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KATA PENGANTAR

Buku Teknologi Tepat Guna Pengolahan Jamur Tankos Kelapa 
Sawit merupakan suatu karya ilmiah yang dirangkum dari berbagai 
literatur dan hasil penelitian, baik hasil penelitian penulis maupun 
hasil penelitian orang lain. Buku ini disiapkan untuk digunakan oleh 
masyarakat umum, terutama ibu-ibu rumah tangga, remaja putus 
sekolah, pelaku home industry, baik pelaku home industry pengolahan 
jamur tankos kelapa sawit, maupun pelaku home industry yang 
bergerak di bidang pengolahan pangan. Materi yang ada dalam buku 
ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang pengolahan 
jamur tankos kelapa sawit, sehingga diharapkan dapat diterapkan 
untuk menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi keluarga.

Pembahasan materi dimulai dengan pembahasan tentang 
jamur dan jenis-jenisnya, kandungan gizi jamur, manfaat jamur 
bagi kesehatan, dan berbagai olahan makanan yang berbahan jamur 
tankos kelapa sawit. Pada bagian akhir dibahas contoh pengemasan 
untuk krispi jamur tankos kelapa sawit. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
tak terhingga kepada yang terhormat:
1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) 

Kemenristekdikti atas bantuan dana yang telah diberikan melalui 
Hibah Penelitian Strategis Nasional Institusi (PSN-I) Tahun 2018.

2. Rektor Universitas Riau c/q Ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Riau yang 
telah memberikan fasilitas informasi. 

3. Semua pihak yang terlibat dalam penulisan dan penerbitan buku 
ini.
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki 
banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala komentar, 
kritik, dan tanggapan sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 
penyempurnaan isi buku ini di masa yang akan datang. 

Pekanbaru, Juni 2018
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BAB I
PENDAHULUAN

Jamur merupakan salah satu tumbuhan yang sudah lama 
dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, baik sebagai makanan, 
maupun sebagai bahan pembuatan obat tertentu. Tumbuhan ini 
dikenal kaya akan nutrisi karena rendah kalori dan kaya protein, 
serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk kesehatan. Jamur juga 
mengandung anti oksidan, selenium, polisakarida, dan vitamin D2. 
Di samping itu, jamur bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu:
•	 Rhizopus stolonifer, digunakan untuk membuat tempe.
•	 Aspergillus oryzae, digunakan untuk mengempukkan adonan.
•	 Saccharomyces cerevisiae, digunakan untuk membuat tape, roti, 

bir, dan minuman sake.
•	 Neurospora crassa, digunakan untuk membuat oncom.
•	 Trichoderma sp, digunakan untuk menghasilkan enzim selulase.
•	 Rhizopus nigricans, digunakan untuk menghasilkan asam 

fumarat.
•	 Ganaoderma lucidum, digunakan sebagia bahan obat.
•	 Volvariella volvacea (jamur merang) berguna sebagai bahan 

pangan berprotein tinggi.
•	 Penicillium notatum berguna sebagai penghasil antibiotik.
•	 Higroporus dan Lycoperdon perlatum berguna sebagai 

dekomposer.
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1.1  Macam-Macam Jamur
•	 Jamur yang baik dan bisa dimakan, terdiri dari:

- Jamur Tiram
Jamur Tiram (pleurotus ostreatus) berbentuk seperti 

cangkang kerang laut atau tiram. Jamur tiram ini hanya dapat 
dibudidayakan dan dapat ditemukan di tempat budidaya jamur. 
Jamur tiram memiliki kandungan protein tinggi, lemak, fosfor, 
besi, thiamin dan juga riboflin yang sangat bermanfaat untuk 
mengatasi berbagai masalah penyakit dalam tubuh. Misalnya 
membantu memberikan asupan protein dan nutrisi di dalam 
tubuh dengan baik.

Gambar 1. 
Jamur Tiram

(Sumber: Sri Sumarsih, 2010)

Jamur tiram adalah jenis jamur yang bisa kita makan 
karena rasanya yang enak dan memberi manfaat untuk 
kesehatan tubuh kita. Jamur tiram dapat meningkatkan sistem 
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kekebalan tubuh dan mencegah anemia, sehingga kita tidak 
mudah terserang penyakit.

- Jamur Kancing
Jamur kancing merupakan salah satu jenis jamur 

konsumsi lainnya. Disebut dengan jamur kancing karena jamur 
ini memiliki bentuk yang mirip dengan kancing pakaian. Jamur 
ini memiliki bentuk bulat dengan warna putih bersih, krem dan 
coklat. Jamur kancing memiliki nama latin agaricus bisporus 
memiliki banyak manfaat.

Gambar 2. 
Jamur Kancing

(Sumber: Hendritomo & Henky Isnawan, 2010)

Setiap butir jamur kancing dengan ukuran besar 
memiliki kandungan sodium, bebas lemak dan kaya akan 
vitamin (seperti vitamin B dan potassium). Selain itu jamur 
kancing memiliki kandungan mineral yang tinggi dan rendah 
kalori serta memiliki rasa manis. Selain karena memiliki 
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banyak manfaat yang diperoleh, banyak negara di dunia 
membudidayakan jenis jamur ini karena memiliki harga yang 
sedikit mahal sehingga dapat dijadikan sebagai peluang usaha 
yang menggiurkan.

- Jamur Shiitake
Jamur shiitake merupakan jamur yang terkenal di 

Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Jamur ini memiliki 
nama ilmiah lentinus edodes. Jamur shiitake sering sekali 
kita temukan pada makanan Jepang dan Korea, dan juga pada 
olahan masakan lainnya.

Jamur ini memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan 
tubuh, yaitu dapat melancarkan sirkulasi darah, meredakan 
gangguan hati, memulihkan kelelahan dan meningkatkan 
energi. Jamur shiitake ini juga bermanfaat untuk mencegah 
penuaan dini. Jamur ini biasanya diolah dan digunakan untuk 
sop miso, acar, keripik dan campuran lainnya.

Gambar 3. 
Jamur Shiitake

(Sumber: Hendritomo & Henky Isnawan, 2010)
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- Jamur Merang
Sekitar 16% dari total produksi jamur dunia berupa 

jamur merang. Jamur merang (Volvariella volvacea, sinonim: 
Volvaria volvacea, Agaricus volvaceus, Amanita virgata atau 
Vaginata virgata) atau kulat jeramoe dalam bahasa Aceh 
merupakan salah satu spesies jamur pangan yang banyak 
dibudidayakan di Asia Timur dan Asia Tenggara yang beriklim 
tropis atau subtropis.

Gambar 4. 
Jamur Merang

(Sumber: Meity Suradji, 2011)

Jamur ini telah lama dibudidayakan sebagai bahan 
pangan karena spesies ini termasuk golongan jamur yang 
paling enak rasanya dan mempunyai tekstur yang baik. 
Manfaat jamur merang sendiri tak kalah dengan jenis jamur 
lainnya yaitu mengandung protein yang cukup tinggi.
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- Jamur Kuping
Jamur Kuping merupakan jamur yang pertama kali 

dibudidayakan bahkan sebelum jamur Shiitake di Cina. 
Di Indonesia, jamur ini sangat lumrah dikenal di kalangan 
masyarakat menengah ke bawah setelah jamur merang. 
Masyarakat tradisional masih sering mengambil jamur ini dari 
alam yang biasanya tumbuh pada batang-batang yang sudah 
lapuk.

Gambar 5.
Jamur Kuping

(Sumber: Marlina dkk, 2001)

Jamur kuping terutama jenis jamur kuping hitam 
(auricularia polytricha) sudah banyak dibudidayakan secara 
modern dalam log-log serbuk kayu. Jamur kuping ini memiliki 
bentuk daun yang hampir sama dengan kuping manusia, 
sehingga banyak yang menyebutkan jamur kuping. Jamur 
kuping ada 3 macam yaitu :
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•	 Jamur kuping hitam
•	 Jamur kuping merah
•	 Jamur kuping agar

Jamur ini juga sering diolah menjadi makanan yang lezat. 
Selain bergizi dan sehat, jamur kuping juga memiliki manfaat 
yang sangat baik yaitu untuk mengurangi penyakit panas 
dalam dan rasa sakit pada kulit akibat luka bakar mengatasi 
penyakit darah tinggi (hipertensi), pengerasan pembuluh darah 
akibat penggumpalan darah, kekurangan darah (anemia), dan 
mengobati penyakit wasir (ambeien).

- Jamur Ling zhi (ganoderma lucidum)
Menurut sejarah Cina, ling zhi ditemukan oleh seorang 

petani bernama Seng Nong. Ia dijuluki sebagai petani yang 
suci (holyfarmer). Seng Nong menyatakan, kriteria unggul 
nilai atau manfaat dari sebuah tanaman obat adalah bila 
dikonsumsi dalam jangka waktu lama tidak menimbulkan efek 
samping. Pada zaman Dinasti Shu, sekitar 2400 tahun lalu, 
ling zhi hanya dikonsumsi untuk pengobatan para maharaja 
dan bangsawan di negeri Cina. Pada masa itu, ling zhi masih 
langka.
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Gambar 6. 
Jamur Ling zhi

(Sumber: Parjimo & Hardi Soenanto, 2008)

Sejak tahun 1971, seorang peneliti dari Universitas 
Kyoto, Jepang, bernama Yukio Naoi mulai membudidayakan 
ling zhi. Melalui eksperimen-eksperimennya, akhirnya ia 
berhasil menemukan cara menumbuhkan ling zhi menggunakan 
limbah pertanian dan kayu-kayu yang telah lapuk.

