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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pangan dan gizi merupakan salah satu komponen yang sangat penting 

dalam pembangunan. Komponen ini memberikan kontribusi dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu 

berperan secara optimal dalam pembangunan.  Begitu penting perannya, 

pangan dan gizi dapat dianggap sebagai kebutuhan dan modal dasar 

pembangunan serta dijadikan indikator atas keberhasilan pangan.  

Penganekaragaman pangan merupakan salah satu cara memperbaiki status 

gizi masyarakat. Usaha penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan 

mencari bahan makanan yang baru atau bahan pangan yang sudah ada 

dikembangkan menjadi bahan pangan yang beranekaragam dengan harga 

yang relatif terjangkau (Karsin, 2000).  

 Jamur termasuk bahan pangan yang mudah rusak. Beberapa hari 

setelah pemanenan jamur akan mengalami perubahan sehingga tidak bisa 

diterima langsung sebagai bahan pangan. Perubahan yang segera dapat 

dilihat pada jamur setelah pemanenan adalah kelayuan, warna menjadi 

coklat, tekstur lunak dan aroma langu (Koesnandar, 2005).  

Terdapat dua jenis jamur yaitu jamur pangan (Edibel) dan jamur 

berbahaya (Non Edibel). Salah satu jamur pangan adalah jamur tiram. Jamur 

tiram adalah jenis jamur kayu yang mempunyai kandungan nutrisi lebih tinggi 

dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Kandungan nutrisi setiap 100 

gram jamur tiram kering di antaranya kalori (367 kkal), protein (10,5-30,4 %), 



Karbohidrat (56,6 %), lemak (1,7-2,2 %), tiamin (0,20 mg), riboflavin (4,7-4,9 

mg), niasin (77,2 mg) dan kalsium (314,0 mg) (Koesnandar, 2005).  

Jamur tiram memiliki kandungan protein yang tinggi. Protein ini 

berperan lebih penting dalam pembentukan biomolekul dari pada sebagai 

sumber energi (Winarno, 1992). Selain kandungan protein jamur tiram juga 

mengandung Fe yang merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat 

di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh 

manusia dewasa (Almasier 2004).  Besi mempunyai beberapa fungsi esensial 

di dalam tubuh, diantaranya sebagai alat angkut oksigen ke paru-paru dan 

jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai bagian 

terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh.  Walaupun banyak 

terdapat di dalam makanan, banyak penduduk di dunia mengalami 

kekurangan besi termasuk di Indonesia.  Kekurangan zat besi sejak 30 tahun 

terakhir, diakui berpengaruh terhadap produktivitas kerja dan sistem 

kekebalan. Menurut Koesnandar (2005), jamur sebagai bahan pelengkap dan 

pengolahan jamur juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pelengkap 

kosmetik, bahan pangan seperti keripik jamur dan pepes jamur. 

Keanekaragaman makanan yang lain, daging merupakan salah satu bahan 

makanan yang banyak digunakan untuk menganekaragamkan makanan, 

karena daging banyak mengandung zat gizi dan daging juga dapat diolah 

menjadi berbagai macam masakan salah satunya pembuatan bakso. Bakso 

adalah salah satu bentuk olahan daging yang sangat berpotensi di pasaran 

Indonesia (Buckle, 1987). 

Untuk membuat bakso tidak hanya menggunakan bahan hewani saja 

melainkan juga dapat menggunakan bahan nabati, yaitu jamur tiram. Hal ini 



dikarenakan jamur tiram juga memiliki kandungan protein (10,5-30,4%) dan 

zat besi (3,4-18,2 mg) yang tinggi. 

Dari latar belakang di atas penulis ingin mengetahui kandungan protein 

dan zat besi pada pembuatan bakso dengan perbandingan jamur tiram dan 

daging sapi dilakukan uji daya terima. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah ”apakah ada perbedaan kandungan protein, zat besi dan 

daya terima pada pembuatan bakso dengan perbandingan jamur tiram 

(Pleurotus sp) dan daging sapi” yang berbeda?”  

 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Mengetahui perbedaan kandungan protein, zat besi dan daya terima pada 

pembuatan bakso dengan perbandingan jamur tiram dan daging sapi 

yang berbeda.  

2. Tujuan khusus 

a. Menghitung kandungan kadar protein pada bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

b. Menghitung kandungan kadar zat besi pada bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

c. Mengetahui daya terima pada bakso dengan perbandingan jamur 

tiram dan daging sapi yang berbeda. 



d. Menganalisis perbedaan kandungan protein pada bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

e. Menganalisis perbedaan kandungan kadar zat besi pada bakso 

dengan perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

f. Menganalisis perbedaan daya terima pada bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

 

D.  Manfaat  

1. Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemanfaatan 

jamur tiram sebagai bahan bakso dan penganekaragaman pengolahan.  

2. Bagi mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan/referensi tentang jamur tiram dan 

penganekaragaman pengolahan Jamur tiram. 

 

E.  Hipotesis  

1. Terdapat perbedaan kandungan protein pada pembuatan bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

2. Terdapat perbedaan kandungan zat besi pada pembuatan bakso dengan 

perbandingan  jamur tiram dan daging sapi yang berbeda.  

3. Terdapat perbedaan daya terima pada pembuatan bakso dengan 

perbandingan jamur tiram dan daging sapi yang berbeda. 

 


