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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) saat ini cukup popular dan banyak 

digemari masyarakat, jamur ini termasuk jenis jamur pangan (edible) yang 

mempunyai kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan jenis jamur lainnya serta 

manfaatnya bagi kesehatan manusia sehingga jamur tiram dapat dianjurkan 

sebagai bahan makanan bergizi tinggi dalam menu sehari-hari. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan pakar jamur di Departemen Sains Kementrian Industri 

Thailand beberapa zat yang terkandung dalam jamur tiram adalah protein 5,94 %; 

karbohidrat 50,59 %; serat 1,56 %; lemak 0,17 % dan abu 1,14 %. Selain itu 

setiap 100 gr jamur tiram segar ternyata juga mengandung 45,65 kalori; 8,9 mg 

kalsium: 1,9 mg besi; 17,0 mg fosfor. 0,15 mg Vitamin B1; 0,75 mg vitamin B2 

dan 12,40 mg vitamin C (Alintang, 2010).  

 Jamur tiram dilaporkan memiliki beberapa khasiat antara lain untuk 

pengendalian kolesterol, antitumor, antioksidan, dan antidiabetes (Nurmalia, 

2011). Selain itu kandungan gizi jamur tiram juga berada diantara daging sapi dan 

daging ayam. Menurut Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (1990), daging 

sapi mengandung protein (16,3%), lemak (28,0%), kadar air (55,0%), dan kalori 

(13,3MJ/Kg), sedangkan daging ayam mengandung protein (20,0%), lemak 

(11,0%), kadar air (66,0%), dan kalori (7,3MJ/Kg). 



2 
 

 Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) memiliki umur simpan yang tidak tahan 

lama, karena jamur tiram akan cepat membusuk apabila disimpan terlalu lama. 

Salah satu bentuk diversifikasi yang mempunyai prospek yang cerah untuk 

dikembangkan adalah mengolah jamur tiram menjadi produk olahan seperti sosis 

jamur tiram (Meta Fitri et al., 2009). Istilah umur simpan atau daya simpan secara 

umum mengandung pengertian rentang waktu antara saat produk mulai dikemas 

atau diproduksi dengan saat mulai digunakan dengan mutu produk masih 

memenuhi syarat untuk dikonsumsi (Hine, 1997 didalam Christamam Herry 

Wijaya, 2007). 

 Umumnya sosis yang diketahui masyarakat merupakan campuran daging 

dan berbagai bumbu dalam bentuk emulsi yang ditempatkan dalam wadah tertentu 

atau di dalam casing. Produk sosis sangat beragam jenisnya sesuai dengan bahan 

baku yang digunakan, seperti sosis daging sapi, sosis daging ayam, dan lain 

sebagainya. Sosis daging merupakan produk pangan bergizi tinggi, namun 

berkolesterol tinggi, hal inilah yang menyebabkan produk sosis daging hanya 

diminati oleh orang-orang yang tidak memiliki gangguan kolesterol. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penggantian bahan baku sosis yang berasal dari bahan nabati 

yang rendah lemak serta tinggi serat yaitu jamur tiram (Pleurotus ostreatus) (Sekti 

Rahardjo, 2003). 

 Secara sosial budaya, jamur tiram merupakan bahan pangan bergizi dan 

berkhasiat sebagai obat yang lebih murah dibandingkon obat modern. Secara 

ekonomis merupakan komoditas yang lebih murah harganya dibandingkan dengan 

daging (daging sapi atau daging ayam) serta dapat dijadikan makanan olahan 
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untuk konsumsi dalam upaya peningkatan gizi masyarakat (Sumarsih, 2010). 

Sehingga dengan adanya diversifikasi produk olahan jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah. 