Ling zhi memiliki sifat rasa pedas, pahit, dan hangat. 
Mengonsumsi ramuan dari ling zhi memiliki efek bersifat 
melindungi organ tubuh, membangun (constructive), 
mengobati, dan berdampak positif terhadap penyembuhan 
organ lain yang sakit. Sejauh ini belum pernah ditemukan efek 
negatif yang ditimbulkan setelah mengonsumsi ramuan ling 
zhi.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan di berbagai 
negara, ling zhi berkhasiat sebagai herbal anti-diabetes, anti-
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hipertensi, anti-alergi, antioksidan, anti-hepatitis, analgesik, 
anti-HIV, serta perlindungan terhadap liver, ginjal, hemoroid 
atau wasir, anti-tumor, dan sistem imunitas (kekebalan tubuh).

- Jamur tankos kelapa sawit
Jamur tankos merupakan jamur yang tumbuh di tankos 

atau bekas tandan sawit yang sudah membusuk, karena 
digiling atau diolah atau kerena pembusukan alami. Jamur 
ini bisa ditemui di daerah atau lahan yang banyak tankosnya 
atau bekas tandan buah kelapa sawit. Untuk setiap 1600 kg 
tankos kelapa sawit selama 40 hari akan menghasilkan 65-70 
kg jamur merang segar (Mahdi, 2009). 

Gambar 7. 
Jamur Tankos Kelapa Sawit

(Sumber: Henny Indrawati dkk, 2017)

Bentuk tubuh jamur tankos yang masih muda berbentuk 
bulat telur, berwana coklat gelap hingga abu-abu dan dilindungi 
selubung, tetapi ukuran bulatan ini lebih besar dari jamur 
merang. Ketika mulai besar, akan muncul retakan di ujung 
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bulatan. Setelah itu muncul tubuh buahnya. Ukuran tubuh 
buahnya bisa sangat besar. diameternya bisa mencapai 30 cm. 
Ukuran bulatan pada saat masih kecil bisa mencapai sekepal 
tangan orang.

Jika sudah masuk musim penghujan, jamur ini banyak 
sekali tumbuh dan menjadi buruan para pengepul dan penikmat 
jamur ini. Harga jamur sawit ini pun bervariasi, bahkan bisa 
mencapai 25-30 ribu rupiah per kilogramnya. Jamur tankos 
kelapa sawit ini sangat diminati karena memiliki rasa yang 
gurih alami dan memiliki kandungan gizi yang baik. Hasil 
penelitian Henny Indrawati dkk (2017) menemukan kandungan 
gizi jamur tankos kelapa sawit terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1.  
Hasil Analisis Proksimat Jamur Tankos Kelapa Sawit

No  Komposisi Gizi Persen
1 Kadar air 62,02 
2 Kadar abu 6,55 
3 Kadar protein 14,27 
4 Kadar lemak 1,15 
5 Kadar karbohidrat 17,01 

Sumber: Henny Indrawati, dkk, 2017.

Kandungan gizi dan manfaat jamur tankos kelapa sawit 
diantaranya sebagai berikut:
1. Kaya protein

Jamur tankos kelapa sawit mengandung banyak asam 
amino yang esensial bagi tubuh. Protein yang terkandung 
dalam jamur bahkan lebih banyak ketimbang yang bisa 
didapatkan dari kacang merah. Tingginya protein dalam 
jamur ini dapat membantu menghancurkan sel kanker 
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dalam tubuh manusia, mencegah perkembangan sel kanker, 
serta menguatkan fungsi hati dan ginjal.

2. Kaya vitamin B, C, dan D
Asam lemak tak jenuh yang terkandung dalam jamur tankos 
kelapa sawit memberikan nutrisi berupa vitamin B, C, dan 
D pada tubuh manusia. Manfaat vitamin B antara lain 
sebagai antioksidan yang membantu melawan efek radikal 
bebas yang merusak sel-sel dalam tubuh. Manfaat jamur 
sawit yang lain berkaitan dengan nutrisi manfaat vitamin C 
yang tinggi, yaitu untuk menjaga metabolisme serta sistem 
kekebalan tubuh. Kandungan manfaat vitamin D memiliki 
manfaat utama untuk menjaga kesehatan tulang.

3. Mengandung mineral
Mineral yang terkandung dalam jamur tankos kelapa sawit 
antara lain potasium, fosfor, kalsium, dan magnesium. 
Komponen ini sudah menjadikan jamur sebagai suplemen 
makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi sebagai 
makanan tambahan bagi yang sedang/ingin menjalankan 
diet sereal (mengatur pola makan dengan mengonsumsi 
sereal sebagai makanan pokok lebih dari sekali sehari).

4. Rendah lemak
Total lemak yang terkandung pada jamur sawit tergolong 
rendah. Dari total lemak yang terkandung dalam jamur 
sawit, kadar lemak tak jenuh jamak (polyunsaturated fatty 
acids) memiliki level yang relatif tinggi, yaitu sekitar 72-
85%. Hal ini disebabkan oleh kandungan asam linoleat 
yang terdapat dalam jamur. 

5. Menjaga kolesterol
Tingginya asam linoleat berkaitan dengan level kolesterol 
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dalam darah. Penelitian menunjukkan bahwa asupan 
makanan yang kaya asam linoleat secara signifikan 
menurunkan kadar LDL (kolesterol jahat) dalam darah, 
dan pada saat yang sama meningkatkan kadar HDL dalam 
darah.

6. Baik untuk penderita diabetes
Berkat tingginya kandungan asam folat, yang biasanya 
terkandung dalam vitamin B, jamur tankos kelapa sawit 
baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Beberapa 
penelitian menunjukkan hubungan positif antara konsumsi 
asam folat dan diabetes, asam folat merendahkan risiko 
penyakit jantung, penyakit yang berhubungan dengan 
pembuluh darah dan stroke pada pasien diabetes. 
Penelitian terkini menunjukkan bahwa perempuan yang 
mengalami gestational diabetes (diabetes yang terdeteksi 
saat kehamilan berlangsung) mengalami penurunan dan 
kesehatan pembuluh darah meningkat dengan mengonsumsi 
suplemen manfaat asam folat.

•	 Jamur yang berbahaya dan tidak bisa dimakan, terdiri dari:
- Jamur supa kakabu

Salah satu jenis jamur yang berbahaya dan tidak bisa 
dimakan adalah jamur supa kakabu. Jamur ini tumbuh liar di 
hutan di antara jatuhan daun atau tanah berhumus, di pinggir 
kebun dan pekarangan rumah. 
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Gambar 8. 
Jamur Supa Kakabu

(Sumber: Denok Indraswati, 2016)

Ciri-ciri jamur supa kakabu antara lain berukuran besar, 
berbentuk payung, tebal dan bulat, dan berwarna coklat. Jamur 
supa kakabu sebaiknya jangan dimakan karena akibatnya 
akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan juga bisa 
mengakibatkan kematian.

- Jamur galerina
Jamur galerina adalah jenis jamur yang berbahaya dan 

juga tidak dapat dimakan. Jamur dari keluarga saprobic ini 
bentuknya memang cantik. Punya ukuran dan bentuk seperti 
jamur pada umumnya, tetapi khasiat racunnya mengancam 
kesehatan manusia.
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Gambar 9. 
Jamur Galerina

(Sumber: Denok Indraswati, 2016)

Jamur Galerina memiliki racun bernama a-amanitin, 
yang apabila masuk kedalam tubuh akan mengganggu 
kesehatan hati dan ginjal, serta gangguan pada sistem syaraf 
otak.

- Jamur amanita

Gambar 10. 
Jamur Amanita

(Sumber: Denok Indraswati, 2016)
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Jamur amanita memiliki ciri-ciri seperti payung dengan 
tudung berwarna merah dengan bintik putih yang membuat 
jamur ini menjadi cantik. Tapi kecantikan jamur ini berbahaya 
bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi. Warna yang mecolok 
pada jamur amanita ini merupakan peringatan agar organisme 
lain tidak memakan mereka.

- Jamur destroying angel
Jenis jamur berbahaya lainnya yaitu bernama destroying 

angel. Jamur ini memiliki warna yang sangat putih dan bersih 
sehingga jamur ini dijuluki dengan jamur malaikat. Namun 
tak seperti julukannya, jamur ini ternyata mengandung 
racun amatoxins yang sangat berbahaya bagi kesehatan 
manusia.

Gambar 11.
Jamur Destroying Angel

(Sumber: Djumali Mardji & Massofian Noor, 2009)
 
Racun amatoxins pada jamur destroyinh angel dapat 

berakibat buruk yaitu dapat merusak hati/liver dan ginjal 
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dalam waktu yang cukup singkat, dan lebih fatalnya adalah 
dapat mengakibatkan kematian.

- Jamur laktarius
Jenis jamur yang berbahaya dan tidak bisa dimakan 

lainnya yaitu jamur laktarius. Jamur ini biasanya tumbuh liar 
di hutan, kebun dan di pekarangan rumah. Ciri-ciri jamur 
ini yaitu tubuh buah berbentuk payung terbuka ke atas dan 
berbatang tebal berwarna coklat muda, kekuning-kuningan, 
coklat putih serta biru muda dengan bintik hitam atau garis-
garis memanjang. Jamur ini sama bahayanya dengan jenis 
jamur lainnya.

