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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Durian (Durio zibethinus murr) adalah salah satu buah yang sangat 

populer di Indonesia. Buah dengan julukan The King of fruits ini termasuk dalam 

famili Bombacaceae dan banyak ditemukan di daerah tropis. DiIndonesia, 

tanaman durian terdapat diseluruh pelosok Jawa dan Sumatra, sedangkan di 

Kalimantan dan Irian Jaya umumnya hanya terdapat di hutan. Buah durian yang 

lebih umum dikonsumsi adalah bagian salut buah atau dagingnya. Umumnya kulit 

dan  biji durian  menjadi limbah yang hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak, malahan sebagian besar dibuang begitu saja. Biji durian dari 

berbagai jenis atau varietas mengandung karbohidrat 45-47%, protein 2-3%, 

lemak kurang 0,5% dan air 48-50%, dan abu 1%. Artinya potensi yang paling 

mungkin dikembangkan dari biji durian adalah makanan yang mengandung 

karbohidrat (Djaeni dkk, 2010). 

Hasil observasi dan wawancara dengan penjual durian di kios buah durian 

sepanjang Jalan Dinoyo Kota Malang (Arinta, 2013), mendapatkan bahwa pada 

musim panen biasanya jumlah durian melimpah dan masyarakat hanya 

mengkonsumsi bagian salut buah atau dagingnya saja. Hal ini menyebabkan 

jumlah limbah biji durian melimpah. melihat banyaknya potensi buah durian 

secara keseluruhan agar tidak terjadi penumpukan limbah terutama pada biji 

durian salah satunya pemanfaatannya dengan cara mengolah biji durian tersebut 
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dari bentuk asli maupun dengan mengolahnya menjadi pati yang kemudian bisa 

digunakan untuk membuat berbagai macam olahan makanan. Untuk mengatasi 

limbah biji durian yang melimpah maka diperlukan pengolahan biji durian 

menjadi produk olahan makanan yang berkualitas salah satunya berbentuk jenang 

(Afif, 2007). 

Penambahan komposisi tepung biji durian dipilih oleh peneliti karena biji 

durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Menurut Innez (2012) 

kandungan pati yang terdapat pada biji durian sangat tinggi yaitu 43,6 % 

dibandingkan ubi jalar dan singkong, sehingga berpotensi sebagai alternatif 

pengganti bahan makanan. Selain pati yang cukup tinggi, banyak sekali 

kandungan gizi pada biji durian. Menurut Djaeni dkk (2010), menyebutkan bahwa 

biji durian, bila ditinjau dari komposisi kimia, cukup berpotensi sebagai sumber 

gizi, yaitu mengandung karbohidrat 45-47%, protein 2-3%, lemak kurang 0,5% 

dan air 48-50%, dan abu 1%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biji 

durian dijadikan subsitusi yang baik untuk bahan tambahan pembuatan jenang. 

Beberapa jenis jenang umumnya ditemukan dengan rasa dan bentuk yang hampir 

sama di berbagai daerah, oleh karena itu peneliti membuat inovasi lain dari jenang 

dengan menambahkan bahan tambahan lain yaitu tepung biji durian monthong 

untuk menambahkan nilai kandungan gizi serta variasi rasa baru produk olahan 

jenang tersebut, kemudian untuk selanjutnya hasil dan variasi produk olahan 

jenang tersebut akan di uji organoleptik untuk mengetahui kualitas kandungan gizi 

dari jenang tersebut.  
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Jenang merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup lama 

dikenal dan diminati oleh masyarakat, kita bisa menjumpai makanan ini di daerah 

pantura tepatnya di Kudus, disana merupakan sentral pembuatan makanan yang 

mempunyai ciri khas gurih dan manis. Umumnya jenang yang kita ketahui terbuat 

dari tepung beras ketan, gula kelapa, dan santan, untuk aromanya bisanya 

ditambah dengan essence (Afif, 2007). Bahan baku utama dalam pembuatan 

jenang adalah tepung beras ketan. Jenis makan ini berkadar air sekitar 10-40% 

sehingga tidak efektif untuk pertumbuhan bakteri dan khamir pathogen, tidak 

mudah rusak, serta tahan terhadap penyimpanan yang cukup lama tanpa proses 

pengawetan (Breemer dkk, 2010). 

Penelitian Afif (2007) menggunakan tepung biji durian dengan beberapa 

varietas biji durian untuk pembuatan jenang memerlukan komposisi biji durian 

50%, sedangkan pada penelitian gozali (2003) menggunakan tepung biji durian 

untuk pembuatan biskuit memerlukan komposisi 5%. Alasan peneliti membuat 

jenang dari tepung biji durian dengan varietas pada durian monthong saja 

mengggunakan komposisi tepung beras ketan dan komposisi tepung biji durian 

monthong untuk mendapatkan produk jenang yang kualitas organoleptik (rasa, 

warna, aroma, dan tekstur) dan kandungan gizi (kadar karbohidrat, lemak, protein 

dan kadar air) yang baik, sehingga dapat dikonsumsi sehari- hari oleh masyarakat. 