Dalam pembuatan sosis jamur, secara umum proses teknologinya sama 

dengan pembuatan sosis daging, sehingga diharapkan dengan mudah dapat 

diaplikasikan di masyarakat. Namun demikian, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan berkaitan dengan perbedaan bahan baku yaitu komposisi bahan baku 

dan karakteristiknya yang dapat mempengaruhi proses pengolahan sosis jamur 

tiram. Perbedaan komposisi bahan yang utama dari daging sapi dan jamur adalah 

perbedaan kandungan air, lemak dan protein. Produk yang berasal dari bahan 

hewani biasanya mengandung tinggi lemak dan rendah serat disamping tinggi 

akan protein. Makanan tinggi lemak dan rendah serat dapat meningkatkan resiko 

kelebihan berat badan, sulit buang air besar, kolesterol yang tinggi, dan berbagai 

penyakit degeneratif lainnya. Kebiasaan makan tinggi lemak tetapi rendah serat, 

ternyata secara signifikan berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi 

obesitas. Densitas energi lemak lebih tinggi (38 kJ/g) dibanding karbohidrat dan 

protein (17 kJ/g) sehingga asupan tinggi lemak dapat meningkatkan asupan energi 

dengan demikian asupan menjadi berlebihan (Sekti Rahardjo, 2003)  

Pada sosis daging yang menjadi emulsi adalah protein daging (actin-

myosin), karena kandungan protein dalam daging lebih tinggi dari pada jamur 

tiram. Kurangnya protein sebagai emulsifier pada jamur tiram akan 

mengakibatkan sosis tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga diperlukan 

emulsifier yang baik yaitu putih telur, selain itu jumlah air atau es yang 
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ditambahkan dalam pembuatan sosis juga sangat mempengaruhi terbentuknya 

emulsi sosis (Sekti Rahardjo, 2003). 

Emulsifier merupakan zat yang dapat menjaga kestabilan (tidak pecah) 

suatu produk, sedangkan menurut Sekti Rahardjo (2003) penggantian emulsifier 

dengan putih telur menghasilkan produk sosis yang memiliki tekstur lebih 

homogen, karena putih telur merupakan emulsifier yang lebih mudah mengikat 

air. Penambahan putih telur pada formula berpengaruh terhadap kekenyalan dan 

kekompakan sosis jamur tiram, karena putih telur memiliki kemampuan 

berkoagulasi yang ditandai dengan perubahan bentuk dari cair menjadi gel dan 

perubahan warna dari bening menjadi putih. 

Faktanya pola konsumsi masyarakat saat ini telah mengalami perubahan, 

hal ini terlihat dari kecenderungan mereka dalam memilih makanan yang praktis, 

ekonomis, dan cepat tersedia untuk dikonsumsi. Selain itu di daerah perkotaan, 

makanan siap santap lebih diterima oleh masyarakat dari pada kebiasaan pola 

makan sehat. Makanan siap saji atau yang lebih dikenal dengan fast food adalah 

makanan yang disajikan dalam waktu singkat dan dapat dikonsumsi secara cepat, 

salah satu makanan olahan siap saji yang disukai masyarakat saat ini adalah sosis 

(Nurmalia, 2011). Saat ini sosis yang paling sering dikenal adalah sosis daging 

sapi, daging ayam, sosis ikan, dan lain sebagainya, namun sosis tersebut memiliki 

kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan kelebihan berat 

badan, kolesterol tinggi, dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Dengan 

penggantian bahan baku sosis menggunakan jamur tiram akan meningkatkan 

kebutuhan protein dan serat dalam tubuh namun rendah lemak, sehingga 
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mengurangi penyakit degeneratif dalam tubuh. Dalam pembuatan sosis jamur 

tiram ini diperlukan emulsifier putih telur supaya kandungan protein dalam sosis 

jamur tiram cukup tinggi karena kandungan protein dalam jamur tiram lebih 

rendah dibanding daging, sehingga dapat membentuk sosis yang kompak, tidak 

pecah dan berwarna putih. Dengan ditambahkannya emulsifier putih telur pada 

sosis jamur tiram perlu dilakukan pengujian daya simpan, karena dalam 

pembuatan sosis ini tidak menggunakan bahan pengawet. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul ”Pengaruh Penambahan Emulsifier Putih Telur Dalam Berbagai Persentase 

Terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Simpan Sosis Jamur Tiram (Pleurotus 

ostreatus)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana pengaruh penambahan emulsifier putih telur dalam berbagai 

persentase terhadap peningkatan kualitas sosis jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus)?  