Gambar 12. 
Jamur Laktarius

(Sumber: Denok Indraswati, 2016)

1.2  Kandungan Gizi Jamur
Berikut daftar nutrisi pada jamur, seperti yang dikutip dari 

USDA :
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•	 Lemak 0,3 g 
•	 Kolesterol 0 mg 
•	 Natrium 5 mg
•	 Kalium 318 mg
•	 Karbohidrat 3,3 g 
•	 Protein 3,1 g 
•	 Vitamin A 0 IU
•	 Kalsium 3 mg
•	 Vitamin D 7 IU 
•	 Vitamin C 2,1 mg
•	 Vitamin B-6 0,1 mg 
•	 Magnesium 9 mg

1.3  Manfaat Jamur bagi Kesehatan
•	 Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Pada pengobatan tradisional cina, jamur shiitake digunakan 
untuk membuat obat flu. Beberapa penelitian juga menunjukkan 
bahwa ekstrak jamur shiitake dapat melawan virus dan 
meningkatkan daya tahan tubuh dari infeksi akibat bakteri atau 
jamur. Jamur shitake dan jamur oyster mengandung beta-glukan, 
salah satu polisakarida yang membantu memperkuat sistem 
kekebalan tubuh. Pada sebuah studi, 52 orang yang mengonsumsi 
satu atau dua jamur kering dalam satu bulan, fungsi kekebalan 
tubuhnya meningkat, dan risiko terjadinya peradangan menjadi 
berkurang.

•	 Menghambat pertumbuhan sel kanker
Jamur kaya akan antioksidan yang membersihkan tubuh 

dari radikal bebas. Radikal bebas yang ada dalam tubuh berpotensi 
menyebabkan penyakit kanker. Beta-glukan pada jamur juga 
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digunakan sebagai salah satu perawatan kemoterapi atau terapi 
radiasi. Walaupun tidak membunuh sel kanker, beta-glukan 
membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga 
menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, beta-glukan 
juga mengatasi efek samping mual akibat kemoterapi atau terapi 
radiasi. 

Studi yang menganalisis 650 pasien kanker lambung 
yang menggunakan lentinan (salah satu kandungan pada jamur) 
saat kemoterapi menemukan bahwa lentinan meningkatkan 
kesehatan mereka. Vitamin D pada jamur juga terbukti mencegah 
pertumbuhan sel kanker dan folat pada jamur juga berperan 
penting dalam sintesis dan perbaikan DNA, sehingga mencegah 
terbentuknya sel kanker dari mutasi DNA.

•	 Menurunkan kolesterol tinggi
Kandungan beta-glukan, eritadenine, dan chitosan pada 

jamur juga membantu menurunkan kolesterol. Sebuah studi 
dilakukan pada orang obesitas yang melakukan diet dengan jamur. 
Hasilnya menunjukkan bahwa mengganti daging dengan jamur 
selama 3 kali seminggu, dapat meningkatkan HDL (kolesterol 
baik) sebanyak 8 persen, mengurangi trigliserida sebanyak 15 
persen, dan menurunkan berat badan sebesar 3,6 persen.

•	 Sehat bagi jantung
Serat, kalium, dan vitamin C pada jamur berkontribusi 

menjaga tekanan darah dan kolesterol sehingga menurunkan 
risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler dan hipertensi.
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BAB II
PENGOLAHAN JAMUR TANKOS 

KELAPA SAWIT

Jamur tankos kelapa sawit bisa diolah menjadi berbagai 
makanan yang enak dan lezat. Setelah memperoleh jamur tankos 
kelapa sawit, jamur tersebut dibersihkan, dicuci dengan air, dan 
dipotong sesuai ukuran yang diinginkan.

2.1. Tumis Jamur Tankos
Penumisan adalah cara memasak cepat dengan menggunakan 

sedikit minyak dan api besar (panas tinggi). Biasanya bahan yang 
akan ditumis dipotong kecil-kecil atau dimemarkan terlebih dahulu 
agar panas cepat meresap. Untuk membuat tumis jamur tankos 
kelapa sawit, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:  
- Jamur tankos (500 gram) dibagi dua
- Sawi (1 ikat) diiris
- Kecambah (1 bungkus)
- Bawang merah (6 siung)
- Bawang putih (6 siung)
- Cabe hijau (3 buah)
- Cabe rawit (3 buah)
- Garam (1 sdt)
- Gula putih (1 sdm)
- Minyak goreng secukupnya

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:    
- Baskom
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- Baskom peniris
- Pisau
- Wajan
- Sutil
- Telenan 
- Kompor

Cara Pembuatan:
1. Jamur tankos dicuci bersih dan direbus kurang lebih 10 menit 

kemudian ditiriskan.
2. Goreng jamur yg telah ditiriskan, jangan terlalu kering.
3. Panaskan minyak di wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang 

putih yang telah diiris sampai harum. Selanjutnya masukkan 
potongan cabe hijau dan cabe rawit.

4. Masukkan jamur yg telah digoreng tadi dan tambahkan garam 
dan gula sesuai selera.
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Cara Pembuatan:

1. Jamur tankos dicuci bersih dan direbus kurang lebih 10 menit kemudian 

ditiriskan.

2. Goreng jamur yg telah ditiriskan, jangan terlalu kering.

3. Panaskan minyak di wajan, lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang 

telah diiris sampai harum. Selanjutnya masukkan potongan cabe hijau dan cabe 

rawit.

4. Masukkan jamur yg telah digoreng tadi dan tambahkan garam dan gula sesuai 

selera.

Dicuci hingga bersih

Direbus setengah matang

Ditiriskan

Digoreng tidak terlalu kering

Semua bumbu ditumis

Semua bahan dicampur

Aduk sampai rata

Gambar 13. Bagan Alir Pembuatan Tumis Jamur Tankos

JAMUR TANKOS

TUMIS JAMUR 
TANKOS

Iris bawang merah 
dan putih, cabe 

merah, cabe rawit.
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Gambar 13. Bagan Alir Pembuatan Tumis Jamur Tankos

2.2. Sup Jamur Tankos
Sup adalah makanan berkuah dari kaldu yang dibuat dengan 

cara mendidihkan bahan-bahan seperti daging sapi atau ayam untuk 
membuat kuah kaldu dan biasanya diberi bumbu serta bahan lainnya 
untuk menambah rasa. Jamur tankos kelapa sawit juga bisa dimasuk 
dalam bentuk sup. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu:



22

- Jamur tankos (200 gram)
- Kaldu ayam
- Wortel (1 buah)
- Merica bubuk (1½ sdt)
- Pala bubuk
- Bawang merah (3 siung)
- Bawang putih (3 siung)
- Seledri 
- Minyak goreng
- Air 
- Garam

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:   
- Panci
- Baskom
- Baskom peniris
- Pisau
- Wajan
- Sutil
- Telenan 
- Sendok sup
- Kompor

Cara Pembuatan:
1. Jamur dipotong kecil-kecil atau sesuai selera. Selanjutnya dicuci 

dengan menggunakan air bersih dan setelah bersih tiriskan jamur 
tersebut.

2. Panaskan kaldu ayam hingga mendidih, selanjutnya masukkan 
wortel, merica, dan pala.



23

3. Tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan 
hingga matang dan harum, lalu masukkan ke dalam panci kaldu.

4. Kemudian tambahkan garam dan jamur tankos. Aduk hingga rata, 
tunggu hingga mendidih dan semua bahan telah matang.

2. Panaskan kaldu ayam hingga mendidih, selanjutnya masukkan wortel, merica, 

dan pala.

3. Tumis bawang putih dan bawang merah yang sudah dihaluskan hingga matang 

dan harum, lalu masukkan ke dalam panci kaldu.

4. Kemudian tambahkan garam dan jamur tankos. Aduk hingga rata, tunggu 

hingga mendidih dan semua bahan telah matang.

Dipotong-potong sesuai selera

Dicuci hingga bersih dan ditiriskan

Didihkan air kaldu 

Dihaluskan semua bumbu

Tumis bumbu

Semua bahan dicampur

Aduk rata dan tunggu hingga mendidih

Gambar 14. Bagan Alir Pembuatan Sup Jamur Tankos

2.3. Nugget Jamur Tankos

Nugget adalah salah satu bentuk produk olahan daging yang terbuat dari 

daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan empat persegi dan dilapisi 

dengan tepung berbumbu (Permadi dkk, 2012). Nugget dikonsumsi setelah proses 

JAMUR TANKOS

SUP JAMUR 
TANKOS
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Gambar 14. Bagan Alir Pembuatan Sup Jamur Tankos
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2.3. Nugget Jamur Tankos
Nugget adalah salah satu bentuk produk olahan daging yang 

terbuat dari daging giling yang dicetak dalam bentuk potongan empat 
persegi dan dilapisi dengan tepung berbumbu (Permadi dkk, 2012). 
Nugget dikonsumsi setelah proses penggorengan rendam (deep fat 
frying). Nugget dibuat dari daging giling yang diberi bumbu, dicampur 
bahan pengikat, kemudian dicetak membentuk tertentu, dikukus, 
dipotong dan dilumuri perekat tepung (batter) dan diselimuti tepung 
roti (breading). Nugget digoreng setengah matang dan dibekukan 
untuk mempertahankan mutunya selama penyimpanan. Nugget 
merupakan salah satu bentuk produk makanan beku siap saji, yaitu 
produk yang telah mengalami pemanasan sampai setengah matang 
(precooked), kemudian dibekukan. Produk beku siap saji ini hanya 
memerlukan waktu penggorengan selama 1 menit pada suhu 150º C. 
Tekstur nugget tergantung dari bahan asalnya.

