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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan setiap manusia, selain itu pangan juga 

memiliki gizi yang dibutuhkan untuk memenuhi energi manusia. Pada dasarnya 

manusia melakukan segala aktivitas yang menguras tenaga, oleh sebab itu 

semakin penting peran makanan dan dituntut untuk memenuhi kebutuhan 

makanan yang tidak memerlukan waktu yang lama, namun tetap memberikan zat 

gizi yang diperlukan oleh tubuh. Tingkat kesibukan masyarakat yang meningkat 

dan menginginkan segala sesuatu dalam bentuk instan, termasuk juga dengan 

kebutuhan bumbu. Menurut Prasetyo (2003), masyarakat menginginkan segala 

sesuatu yang serba cepat, mudah, dan praktis. Demikian pula dalam masalah 

makanan, masyarakat lebih menyukai yang dapat diolah dan disajikan dengan 

cepat dan mudah.  

Berbagai olahan pangan dijadikan sebagai alternatif untuk mengembangkan 

produk secara instan. Pangan instan adalah langsung atau tanpa dimasak lama. 

Demikian pula dalam hal ini masyarakat menginnginkan segala sesuatu yang 

praktis seperti  makanan atau minuman instan. Produk instan dapat dibedakan 

dalam dua kategori yaitu kelompok makanan instan dan hidangan instan. 

Makanan instan merupakan makanan yang dapat disiapkan dengan cepat, 

mudah.praktis dan tetap terjaga gizinya. Makanan instan merupakan makanan 

setengah masak yang harus diberikan perlakuan khusus sebelum 

disantap,misalnya dengan dipanaskan, dimasak atau sekedarnya ditambahkan air 

biasa atau air panas (mendidih) (Novitasari,2007).   

Seperti halnya masakan Indonesia, seperti rawon, soto, rendang, dan lain-

lain, umumnya rumit dan tidak dapat disajikan dengan cepat. Salah satu cara 

untuk menyajikannya dengan cepat dan mudah adalah dengan menggunakan 

bumbu siap pakai berbentuk pasta atau serbuk. Bentuk produk bumbu di pasaran 

ada dalam berbagai bentuk yaitu bumbu basah dan bumbu bubuk. Bumbu basah 



 

ii 

 

merupakan bumbu yang masih segar sedangkan bumbu bubuk merupakan bumbu 

basah yang dikeringkan.  

Salah satu makanan yang berada dikota Lamongan, yaitu Sego Boran 

merupakan makanan tradisional khas Lamongan yang menyajikan hidangan nasi, 

lauk pauk, dan sambal yang menjadi khas dari Sego Boran. Saat ini sambal Sego 

Boran dalam bentuk basah dibuat ketika dijual, untuk memperpanjang masa 

simpan dan mempermudah kepraktisan sambal instan dibuat dalam bentuk bumbu 

instan. Bahan yang digunakan dalam pembuatan bumbu sego boran salah satunya 

yaitu kelapa parut. Pencampuran kelapa parut pada produk olahan pangan dapat 

menciptakan rasa gurih (Buda K, 1981). Selain rasa gurih, kelapa parut memiliki 

kandungan protein yang tinggi yaitu 4 g (Depkes,1981). Dalam pembuatan bumbu 

instan bubuk sego boran diperlukan sifat hidrasi untuk menjadikan bumbu yang 

awalnya berupa bubuk menjadi pasta seperti sambal sego boran pada umumnya. 

Kemampuan sifat hidrasi mengikat air pada bahan yang memiliki kandungan 

protein, sehingg jumlah air yang diikat akan meningkat dengan adanya kepolaran 

protein didalam bahan dan berubah menjadi pasta. Selain itu santan dan kelapa 

parut merupakan bahan makanan yang cepat rusak dan berbau tengik dalam 

beberapa jam (Palungkun, 2005).  

Sego Boran selain dibuat untuk lebih praktis dengan disajikan secara instan, 

makanan ini juga sebagai  identiitas masyarakat Desa Kaotan Lamongan. Bahkan 

penjualan sego boran dari tahun ke tahun sejak berdirinya sego boran yaitu tahun 

1994 hingga tahun 2015 tidak mengalami penurunan,justru berkembang sangat 

pesat di Lamongan (Pamungkas, 2015). Hal ini menjadi potensi perkembangan 

ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah daerah Lamongan. 