1.2.2 Bagaimana pengaruh penambahan emulsifier putih telur dalam berbagai 

persentase terhadap daya simpan sosis jamur tiram (Pleurotus ostreatus)? 

1.2.3 Pada persentase berapakah emulsifier putih telur yang paling baik terhadap 

peningkatan kualitas dan daya simpan sosis jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh penambahan emulsifier putih telur dalam 

berbagai persentase terhadap peningkatan kualitas sosis jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). 

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh penambahan emulsifier putih telur dalam 

berbagai persentase terhadap daya simpan sosis jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus). 

1.3.3 Untuk mengetahui persentase emulsifier putih telur yang paling baik 

terhadap peningkatan kualitas dan daya simpan sosis jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis 

1.4.1.1 Untuk mengembangkan keilmuan dalam mata kuliah pengolahan 

pangan dan ilmu gizi, khususnya dalam diversifikasi menu atau 

makanan yaitu sosis jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu 

biologi khususnya bidang pengolahan pangan tentang pengaruh 

penambahan emulsifier putih telur dalam berbagai persentase 
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terhadap peningkatan kualitas dan daya simpan sosis jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). 

1.4.1.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan menjadi sumber belajar biologi untuk SMA kelas X 

semester I berupa handout pada materi jamur (Fungi). 

1.4.2  Secara Praktis 

1.4.2.1 Untuk mengetahui pengaruh penambahan emulsifier putih telur 

dalam berbagai persentase terhadap peningkatan kualitas sosis jamur 

tiram (Pleurotus ostreatus). 

1.4.2.2 Untuk mengetahui pengaruh penambahan emulsifier putih telur 

dalam berbagai persentase terhadap daya simpan sosis jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus).  

1.4.2.3 Untuk mengetahui persentase emulsifier putih telur yang paling baik 

terhadap peningkatan kualitas dan daya simpan sosis jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus). 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Untuk mendapat penelitian terarah maka penelitian ini perlu dibatasi. 

Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) yang diperoleh dari Lembaga Bioteknologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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1.5.2 Bahan emulsifier yang digunakan dalam penelitian ini adalah putih telur 

ayam. 

1.5.3 Persentase emulsifier putih telur yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah 0%, 5%, 15%, 25% , 35%, dan 45% (Usman, 2009). 

1.5.4 Indikator pengamatan kualitas sosis jamur tiram, yaitu pada kandungan 

protein dan lemak serta sifat organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur).  

1.5.5 Daya simpan dilakukan pada suhu ruang dan di dalam kulkas dengan suhu 

10
0
C (Nur haryati, 2003). 

1.5.6 Metode yang dilakukan untuk menganalisis kandungan gizi adalah metode 

sohxlet (kadar lemak) dan metode Kjeldahl (kadar protein). 

 

1.6 Definisi Istilah 

 Adapun definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1.6.1 Kualitas adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, 

kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, 

makanan dan minuman (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 1996). 

1.6.2 Emulsifier adalah zat yang dapat menjaga kestabilan (tidak pecah) suatu 

produk (Egi Lukiasa R. et al., 2012). 

1.6.3 Daya simpan adalah rentang waktu antara saat produk mulai dikemas atau 

diproduksi dengan saat mulai digunakan dengan mutu produk masih 

memenuhi syarat untuk dikonsumsi (Hine, 1997 didalam Christamam 

Herry Wijaya, 2007). 
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1.6.4 Sifat organoleptik adalah pengujian dengan menggunakan penilaian skala 

hedonik terhadap parameter warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk 

tersebut (Rahayu, 1997 didalam Sekti Rahardjo, 2003). 

1.6.5 Sosis jamur tiram adalah campuran jamur tiram yang dihaluskan dan 

berbagai bumbu dalam bentuk emulsi yang ditempatkan dalam wadah 

tertentu atau di dalam casing (Sekti Rahardjo, 2003). 