Selain berbahan baku daging, nugget juga bisa dibuat dengan 
berbahan baku jamur. Bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari:
- Jamur Tankos (250 gr)
- Wortel iris tipis (2 buah)
- Telur (1 butir) 
- Tepung Maizena (4 sdm)
- Bawang putih (3 siung)
- Merica Bubuk (1 sdt) 
- Tepung Roti 
Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom

- Pisau
- Blender
- Wajan
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- Sutil 
- Telenan 
- Sendok sup
- Loyang
- Dandang
- Kompor

Dicuci hingga bersih

Direbus hingga matang

Dicuci kembali dan diperas

Dihaluskan bumbu

Semua bahan dicampur dan dihaluskan

Adonan dituang ke loyang

Dikukus

Angkat dan dinginkan

Dipotong sesuai selera

Digoreng 

Gambar 15. Bagan Alir Pembuatan Nugget Jamur Tankos

Cara Pembuatan:

1. Jamur tankos dibersihkan dengan air bersih lalu direbus hingga matang. 

Selanjutnya, setelah matang jamur tankos dicuci lalu ditiriskan dan jamur 

tersebut diperas.

2. Iris tipis-tipis wortel dan bawang putih dihaluskan.

NUGGET JAMUR 
TANKOS

Bawang Putih

JAMUR TANKOS
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Gambar 15. Bagan Alir Pembuatan Nugget Jamur Tankos
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Cara Pembuatan:
1. Jamur tankos dibersihkan dengan air bersih lalu direbus hingga 

matang. Selanjutnya, setelah matang jamur tankos dicuci lalu 
ditiriskan dan jamur tersebut diperas.

2. Iris tipis-tipis wortel dan bawang putih dihaluskan.
3. Campurkan jamur tankos, wortel, telur, tepung maizena, bawang 

putih yang sudah dihaluskan dan merica bubuk, lalu blender 
supaya jamurnya agak halus.

4. Setelah semua bahan tercampur rata, tuangkan ke dalam loyang 
roti. Kemudian kukus kurang lebih 20 menit.

5. Setelah matang, angkat nugget tersebut dan didinginkan. Setelah 
dingin maka nugget siap untuk diiris sesuai selera.

6. Untuk balutan luarnya, ambil 1 telur lagi lalu kocok lepas. 
Celupkan nugget lalu gulingkan diatas tepung roti. 

7. Panaskan minyak goreng, kemudian goreng hingga berwarna 
kuning keemasan. Angkat dan tiriskan.

2.4. Semur Jamur Tankos
Semur merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang 

sudah tidak asing lagi kedengarannya di telinga kita. Cara memasak 
semur disebut juga dengan sewing atau menyetup, yaitu memasak 
suatu bahan dengan cairan hingga teksturnya mengental dan 
menyusut. Semur biasa dibuat dengan potongan daging sapi, tapi 
bisa juga dengan jenis protein lain seperti ayam, telur rebus, tempe, 
tahu, jengkol, bahkan jamur. Untuk bahan jamur, bahan-bahan yang 
diperlukan yaitu:
- Jamur tankos (250 gr)
- Bawang putih
- Merica
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- Garam
- Air
- Penyedap rasa
- Kecap/saos tiram

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Sutil
- Telenan 
- Sendok sup
- Kompor

Cara Pembuatan: 
1. Jamur tankos dicuci dengan air bersih, lalu iris-iris tidak terlalu 

kecil.
2. Iris bawang putih, lalu ditumis, kemudian tambahkan air setelah 

bawang putih berwarna kekuningan. masukkan jamur, merica, 
garam, dan penyedap rasa.

3. Tambahkan kecap dan saos tiram, aduk kembali hingga rata.
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Gambar 16. Bagan Alir Pembuatan Semur Jamur Tankos

2.5. Bakwan Jamur Tankos
Bakwan merupakan salah satu makanan yang banyak 

dikonsumsi terutama ketika sore hari dan pada saat cuaca sedang 
dingin. Makanan ini terbuat dari sayuran dan tepung terigu. Bahannya 
terdiri dari taoge, irisan kubis (kol), atau irisan wortel, atau irisan 
jamur, dicampur dengan tepung terigu dan digoreng dalam minyak 
goreng yang cukup banyak. Untuk bakwan jamur, diperlukan bahan-
bahan sebagai berikut:
- Jamur tankos (100 gr)
- Tepung terigu (100 gr)
- Daun Bawang (2 batang)
- Wortel (1 buah)
- Air

- Sendok sup

- Kompor

Cara Pembuatan:

1. Jamur tankos dicuci dengan air bersih, lalu iris-iris tidak terlalu kecil.

2. Iris bawang putih, lalu ditumis, kemudian tambahkan air setelah bawang putih 

berwarna kekuningan. masukkan jamur, merica, garam, dan penyedap rasa.

3. Tambahkan kecap dan saos tiram, aduk kembali hingga rata.

Dicuci hingga bersih

Iris-iris tidak terlalu kecil

Ditumis bawang putih

Semua bahan dicampur

Aduk rata

Gambar 16. Bagan Alir Pembuatan Semur Jamur Tankos

2.5. Bakwan Jamur Tankos

Bakwan merupakan salah satu makanan yang banyak dikonsumsi terutama 

ketika sore hari dan pada saat cuaca sedang dingin. Makanan ini terbuat dari 

sayuran dan tepung terigu. Bahannya terdiri dari taoge, irisan kubis (kol), atau 

irisan wortel, atau irisan jamur, dicampur dengan tepung terigu dan digoreng 

dalam minyak goreng yang cukup banyak. Untuk bakwan jamur, diperlukan 

bahan-bahan sebagai berikut:

- Jamur tankos (100 gr)

- Tepung terigu (100 gr)

JAMUR TANKOS

SEMUR JAMUR 
TANKOS
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- Minyak goreng
- Bawang putih (2 siung)
- Merica bubuk (1/2 sdt)
- Cabe merah (3 buah)
- Cabe rawit (3 buah)
- Garam (1 sdt)
- Gula

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil
- Sendok makan
- Telenan 

Cara Pembuatan:
1. Jamur tankos, daun bawang, dan wortel dicuci bersih lalu diiris 

tipis.
2. Bawang putih, cabe merah, cabe rawit, gula, garam, merica 

dihaluskan.
3. Campurkan semua bahan dalam sebuah baskom. Aduk hingga 

rata.
4. Panaskan minyak goreng.
5. Ambil 2 sendok makan adonan, lalu goreng sampai berwarna 

kuning keemasan dan matang.
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Gambar 17. Bagan Alir Pembuatan Bakwan Jamur Tankos

2.6. Pepes Jamur Tankos
Pepes adalah teknik memasak yang sangat umum dan dapat 

dijumpai di hampir semua daerah Indonesia. Tergantung daerah 
masing-masing, pepes pun punya berbagai nama. Di Tatar Sunda, 
pepes disebut pais. Di Jawa dan di Palembang disebut brengkes. 
Orang Bali menyebutnya tum, karena dari kata stoom dalam bahasa 
Belanda, yang berarti mengukus. Di Ranah Minang, pepes dikenal 
dengan nama palai. Sedangkan orang Tapanuli menyebutnya dengan 

Dicuci hingga bersih

Iris-iris bahan

Dihalukan semua bumbu

Semua bahan dicampur dalam baskom

Aduk rata

Digoreng

Gambar 17. Bagan Alir Pembuatan Bakwan Jamur Tankos

2.6. Pepes Jamur Tankos

Pepes adalah teknik memasak yang sangat umum dan dapat dijumpai di 

hampir semua daerah Indonesia. Tergantung daerah masing-masing, pepes pun 

punya berbagai nama. Di Tatar Sunda, pepes disebut pais. Di Jawa dan di 

Palembang disebut brengkes. Orang Bali menyebutnya tum, karena dari kata 

stoom dalam bahasa Belanda, yang berarti mengukus. Di Ranah Minang, pepes 

dikenal dengan nama palai. Sedangkan orang Tapanuli menyebutnya dengan 

sebutan pale. Masyarakat Minahasa juga mengenal pepes dengan istilah woku 

daun.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pepes jamur tankos yaitu:

- Jamur tankos (100 gr)

- Daun pisang

JAMUR TANKOS

BAKWAN JAMUR 
TANKOS

Bawang putih, 
cabe merah, cabe 

rawit, merica

Jamur, daun 
bawang, wortel
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sebutan pale. Masyarakat Minahasa juga mengenal pepes dengan 
istilah woku daun.

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pepes jamur 
tankos yaitu:
- Jamur tankos (100 gr)
- Daun pisang
- Jeruk limau
- Bawang putih (5 gram)
- Bawang merah (5gram)
- Kunyit (10 gram)
- Jahe (5 gram)
- Cabai merah (5 gram)
- Cabai rawit (5 gram)
- Kemiri (5 gram)
- Garam (½ sdt)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Pisau
- Penumbuk bumbu
- Dandang
- Kompor
- Telenan

Cara Pembuatan:
1. Jamur tankos dicuci bersih. Kemudian potong tipis memanjang.
2. Bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabe merah, cabe 

rawit, kemiri, garam ditumbuk hingga halus.
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3. Campurkan jamur tankos dan bumbu yang sudah dihaluskan. 
Kemudian tambahkan air perasan jeruk limau.