Seiring berjalannya waktu dapat dilihat banyaknya muncul makanan atau 

minuman cepat saji (instan). Dengan adanya kepraktisan dalam makanan atau 

minuman cepat saji memberikan dorongan bagi konsumen untuk lebih memilih 

mengkonsumsi pangan instan. Konsumsi fast food menjadi budaya yang mulai 

digemari di Indonesia, bukan hanya para konsumen fast food pelakunya, tetapi 

juga industri makanan. Berdasarkan data dari beberapa sektor Industri di 

Indonesia pada tahun 2008 pertumbuhan industri makanan mencapai 19,4% setiap 

tahun, hal ini membuktikan bahwa konsumen makanan fast food semakin 
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meningkat setiap tahun. Dari data survey tahun 2007 didapatkan hasil bahwa 28% 

masyarakat Indonesia mengkonsumsi fast food minimal setiap satu minggu sekali, 

sebanyak 33% lebih sering mengkonsumsi fast food pada siang hari. Dari hasil ini 

lah Indonesia termasuk ke dalam negara ke 10 yang paling banyak mengkonsumsi 

makanan fast food (Damapolii dkk, 2013: 3)  

Adapun makanan cepat saji (instan), salah satu yang dibutuhkan dalam 

membuat makanan yaitu bumbu masak, dari berbagai macam rempah-rempah 

yang digunakan sebagai bahan membuat bumbu dapat diolah menjadi satu 

sehingga dapat dikatakan sebagai bumbu instan. Selain itu bumbu instan juga 

dapat memperpanjang umur simpan, meminimalisir proses dan praktis dalam 

penyajiannya. Menurut Hambali, dkk (2005) bumbu instan merupakan campuran 

dari beberapa rempah-rempah dengan komposisi yang telah ditentukan dan dapat 

langsung digunakan sebagai bumbu masak untuk masakan pada makanan tertentu, 

bumbu instan terdapat dalam dua bentuk yaitu bumbu instan berbentuk pasta dan 

bumbu instan berbentuk kering atau bubuk (powder). Pengolahan bumbu instan 

selain untuk tujuan pengawetan juga lebih praktis dalam penggunaannya. Semakin 

berkembangnya keinginan masyarakat yang ingin mengkonsumsi pangan dengan 

cepat saji tanpa membutuhkan waktu lama, sehingga dikembangkan menjadi 

bumbu instan. Instan dalam hal ini produk dapat langsung dimakan atau 

dikonsumsi tanpa membutuhkan waktu lama, dengan penambahan gula atau air 

dapat langsung dikonsumsi.  

Dengan adanya pembuatan bumbu instan diharapkan dapat memperpanjang 

umur simpan selama 1 bulan tanpa bahan pengawet, jika menggunakan bahan 

pengawet selama 6 bulan (Dikutip dari Times Indonesia,2018). Untuk menambah 

kemandirian masyarakat kota Lamongan, adanya Sego Boran memberikan 

peluang untuk menjual Sego Boran sebagai pekerjaan masyarakat kota Lamongan. 

Sehingga dengan adanya bumbu instan bubuk sego boran akan meningkatakan 

nilai tambah yang bisa digunkan sebagai oleh-oleh dari Lamongan dan 

mempermudah dalam mengkonsumsi sego Boran. Oleh karena itu dilakukan 

penelitian dengan membuat bumbu instan Sego Boran, dengan menggunakan 

formulasi perbedaan penambahan santan bubuk dan kelapa parut pada pembuatan 

bumbu sego boran. 



 

iv 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh penambahan Santan dan Tepung Kelapa terhadap 

kadar air, pH dan sifat organ oleptik ? 

2. Bagaimana formulasi yang tepat pada pembuatan bumbu instan Sego 

Boran dari sediaan rempah bubuk ? 

3. Bagaimana  Harga Pokok Produksi dan harga jual pada bumbu instan 

Sego Boran dengan formula yang terpilih ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakter sifat Kimia dan sifat Organoleptik terhadap 

penambahan santan atau kelapa parut pada bumbu instan Sego Boran. 

2. Untuk menentukan formula yang tepat pada bumbu instan Sego Boran 

berdasarkan sifat organoleptik. 

3. Untuk mengetahui HPP (Harga Pokok Produksi) dan harga jual pada 

bumbu instan Sego Boran. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat  memperpanjang masa simpan bumbu \ instan Sego Boran 

2. Dapat mempermudah dalam mengkonsumsi dan kepraktisan dalam 

membuat Sego Boran 

3. Dapat dijadikan referensi sebagai oleh-oleh khas Lamongan sehingga 

dapat meningkatkan nilai tambah pada produk bumbu instan sego boran 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah untuk mengetahui formula yang tepat pada 

pembuatan bumbu instan Sego Boran, meliputi : 

1. Penambahan Santan atau Tepung Kelapa 

2. Uji Sifat Organoleptik meliputi Rasa, Warna, Aroma, Tekstur dan 

Overall  
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3. Uji Kimia meliputi Kadar Air, Kadar Lemak dan pH 

4. Perhitungan HPP atau peningkatan nilai tambah  

1.6 Luaran  Penelitian  

Luaran penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk bumbu instan Nasi 

Boran sebagai produk yang memberikan nilai tambah dan memberikan 

kepraktisan dalam mengkonsumsi secara instan.  

 

 


