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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Risoles atau risol merupakan makanan yang sering ditemui di Indonesia 

sebagai snack atau camilan. Risoles yaitu semacam makanan camilan atau jajanan 

khas Jakarta. Pada bahasa Belanda risoles disebut rissole yaitu pastry berisi 

daging, biasanya daging cincang, dan sayuran yang dibungkus dadar, lalu 

digoreng sesudah dilapisi tepung panir serta kocokan telur ayam. Terdapat dua 

jenis risoles di Indonesia, pertama risoles dengan isian sayur yang dicampur 

dengan daging cincang, dan yang kedua risoles dengan isian ragout atau 

potongan-potongan wortel, kentang dan sayuran lainnya. Pada umunya  jajanan 

ini berisi daging cincang dan isian sayur. Namun pada kesempatan ini akan dibuat 

inovasi yang berbeda, dengan mengganti kulit dadar biasa dengan kulit dadar 

berbahan dasar bayam sebagai pewarna alami dan mengubah isiannya 

menggunakan jamur tiram.  

Pemilihan bayam sebagai pewarna alami terhadap kulit risoles dikarenakan 

bayam merupakan sayuran yang mempunyai kandungan vitamin dan mineral yang 

cukup lengkap. Kandungan vitamin yang dimiliki bayam yaitu vitamin A, vitamin 

B, dan vitamin C, selain itu bayam memiliki banyak kandungan garam-garam 

mineral seperti kalsium, fosfor, dan besi. Kandungan besi dalam 100 gram bayam 

hiaju yaitu 3,9 (Rizki, 2013 dalam Nasution, 2016). Selain memiliki kandungan 

vitamin dan mineral yang cukup lengkap, sayur bayam mudah untuk di dapatkan 

dan memiliki harga yang murah. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatat bahwa jumlah produksi bayam di Jawa Timur sebesar 14.036 ton. 

Jumlah produksi bayam yang cukup melimpah dapat menyebabkan bayam yang 

mempunyai umur simpan pendek serta mudah rusak, menjadi cepat layu dan 

busuk.  

Jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) merupakan bahan makanan yang 

cukup populer dan banyak digemari masyarakat. Jamur tiram putih juga sering 
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digunakan sebagai pengganti daging ayam, karena jamur tiram memiliki 

kandungan protein tinggi, kaya vitamin, mineral, rendah karbohidrat, lemak dan 

kalori. Apabila dibandingkan dengan daging ayam kandungan gizi jamur tiram 

masih lebih komplit sehingga jamur tiram kerap dianggap sebagai bahan pangan 

masa depan. Jamur tiram memiliki manfaat sebagai antibakterial dan antitumor 

sehingga jamur tiram dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam 

penyakit. Jamur tiram juga sangat baik dikonsumsi untuk menurunkan berat badan 

karena kandungan serat pangan yang tinggi baik untuk kesehatan dan pencernaan. 

Risoles bayam jamur tiram merupakan jajanan yang memiliki kandungan gizi 

yang baik bagi tubuh. Risoles ini juga dapat dikonsumsi oleh semua kalangan baik 

dari anak-anak sampai lansia. Risoles bayam jamur tiram juga dapat dijadikan 

alternatif bagi anak-anak maupun orang yang tidak suka mengkonsumsi sayuran 

secara langsung. Selain itu produk risoles ini memiliki warna yang berbeda dari 

risoles pada umumnya, warna hijau kekuningan tersebut mampu menarik minat 

konsumen untuk mencoba. Produk tersebut juga tidak mengandung pengawet, dan 

bahan pewarna yang digunakan merupakan pewarna alami yang tidak berbahaya 

bagi kesehatan tubuh manusia. Kelebihan dari produk ini diharapkan dapat 

meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk mencoba dan membeli produk 

inovasi baru.  

Menurut survei yang telah saya lakukan melalui media online dengan 

penyebaran kuesioner google form didapatkan hasil bahwa risoles bayam jamur 

tiram merupakan produk inovasi dan diminati oleh banyak responden. 

Berdasarkan hasil survei tersebut, produk risoles bayam jamur tiram memiliki 

peluang yang cukup besar di pasaran saat ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang timbul dan menjadi kendala dalam Proyek Usaha Mandiri 

(PUM) pembuatan risoles bayam jamur tiram  adalah : 

1. Bagaimana teknik pembuatan risoles bayam jamur tiram yang dapat 

diterima konsumen? 

2. Bagaimana menganalisa kelayakan usaha risoles bayam jamur tiram ? 
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3. Bagaimana proses pemasaran yang baik untuk produk risoles bayam jamur 

tiram? 

 

1.3 Tujuan Program 

Tujuan dari pelaksanaan Proyek Usaha Mandiri (PUM) adalah : 

1. Mengetahui proses pembuatan risoles bayam jamur tiram yang dapat 

diterima oleh konsumen 

2. Mengetahui kelayakan usaha produk risoles bayam jamur tiram 

3. Mengetahui proses pemasaran produk risoles bayam jamur tiram  

 

1.4 Manfaat Program 

Manfaat dari adanya Proyek Usaha Mandiri (PUM) ini adalah : 

1. Memberikan variasi terhadap produk risoles yang sudah ada 

2. Meningkatkan nilai guna dari bayam dan jamur tiram 

3. Membuka peluang munculnya wirausaha baru dalam produksi risoles 

bayam jamur tiram  