4. Aduk rata dan bungkus adonan dengan daun pisang
5. Kemudian kukus selama 30 menit.

Dicuci hingga bersih

Diiris tipis memanjang

Dihaluskan semua bumbu

Semua bahan dicampur

Aduk rata

Bungkus adonan dengan daun pisang

Dikukus

Gambar 18. Bagan Alir Pembuatan Pepes Jamur Tankos

2.7. Abon Jamur Tankos

Abon merupakan makanan yang dibuat dengan menggunakan daging yang 

disuir-suir. Makanan yang menggunakan abon biasanya dikenal dengan nama 

lemper. Abon disimpan tanpa menggunakan bahan pengawet, sehingga abon 

relatif aman untuk dikonsumsi. Daging yang sering digunakan untuk membuat 

abon adalah daging sapi. Saat ini, abon dibuat tidak hanya menggunakan daging 

sapi saja, melainkan menggunakan jamur. Jamur tankos kelapa sawit juga bisa 

digunakan sebagai bahan baku membuat abon. 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat abon jamur tankos kelapa 

sawit terdiri dari:

- Jamur tankos (5 kg)

- Daun salam (10 helai)

- Kelapa tua (7 buah)

- Gula merah (2 Ons)

JAMUR TANKOS

PEPES JAMUR 
TANKOS

Bawang putih, 
bawang merah, 

cabe merah, cabe 
rawit, kunyit, jahe, 

kemiri
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Gambar 18. Bagan Alir Pembuatan Pepes Jamur Tankos

2.7. Abon Jamur Tankos
Abon merupakan makanan yang dibuat dengan menggunakan 

daging yang disuir-suir. Makanan yang menggunakan abon biasanya 
dikenal dengan nama lemper. Abon disimpan tanpa menggunakan 
bahan pengawet, sehingga abon relatif aman untuk dikonsumsi. 
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Daging yang sering digunakan untuk membuat abon adalah daging 
sapi. Saat ini, abon dibuat tidak hanya menggunakan daging sapi 
saja, melainkan menggunakan jamur. Jamur tankos kelapa sawit 
juga bisa digunakan sebagai bahan baku membuat abon. 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat abon jamur 
tankos kelapa sawit terdiri dari:
- Jamur tankos (5 kg)
- Daun salam (10 helai)
- Kelapa tua (7 buah)
- Gula merah (2 Ons)
- Bawang putih (1 Ons)
- Bawang merah (2 Ons)
- Cabai merah (1/2 Ons)
- Ketumbar (40 gram)
- Lengkuas 5 cm
- Minyak goreng

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Kompor
- Wajan penggoreng
- Alat pengepres
- Blender
- Parutan
- Telenan
- Nyiru
- Baskom
- Pisau
- Sutil  
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Cara Pembuatan:
1. Cuci jamur, lalu rebus selama 10 menit, angkat dan tiriskan.
2. Dinginkan dan potong tipis-tipis atau suwiri dengan tangan, agar 

hasilnya lebih optimal, bisa dengan menggunakan mesin pembuat 
abon.

3. Bawang merah, bawang putih, cabai merah dan kemiri dihaluskan 
dengan menggunakan blender, dan ditumis hingga wangi, 
kemudian masukkan daun salam dan lengkuas, dan jamur tiram 
yang telah disuwiri, dan tambahkan santan kental.

4. Masak dengan api kecil, sesekali diaduk hingga santan mengering. 
Lalu angkat adonan.

5. Panaskan minyak, goreng hingga berwarna kuning kecoklatan.
6. Tiriskan, dan dipres/peras untuk mengeluarkan minyaknya lalu 

didinginkan.
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Gambar 19. Diagram alir pembuatan Abon Jamur Tankos

Dicuci hingga bersih

Diiris tipis memanjang

Dihaluskan semua bumbu

Ditumis semua bumbu

Dimasukkan jamur dan santan

Dimasak dengan api kecil

Diangkat

Digoreng

Ditiriskan dan dipres/diperas

Gambar 19. Diagram alir pembuatan Abon Jamur Tankos

2.8. Tongseng Jamur Tankos

Tongseng adalah sejenis gulai dengan bumbu yang lebih tajam. Tongseng 

pada umumnya menggunakan daging kambing, meskipun ada pula tongseng 

daging sapi, dan daging kerbau.  Membuat tongseng tidak harus menggunakan 

daging saja, akan tetapi bisa menggunakan jamur. Adapun bahan, alat dan cara 

membuatnya sebagai berikut.

JAMUR TANKOS

ABON JAMUR 
TANKOS

Bawang putih, 
bawang merah, 

cabe merah, cabe 
rawit, kunyit, jahe, 

ketumbar

28
 



36

2.8. Tongseng Jamur Tankos
Tongseng adalah sejenis gulai dengan bumbu yang lebih tajam. 

Tongseng pada umumnya menggunakan daging kambing, meskipun 
ada pula tongseng daging sapi, dan daging kerbau.  Membuat 
tongseng tidak harus menggunakan daging saja, akan tetapi bisa 
menggunakan jamur. Adapun bahan, alat dan cara membuatnya 
sebagai berikut.

Bahan-bahan yang diperlukan terdiri dari:
- Jamur Tankos (200 gram)
- Tomat (1 buah)
- Cabai rawit merah (5 buah)
- Daun Jeruk (1 lembar)
- Jahe (3 cm)
- Lengkuas (3 cm)
- Garam
- Kaldu Bubuk (1/2 sdt)
- Santan (400 ml)
- Kecap Manis
- Minyak goreng
- Bawang merah (4 siung)
- Bawang putih (2 siung)
- Kunyit (3 cm)
- Gula merah

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Baskom peniris
- Wajan
- Kompor
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Cara Pembuatan:
1. Jamur tankos dipotong sesuai selera dan cuci bersih.
2. Rendam jamur tankos yang sudah dipotong-potong dengan air 

hangat sebentar lalu tiriskan.
3. Bawang merah, bawang putih, kunyit, dan gula merah dihaluskan. 

Kemudian panaskan minyak goreng, setelah panas lalu tumis 
bumbu yang sudah dihaluskan dengan daun jeruk, jahe dan 
lengkuas hingga harum.

4. Selanjutnya masukkan jamur tankos, aduk rata kemudian tuang 
santan sambil diaduk-aduk. Tambahkan garam, penyedap dan 
masukkan irisan tomat serta kecap manis lalu aduk rata.

5. Masak hingga kuah mendidih dan semua bahan matang.
5. Masak hingga kuah mendidih dan semua bahan matang.

Dipotong sesuai selera

Dicuci bersih

Direndam sebentar dan ditiriskan

Ditumis semua bumbu

Tambahkan semua bahan

Masak hingga kuah mendidih

Gambar 20. Bagan Alir Pembuatan Tongseng Jamur Tankos

2.9. Gulai Jamur Tankos

Gulai adalah makanan yang cukup terkenal, terutama di daerah Sumatera.

Makanan ini berbahan baku daging ayam, ikan, kambing, sapi, ataupun sayuran 

seperti nangka muda, daun singkong, ataupun jamur yang diolah dalam kuah 

bumbu rempah yang bercitarasa gurih. Untuk membuat gulai jamur tankos kelapa 

sawit, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut:

- Jamur Tankos (300 gram)

- Kol (50 gram)

- Tomat (1/2 buah)

- Minyak goreng

JAMUR TANKOS

TONGSENG JAMUR 
TANKOS

Dihaluskan 
bawang putih, 
bawang merah, 

kunyit, gula merah
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Gambar 20. Bagan Alir Pembuatan Tongseng Jamur Tankos
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2.9. Gulai Jamur Tankos
Gulai adalah makanan yang cukup terkenal, terutama di daerah 

Sumatera. Makanan ini berbahan baku daging ayam, ikan, kambing, 
sapi, ataupun sayuran seperti nangka muda, daun singkong, ataupun 
jamur yang diolah dalam kuah bumbu rempah yang bercitarasa 
gurih. Untuk membuat gulai jamur tankos kelapa sawit, diperlukan 
bahan-bahan sebagai berikut:
- Jamur Tankos (300 gram)
- Kol (50 gram)
- Tomat (1/2 buah)
- Minyak goreng
- Garam
- Gula
- Kecap manis
- Air
- Bawang merah (4 siung)
- Bawang putih (2 siung)
- Kunyit (1 cm, dibakar)
- Ketumbar (1 sdt)
- Kemiri (3 butir)
- Cabai merah (4 buah)
- Cabai rawit merah (2 buah)
- Merica (1/2 sdt)
- Batang Serai (1 buah, digeprek)
- Daun Jeruk (1 lembar)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Wajan
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- Kompor
- Pisau 
- Sutil 

Cara Pembuatan:
1. Siapkan bahan-bahan yang sudah dicuci bersih.
2. Haluskan bawah merah, bawah putih, kunyit, ketumbar, kemiri, 

cabai merah, cabai rawit merah, dan merica.
3. Selanjutnya panaskan minyak, tumis bumbu halus hingga harum. 

