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I. PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah memasuki era globalisasi, di mana persaingan di dunia 

bisnis akan semakin ketat. Era globalisasi ini menjanjikan suatu peluang dan 

tantangan bisnis baru bagi perusahaan baik perusahaan baru ataupun perusahaan 

yang sudah beroperasi. Era globalisasi dapat memperluas pasar produk suatu 

perusahaan tetapi juga dapat memunculkan persaingan yang semakin ketat baik 

antar sesama perusahaan domestik ataupun yang bersaing dengan perusahaan 

asing yang telah berhasil masuk ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di era 

globalisasi ini menuntut setiap perusahaan baik yang bergerak di bidang industri 

barang maupun jasa untuk mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, dan 

perusahaan yang bergerak di sektor industri harus mampu meningkatkan 

kompetensinya untuk dapat merebut pangsa pasar. Sebagai contohnya adalah 

kecap, yang merupakan salah satu produk industri yang peluangnya cukup besar 

dengan persaingan yang semakin meningkat. Bagi para konsumen seperti ibu 

rumah tangga, kecap merupakan bagian yang penting dalam memberikan cita rasa 

pada makanan yang mereka masak. 

Kedelai merupakan bahan baku utama dalam proses pembuatan kecap. 

Kedelai (Glycine max (L.) Merr) menjadi komoditas pangan yang telah lama 

dibudidayakan di Indonesia, yang saat ini tidak hanya diposisikan sebagai bahan 

baku industri pangan, namun juga ditempatkan sebagai bahan baku industri non-

pangan. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain tempe, tahu, es krim, susu 

kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, pakan ternak, dan bahan baku industri. 

Sifat multiguna yang ada pada kedelai menyebabkan tingginya permintaan kedelai 
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di dalam negeri. Selain itu, manfaat kedelai sebagai salah satu sumber protein 

murah membuat kedelai semakin diminati. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, permintaan kedelai pun berpotensi untuk meningkat setiap tahunnya. 

Namun, permintaan kedelai tidak dapat dipenuhi karena menyempitnya lahan 

garap yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan industri. Sehingga 

pemerintah melakukan impor kedelai umtuk mengatasi permintaan tersebut. Pada 

periode Januari-Desember 2013, jumlah kedelai yang diimpor Indonesia dari 

Ethiopia dengan nilai USD 2,6 juta. Impor kedelai dari Ethiopia berlanjut tahun 

2014. Dikutip dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) impor kedelai selama 

Januari 2014 mencapai USD 86 juta dengan volume mencapai 149.000 ton. 

(Anonim, 2014). 

Jamur tiram putih adalah salah satu bahan pangan yang dapat dinikmati 

oleh semua kalangan. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jamur tiram 

putih sebagai bahan baku kecap karena memiliki nilai protein yang cukup tinggi. 

Rekayasa produk ini dapat menjadi alternatif untuk mengurangi konsumsi kedelai 

impor. Disisi lain, kecap jamur tiram dapat ditujukan untuk orang-orang tertentu, 

misalnya penderita autis, penderita kolesterol dan penderita diabetes.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian Karakteristik Fisik dan Kimiawi serta 

Organoleptik Kecap Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui interaksi antara bagian jamur tiram putih yang digunakan dengan 

substitusi menggunakan jenis jamur lain terhadap sifat fisik dan kimiawi pada 

kecap jamur tiram putih, 
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2. Mengetahui ada tidaknya peningkatan kadar protein oleh substitusi dengan 

jenis jamur lain terhadap kadar protein kecap jamur tiram putih. 

1.3 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hipotesis penulis adalah sebagai 

berikut :  

1. Diduga terjadi interaksi antara proporsi jamur tiram putih yang digunakan 

dengan substitusi menggunakan jenis jamur lain terhadap sifat fisik dan 

kimiawi pada kecap jamur tiram putih, 

2. Diduga kadar protein kecap jamur tiram lebih rendah sehingga ditingkatkan 

dengan substitusi jamur lain.  