Jenang yang berkualitas baik adalah jenang dengan tekstur tidak terlalu lembut, 

bagian luar mengkilat akibat adanya pelapisan gula, rasa khas dan tidak terasa 

tengik jika mengandung minyak. Jenang yang berlemak menjadi tengik akibat 

adanya enzim lipase yang tahan panas (Ernawati, 2007). 
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Pemanfaatan limbah biji durian dengan cara mendaur ulang menghasilkan 

produk yang bermanfaat dan dapat dijadikan sumber belajar dalam bidang kajian 

pelestarian lingkungan yang sesuai dengan standar kompetensi dasar membuat 

produk daur ulang limbah di tingkat Sekolah Menengah Atas pada  kelas X 

semester 2 .  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh  Komposisi Tepung Beras Ketan Dan Tepung Biji Durian 

Monthong (Durio Zibethinus Murr) Terhadap Kualitas Jenang & 

Pemanfaatannya Sebagai Sumber Belajar Biologi Bagi Siswa SMA Kelas X” 

sebagai tugas akhir skripsi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu:  

1. Adakah pengaruh komposisi tepung beras ketan dan tepung biji durian 

monthong terhadap kualitas organoleptik dan kandungan gizi jenang? 

2. Berapakah komposisi tepung beras ketan dan tepung biji durian monthong yang 

dapat menghasilkan kualitas organoleptik dan kandungan gizi jenang yang 

terbaik? 

3. Bagaimana hasil penelitian limbah biji durian monthong (Durio Zibethinus 

Murr) dengan dibuat handout sebagai sumber belajar biologi disekolah? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuktikan adakah pengaruh komposisi tepung beras ketan dan 

tepung biji durian monthong terhadap kualitas organoleptik dan kandungan gizi 

jenang. 

2. Untuk membuktikan komposisi tepung beras ketan dan tepung biji durian 

monthong yang dapat menghasilkan kualitas organoleptik dan kandungan gizi 

jenang yang terbaik. 

3. Untuk memberikan informasi pemanfaatan daur ulang limbah biji durian dibuat 

handout sebagai sumber belajar di sekolah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritik  

a. Untuk mengembangkan keilmuan dalam mata kuliah pengolahan pangan dan 

ilmu gizi, khususnya pembuatan jenang. 

b. Penelitian ini daharapkan dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi 

khususnya bidang biokimia terapan tentang pengaruh yang terbaik. 

2. Secara praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif pengolahan biji 

durian menjadi produk makanan yaitu jenang.  
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b. Sebagai seorang guru, memberikan wawasan kepada peserta didik tentang 

penerapan ilmu biologi pada kehidupan sehari-hari terutama pada bidang 

pangan yaitu pembuatan jenang dengan memanfaatkan limbah biji durian. 

 

1.5 Batasan penelitian  

1. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian tepung beras ketan dan tepung 

biji durian monthong 

2. Biji durian yang digunakan adalah biji durian monthong yang masih keadaan 

baik yaitu diambil dari buah durian yang dalam keadaan baik, tidak terserang 

hama maupun penyakit (Biji durian berbentuk bulat-telur, berkeping dua, 

berwarna putih kekuning – kuningan atau coklat muda). 

3. Indikator pengamatan penelitian meliputi kualitas jenang dari kualitas 

organoleptik (rasa, warna, aroma, dan tekstur) dan kandungan gizi (kadar 

karbohidrat, protein,lemak, dan kadar air). 

4. KI/KD yang sesuai adalah KI 4 (Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, 

serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan) dan KD 4.10 

(Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur ulang 

limbah dan upaya pelestarian lingkungan) 

1.6 Definisi Istilah 

1. Kualitas adalah baik buruknya sebuah produk atau barang (Hafiddkk, 2009). 
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2. Tepung biji durian mothong adalah tepung dengan bahan dasar biji durian yang 

berkualitas baik setelah melalui proses penyotiran, pencucian, perebusan, 

pengupasan, pengirisan, pengeringan, dan penepungan (Afif, 2007). 

3. Konsentrasi adalah banyaknya zat pelarut yang dibandingkan dengan jumlah 

pelarut (Breemer dkk, 2010). 

4. Kualitas organoleptik adalah kualitas makanan yang dimiliki dengan cara 

memberi rangsangan terhadap indera penglihat, pembau dan pengecap        

(Amertaningtyas dkk, 2009). 

5. Kandungan gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absobsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat – zat yang tidak digunakan 

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ 

– organ, serta menghasilkan energi (Ashar dkk, 2008). 

6. Jenang adalah merupakan suatu jenis makanan yang mempunyai sifat agak 

basah sehingga dapat langsung dimakan tanpa dibasahkan terlebih dahulu 

(rehidrasi) dan juga cukup kering sehingga dapat stabil selama penyimpanan 

(Aswan,1991) 

7. Sumber belajar merupakan segala  sesuatu  yang  dapat memudahkan peserta 

didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan,  pengalaman dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006). 

 

 