Masukkan serai dan daun jeruk. Aduk rata.
4. Kemudian tambahkan air sesuai selera. Tambahkan garam, gula, 

kecap manis. Biarkan hingga mendidih.
5. Selanjutnya masukkan jamur tankos, kol, dan tomat. Aduk rata. 

Biarkan hingga mendidih dan kol layu. Angkat.
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Gambar 21. Bagan Alir Pembuatan Gulai Jamur Tankos

2.10. Pindang Jamur Tankos
Pengolahan pindang selain menggunakan garam juga 

dikombinasikan dengan proses pemanasan sehingga produk yang 
dihasilkan mempunyai karakteristik tersendiri. Makanan yang biasa 
dipindang adalah ikan. Akan tetapi, jamur tankos kelapa sawit 
juga bisa dimasak dengan cara dipindang ini. Bahan-bahan yang 

Dicuci bersih

Dihaluskan semua bumbu

Ditumis semua bumbu

Ditambahkan air

Semua bumbu dicampur

Aduk rata

Masak hingga kuah mendidih

Gambar 21. Bagan Alir Pembuatan Gulai Jamur Tankos

2.10. Pindang Jamur Tankos

Pengolahan pindang selain menggunakan garam juga dikombinasikan 

dengan proses pemanasan sehingga produk yang dihasilkan mempunyai 

karakteristik tersendiri. Makanan yang biasa dipindang adalah ikan. Akan tetapi, 

jamur tankos kelapa sawit juga bisa dimasak dengan cara dipindang ini. Bahan-

bahan yang diperlukan untuk membuat pindang jamur tankos terdiri dari:

- Air matang (600 ml)

- Jamur tankos (500 gram) cuci bersih lalu belah dua

- Cabe rawit (8 buah) biarkan utuh

- Daun salam (1 lembar)

JAMUR TANKOS

GULAI JAMUR 
TANKOS

Bawang putih, bawang 
merah, kunyit, kemiri, 
ketumbar, cabe merah,
cabe rawit,dan merica
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diperlukan untuk membuat pindang jamur tankos terdiri dari:
- Air matang (600 ml)
- Jamur tankos (500 gram) cuci bersih lalu belah dua
- Cabe rawit (8 buah) biarkan utuh
- Daun salam (1 lembar)
- Daun jeruk (1 lembar)
- Serai (1 batang) dimemarkan
- Lengkuas (2 cm) dimemarkan
- Tomat merah (1 buah) dipotong-potong
- Kemangi (segenggam)
- Kecap manis (1 sdm)
- Air asam jawa (2 sdm)
- Garam (1/2 sdt)
- Lada (1/2 sdt)
- Penyedap secukupnya
- Gula pasir (1 sdt)
- Minyak goreng secukupnya
- Jahe (2 cm)
- Kunyit (2 cm)
- Cabe merah besar (5 buah)
- Bawang merah (5 butir)
- Bawang putih (3 siung)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Baskom peniris
- Wajan
- Kompor
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Cara Pembuatan:
1. Panaskan minyak diatas penggorengan kemudian tumis bumbu 

halus, lengkuas, sereh, daun salam, daun jeruk dan cabe rawit 
hingga harum, setelah itu masukan air, masak hingga mendidih.

2. Masukkan jamur lalu bumbui dengan garam, lada, gula dan 
penyedap bila suka, masak hingga jamur matang.

3. 5 menit menjelang matang masukan tomat, air asam jawa, kecap 
manis dan kemangi.

4. Sajikan. 

Dicuci bersih dan dibelah dua

Ditumis bumbu yang dihaluskan

Ditambahkan air

Dimasak hingga mendidih

Masukkan jamur dan bumbu lain

Aduk rata

Tunggu hingga matang

Gambar 22. Bagan Alir Pembuatan Pindang Jamur Tankos

2.11. Capcay Jamur Tankos

Nama Capcay diambil dari makanan khas Tionghoa karena dimasak dari 

banyak macam sayuran. Jumlah sayuran tidak ditentukan dan bervariasi. Beberapa 

jenis sayuran yang biasanya dimasak capcay adalah sawi putih, sawi hijau, wortel,

jagung muda, kol, kapri, buncis, bunga kol, brokoli, daun bawang, tomat, dan 

bawang bombay. Untuk membuat capcay jamur tankos kelapa sawit, bahan-bahan 

yang diperlukan sebagai berikut adalah:

- Jamur Tankos (4 buah), dicuci dan dibelah dua

- Wortel (1 buah)

- Putren (2 buah)

JAMUR TANKOS

PINDANG JAMUR 
TANKOS

Bawang putih, bawang 
merah, cabe merah,

kunyit dan jahe 
dihaluskan
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Gambar 22. Bagan Alir Pembuatan Pindang Jamur Tankos
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2.11. Capcay Jamur Tankos
Nama Capcay diambil dari makanan khas Tionghoa karena 

dimasak dari banyak macam sayuran. Jumlah sayuran tidak 
ditentukan dan bervariasi. Beberapa jenis sayuran yang biasanya 
dimasak capcay adalah sawi putih, sawi hijau, wortel, jagung muda, 
kol, kapri, buncis, bunga kol, brokoli, daun bawang, tomat, dan 
bawang bombay. Untuk membuat capcay jamur tankos kelapa sawit, 
bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut adalah:
- Jamur Tankos (4 buah), dicuci dan dibelah dua
- Wortel (1 buah)
- Putren (2 buah)
- Kembang kol (1 bonggol kecil)
- Pokcoy (4 bonggol kecil)
- Bakso ikan (5 buah)
- Bawang Bombay kecil (1 buah), diiris halus memanjang
- Bawang putih (2 siung), dicincang halus
- Saos tiram (1 sdm)
- Garam (secukupnya)
- Gula (secukupnya)
- Minyak (secukupnya)
- Air (secukupnya)
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Gambar 23. Bagan Alir pembuatan Capcay Jamur Tankos

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil

- Kembang kol (1 bonggol kecil)

- Pokcoy (4 bonggol kecil)

- Bakso ikan (5 buah)

- Bawang Bombay kecil (1 buah), diiris halus memanjang

- Bawang putih (2 siung), dicincang halus

- Saos tiram (1 sdm)

- Garam (secukupnya)

- Gula (secukupnya)

- Minyak (secukupnya)

- Air (secukupnya)

Potong sesuai selera

Dicuci bersih

Ditumis bawang putih dan bawang bombay

Dimasukkan sayuran

Dimasukkan penyedap rasa

Ditambahan semua bahan

Tunggu hingga matang

Gambar 23. Bagan Alir pembuatan Capcay Jamur Tankos

JAMUR TANKOS

CAPCAY JAMUR 
TANKOS
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Cara Pembuatan :
1. Potong-potong jamur dan semua sayuran sesuai selera, lalu dicuci 

bersih.
2. Panaskan minyak, tumis bawang putih dan bawang bombay 

sampai harum, lalu masukkan wortel, putren, dan kembang kol.
3. Tambahkan saos tiram, garam dan gula serta air, masak hingga 

sayuran agak empuk. 
4. Lalu masukkan pokcoy, jamur tankos, dan bakso ikan.  Masak 

hingga matang dan angkat.

2.12. Seblak Kuah Jamur Tankos
Seblak adalah makanan khas dari Sunda (Jawa Barat) yang 

bercita rasa gurih dan pedas. Seblak terbuat dari kerupuk basah yang 
dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam 
ataupun olahan daging sapi, dan dimasak dengan bumbu tertentu. 
Makanan yang bertekstur kenyal ini memiliki rasa yang pedas dan 
menyegarkan, serta memiliki beberapa variasi, baik rasa maupun 
bahan tambahan juga kemasannya. Namun untuk membuat seblak 
kuah yang berbahan utama jamur tankos, diperlukan bahan-bahan 
sebagai berikut:
- Jamur Tankos (300 gram)
- Daun bawang (secukupnya)

Bumbu yang dihaluskan terdiri dari:
- Cabe merah ( 3 buah)
- Cabe rawit (5 buah)
- Kencur (1 cm)
- Kemiri (2 butir)
- Royco (1/2 bungkus)
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- Bawang merah (7 siung)
- Bawang putih (5 siung)
- Tepung maizena (1 sdm)
- Gula pasir (1/2 sdm)
- Garam (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Baskom peniris
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil

Cara Pembuatan :
1. Cuci bersih jamur tankos lalu rebus dan tiriskan.
2. Haluskan semua bumbu, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan 

hingga harum.
3. Masukkan jamur tankos, aduk rata kemudian tambahkan air.
4. Tambahkan tepung maizena yang sudah diberi air, masak hingga 

kuah mengental.
5. Tambahkan daun bawang. Aduk rata.
6. Angkat dan sajikan.
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Gambar 24. Bagan Alir Pembuatan Seblak Kuah Jamur Tankos

2.13. Kwetiaw Jamur Tankos
Kwetiaw adalah sejenis mie Tionghoa berwarna putih yang 

terbuat dari beras. Jika digoreng disebut kwetiaw goreng. Jika 
dimasak kuah, disebut kwetiaw kuah. Kwetiaw merupakan makanan 

Dicuci bersih

Direbus dan ditiriskan

Ditumis bumbu yang sudah dihaluskan

Masukkan jamur

Ditambahkan air dan maizena

Masak hingga kuah mengental

Tambahkan daun bawang

Aduk rata dan angkat

Gambar 24. Bagan Alir Pembuatan Seblak Kuah Jamur Tankos

2.13. Kwetiaw Jamur Tankos

Kwetiaw adalah sejenis mie Tionghoa berwarna putih yang terbuat dari 

beras. Jika digoreng disebut kwetiaw goreng. Jika dimasak kuah, disebut kwetiaw 

kuah. Kwetiaw merupakan makanan yang cukup populer di Indonesia. Untuk 

membuat kwetiaw jamur tankos kelapa sawit, bahan-bahan yang diperlukan 

sebagai berikut:

- Mie tiaw (1 bungkus)

- Jamur Tankos (250 gram)

JAMUR TANKOS

SEBLAK KUAH 
JAMUR TANKOS
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yang cukup populer di Indonesia. Untuk membuat kwetiaw jamur 
tankos kelapa sawit, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Mie tiaw (1 bungkus)
- Jamur Tankos (250 gram)
- Kecap Manis (3 sdm)
- Telur (1 butir)
- Lada (1 sdt)
- Bawang merah (3 siung)
- Bawang putih (3 siung)
- Cabe rawit, iris sesuai selera
- Garam (secukupnya)
- Minyak goreng (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Baskom peniris
- Pisau
- Wajan
- Panci 
- Kompor
- Sutil
- Telenan 
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Gambar 25. Bagan Alir pembuatan Kwetiaw Jamur Tankos

Cara Pembuatan :
1. Cuci bersih jamur tankos dan dipotong menjadi 2 bagian.
2. Rebus mie tiaw ke dalam air yang mendidih dengan ditambahkan 

Dicuci bersih

Dipotong menjadi 2 bagian

Rebus mie tiaw

Angkat dan tiriskan mie tiaw yang sudah lembut

Ditumis semua bumbu

Ditambahkan jamur dan semua bahan

Dimasukkan mie tiaw

Aduk rata dan angkat

Gambar 25. Bagan Alir pembuatan Kwetiaw Jamur Tankos

Cara Pembuatan :

1. Cuci bersih jamur tankos dan dipotong menjadi 2 bagian.

2. Rebus mie tiaw ke dalam air yang mendidih dengan ditambahkan sedikit 

minyak goreng pada air rebusan. Setelah mie lembut, angkat dan tiriskan.

3. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan dan cabe rawi 

iris kemudian masukkan telur seperti diorek-orek diikuti jamur tankos yg sudah 

dipotong.

JAMUR TANKOS

KWETIAW JAMUR 
TANKOS
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sedikit minyak goreng pada air rebusan. Setelah mie lembut, 
angkat dan tiriskan.

3. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan 
dan cabe rawi iris kemudian masukkan telur seperti diorek-orek 
diikuti jamur tankos yg sudah dipotong.

4. Setelah jamur sedikit layu, masukkan mie tiaw ke dalam wajan yg 
berisi bumbu dan jamur tankos tadi. Aduk kemudian masukkan 
kecap manis, garam dan lada. Aduk rata hingga matang. 

5. Angkat dan sajikan.

2.14. Bening Jamur Tankos
Sayur bening adalah salah satu sayur yang sangat klasik yang 

biasa kita temui sehari-hari. Meskipun sayur bening merupakan sayur 
yang sederhana, namun sangat bagus untuk kesehatan khususnya 
untuk anak-anak. Sayur bening selain karena proses pembuatannya 
yang sangat mudah, sayur bening juga mengandung berbagai vitamin 
di dalamnya. Untuk membuat bening jamur tankos kelapa sawit, 
bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur Tankos (250 gram)
- Tomat merah (3 buah)
- Serai (1 batang) memarkan
- Bawang putih (2 siung)
- Bawang merah (2 siung)
- Daun bawang (secukupnya)
- Minyak goreng (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Pisau
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- Wajan
- Kompor
- telenan
- Sutil

Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dicuci bersih dan dipotong sesuai selera.
2. Haluskan bawang putih dan bawang merah, lalu iris tomat dan 

daun bawang. 
3. Tumis bawang merah, bawang putih, dan serai. Setelah bumbu 

tersebut harum masukkan tomat.
4. Kemudian, tambahkan air dalam tumisan bumbu (untuk kuahnya).
5. Masukkan jamur tankos. Masak hingga matang.
6. Setelah matang tambahkan garam secukupnya dan irisan daun 

bawang. Aduk rata dan angkat.
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Gambar 26. Bagan Alir pembuatan Bening Jamur Tankos

2.15. Oseng Jamur Tankos
Oseng-oseng adalah  masakan yang sehat dan kaya serat, 

karena bahan utamanya adalah aneka sayuran dengan campuran 
daging atau ikan yang dapat dikreasikan menjadi oseng-oseng. Salah 
satu bahannya yaitu jamur tankos. Untuk membuat oseng jamur 
tankos kelapa sawit, bahan-bahan yang diperlukan:

4. Kemudian, tambahkan air dalam tumisan bumbu (untuk kuahnya).

5. Masukkan jamur tankos. Masak hingga matang.

6. Setelah matang tambahkan garam secukupnya dan irisan daun bawang. Aduk 

rata dan angkat.

Dicuci bersih dan dipotong sesuai selera

Dihaluskan bumbu

Ditumis semua bumbu

Ditambahkan air

Dimasukkan jamur tankos

Ditambahkan penyedap secukupnya

Aduk rata dan angkat

Gambar 26. Bagan Alir pembuatan Bening Jamur Tankos

2.15. Oseng Jamur Tankos

Oseng-oseng adalah  masakan yang sehat dan kaya serat, karena bahan 

utamanya adalah aneka sayuran dengan campuran daging atau ikan yang dapat 

dikreasikan menjadi oseng-oseng. Salah satu bahannya yaitu jamur tankos. Untuk 

membuat oseng jamur tankos kelapa sawit, bahan-bahan yang diperlukan:

- Jamur tankos (150 gram)

- Jagung manis (100 gram)

JAMUR TANKOS

BENING JAMUR 
TANKOS
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- Jamur tankos (150 gram)
- Jagung manis (100 gram)
- Bawang merah (5 siung)
- Bawang putih (5 siung)
- Cabe keriting (50 gram)
- Penyedap rasa (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Baskom peniris
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil 
- Telenan 

Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dicuci bersih dan rebus di air mendidih 5 menit 

kemudian tiriskan.
2. Iris jagung lalu sisihkan, kemudian haluskan semua bumbu.
3. Tumis bumbu yg sudah dihaluskan sampai harum kemudian 

masukkan jagung dan jamur tankos, tambahkan penyedap rasa, 
tumis hingga masak selama kurang lebih 10 menit.

4. Angkat dan sajikan.
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Gambar 27. Bagan Alir Pembuatan Oseng Jamur Tankos

2.16. Kangkung Jamur Tankos Saos Tiram
Saus tiram adalah salah satu bumbu masak yang banyak 

digemari masyarakat. Saus tiram memiliki warna coklat kehitaman 
dengan tekstur yang agak kental. Saus tiram biasanya digunakan 
sebagai bahan yang menambah kelezatan masakan, salah satunya 
untuk sayuran kangkung dan jamur. Untuk membuat kangkung jamur 

Dicuci bersih 

Direbus selama 5 menit dan tiriskan

Diiris jagung dan sisihkan

Dihaluskan semua bumbu

Ditumis semua bumbu

Dimasukkan jamur dan semua bahan

Aduk rata dan angkat

Gambar 27. Bagan Alir Pembuatan Oseng Jamur Tankos

2.16. Kangkung Jamur Tankos Saos Tiram

Saus tiram adalah salah satu bumbu masak yang banyak digemari 

masyarakat. Saus tiram memiliki warna coklat kehitaman dengan tekstur yang 

agak kental. Saus tiram biasanya digunakan sebagai bahan yang menambah 

kelezatan masakan, salah satunya untuk sayuran kangkung dan jamur. Untuk 

membuat kangkung jamur tankos saos tiram, bahan-bahan yang diperlukan 

sebagai berikut:

- Jamur tankos (250 gram)

- Kangkung (1/2 ikat), disiangi

JAMUR TANKOS

OSENG JAMUR 
TANKOS
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tankos saos tiram, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur tankos (250 gram)
- Kangkung (1/2 ikat), disiangi
- Tomat (1 buah), dipotong-potong
- Cabe rawit (10 buah), diiris
- Bawang putih (2 siung), diiris tipis
- Bawang merah (4 siung), diiris tipis
- Saus tiram (2 sdm)
- Kecap manis (1 sdt)
- Royco/garam (1 sdt)
- Air (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Baskom peniris
- Telenan 
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil

Cara Pembuatan :
1. Cuci bersih jamur tankos dan tiriskan.
2. Tumis bawang putih, bawang merah, dan cabe rawit sampai 

harum.
3. Selanjutnya tuang air sesuai selera masing-masing namun 

sebaiknya tidak terlalu banyak.
4. Setelah air mendidih, masukkan jamur tankos.
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5. Setelah kurang lebih 3 menit, masukkan kangkung, tomat, saus 
tiram, kecap, royco, dan garam.

6. Aduk rata, tunggu hingga matang dan angkat.

Dicuci bersih dan tiriskan

Ditumis semua bumbu

Dimasukkan air

Dimasukkan jamur tankos

Dimasukkan semua bahan

Aduk rata dan tunggu hingga matang

Gambar 28. Bagan Alir Pembuatan Kangkung Jamur Saos Tiram

2.17. Perkedel Jamur dan Jagung

Perkedel adalah makanan yang biasanya terbuat dari kentang yang digoreng 

atau direbus sebelum dilumatkan lalu dicampur dengan daging cincang, irisan 

daun bawang dan daun seledri kemudian dicampur bumbu-bumbu. Dibentuk 

bulat-bulat gepeng, dicelupkan ke dalam kocokan telur ayam lalu digoreng. 

Namun perkedel juga bisa dibuat dengan bahan jamur tankos kelapa sawit dengan 

jagung. Untuk membuat perkedel jamur tankos dan jagung, bahan-bahan yang 

diperlukan sebagai berikut:

- Jamur tankos (250 gram)

- Jagung ukuran besar (2 buah)

- Kemiri (3 butir)

JAMUR TANKOS

KANGKUNG 
JAMUR TANKOS 

SAOS TIRAM
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Gambar 28. Bagan Alir Pembuatan Kangkung Jamur Saos Tiram

2.17. Perkedel Jamur dan Jagung
Perkedel adalah makanan yang biasanya terbuat dari kentang 

yang digoreng atau direbus sebelum dilumatkan lalu dicampur 
dengan daging cincang, irisan daun bawang dan daun seledri 
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kemudian dicampur bumbu-bumbu. Dibentuk bulat-bulat gepeng, 
dicelupkan ke dalam kocokan telur ayam lalu digoreng. Namun 
perkedel juga bisa dibuat dengan bahan jamur tankos kelapa sawit 
dengan jagung. Untuk membuat perkedel jamur tankos dan jagung, 
bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur tankos (250 gram)
- Jagung ukuran besar (2 buah)
- Kemiri (3 butir)
- Bawang merah (5 siung)
- Bawang putih (3 siung)
- Kunyit bubuk (1/4 sdt)
- Garam (1 sdt)
- Royco rasa ayam (1/2 bungkus)
- Udang halus (2 sdm)
- Cabe merah keriting (3 buah)
- Minyak goreng (secukupnya)
- Tepung terigu (250 gram)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil

Cara Pembuatan :
1. Bersihkan jamur tankos dari hitam2 yang menempel, kemudian 

cuci bersih dan peras agar tidak mengandung banyak air.
2. Cuci jagung, kemudian sisir tipis-tipis agar tidak meletup-letup 

saat digoreng.
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3. Haluskan semua bumbu.
4. Masukkan semua bahan ke dalam baskom (tepung, jagung, jamur, 

dan bumbu) lalu tambahkan garam, kunyit bubuk, dan royco.
5. Kemudian goreng hingga coklat keemasan, angkat dan tiriskan.

Dicuci bersih dan diperas

Dihaluskan semua bumbu

Dicampurkan semua bahan

Digoreng

Gambar 29. Bagan Alir Pembuatan Perkedel Jamur dan Jagung

2.18. Nasi Tim Ayam Jamur Tankos

Nasi tim berasal dari bahasa Inggris steam yang berarti mengukus, karena 

memang, nasi tim diolah dengan proses pengukusan. Bahan dasarnya adalah ayam 

fillet, jamur tankos, telur ayam rebus, dan semuanya berbumbu bawang putih dan 

kecap asin. Biasanya nasi tim disajikan dengan kuah sup bening dengan kaldu 

ayam ditaburi dengan daun bawang. Untuk membuat nasi tim ayam jamur tankos, 

bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:

- Jamur tankos (4 buah)

- Garam (secukupnya)

- Air (secukupnya)

- Fillet Ayam (1 kg)

- Bawang putih (10 siung)

- Minyak goreng (3 sdm)

- Gula pasir (1½ sdm)

- Merica (secukupnya)

PERKEDEL JAMUR 
DAN JAGUNG

JAMUR TANKOS
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Gambar 29. Bagan Alir Pembuatan Perkedel Jamur dan Jagung

2.18. Nasi Tim Ayam Jamur Tankos
Nasi tim berasal dari bahasa Inggris steam yang berarti 

mengukus, karena memang, nasi tim diolah dengan proses 
pengukusan. Bahan dasarnya adalah ayam fillet, jamur tankos, telur 
ayam rebus, dan semuanya berbumbu bawang putih dan kecap asin. 
Biasanya nasi tim disajikan dengan kuah sup bening dengan kaldu 
ayam ditaburi dengan daun bawang. Untuk membuat nasi tim ayam 
jamur tankos, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
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- Jamur tankos (4 buah)
- Garam (secukupnya)
- Air (secukupnya)
- Fillet Ayam (1 kg)
- Bawang putih (10 siung)
- Minyak goreng (3 sdm)
- Gula pasir (1½ sdm)
- Merica (secukupnya)
- Saus tiram (2 sdm)
- Kecap manis (secukupnya)
- Kecap Jamur (2 sdm)
- Tepung sagu (1 sdm)
- Beras (3 cangkir)
- Kecap asin (secukupnya)
- Air kaldu ayam (2 liter)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil
- Telenan 

Cara Pembuatan :
1. Rendam jamur tankos hingga agak lembek, dan balurkan dengan 

garam lalu dibenyekkan atau ditekan dengan tangan. Setelah itu 
bersihkan di bawah air mengalir, dan potong sesuai selera.



60

2. Bersihkan fillet ayam dengan garam lalu dicuci sebanyak 2 kali. 
Lalu potong dadu.

3. Tumis bawang putih hingga harum dengan minyak, lalu taburkan 
gula di samping wajan.

4. Tambahkan jamur tankos, fillet ayam, merica, garam, saus tiram, 
dan kecap manis.

5. Aduk-aduk hingga keluar air (ayam akan mengeluarkan air) dan 
tumis hingga air perlahan mengering, lalu masukan sedikit tepung 
sagu yang sudah dicampur air. Lalu angkat dan sisihkan.

6. Untuk beras, cuci bersih lalu tumis dengan bawang putih hingga 
wangi lalu beri kecap asin, saus tiram, garam, dan merica. Aduk 
hingga rata. Matikan api.

7. Siapkan mangkuk alumunium, oleskan dengan minyak goreng.  
Lalu isikan beberapa sendok tumisan daging yang sudah matang 
tadi ke dalamnya. Kemudian masukan beras di atasnya, dan 
padatkan.

5. Beri air kaldu ayam hingga melewati beras sedikit. Kemudian 
kukus selama 1 jam. 

6. Angkat. 
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Gambar 30. Bagan Alir Pembuatan Nasi Tim Ayam Jamur Tankos

Direndam hingga agak lembek

Dibalurkan dengan garam

Ditekan dengan tangan hingga benyek

Dicuci bersih dan dipotong sesuai selera

Dibersihkan ayam dan potong dadu

Ditumis bawang putih

Dicampurkan semua bahan

Diangkat dan disisihkan

Dicuci bersih beras, tumis dengan semua bahan

Aduk rata dan angkat

Oleskan aluminium dengan minyak

Diisi dengan tumisan daging dan beras

Ditambahkan air kaldu ayam, kukus selama 1 jam

Gambar 30. Bagan Alir Pembuatan Nasi Tim Ayam Jamur Tankos
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2.19. Stikie Ayam Wortel Jamur Tankos 
Stikie adalah salah satu camilan atau lauk yang enak sekali 

sebagai teman nasi. Rasanya yang enak, lezat, dan praktis seringkali 
disajikan sebagai lauk bagi yang tidak mempunyai banyak waktu 
di dapur. Untuk stikie banyak sekali variasi resep dan bentuknya. 
Contohnya adalah stikie ayam wortel jamur tankos ini. Untuk 
membuat stikie ayam wortel jamur tankos sawit, bahan-bahan yang 
diperlukan sebagai berikut:
- Jamur tankos (200 gram)
- Daging ayam tanpa lemak dan kulit (200 gram)
- Wortel (1 buah), parut kasar
- Bawang putih (3 siung)
- Telur (1 butir)
- Garam (1 sdt)
- Kaldu jamur (1/2 sdt)
- Merica bubuk (1/2 sdt)
- Air dingin (50 ml)
- Tepung tapioka (70 gram)
- Minyak goreng (secukupnya)
- Tepung panir (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Baskom
- Blender
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil
- Loyang 
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Gambar 31. Bagan Alir Pembuatan Stikie Ayam Wortel 
Jamur Tankos

Dicuci bersih 

Dihaluskan dengan blender

Dicampurkan semua bahan

Aduk rata hingga menjadi adonan padat

Kukus hingga matang

Dinginkan dan potong memanjang berbentuk stik

Celupkan stikie ke adonan telur dan tepung panir

Digoreng 

Gambar 31. Bagan Alir Pembuatan Stikie Ayam Wortel Jamur Tankos

Cara Pembuatan:

1. Cuci bersih jamur tankos.

2. Lalu blender satu per satu jamur tankos, daging ayam dan bawang putih hingga 

halus. Kemudian campur di sebuah baskom.

3. Tambahkan garam, wortel parut, merica, telur, kaldu jamur, tepung tapioka dan 

air secukupnya. Aduk rata hingga jadi adonan padat.

4. Siapkan loyang, masukkan adonan ke loyang dan kukus hingga matang. 

Setelah matang diangkat dan biarkan dingin.

JAMUR TANKOS

STIKIE AYAM 
WORTEL JAMUR 

TANKOS 
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Cara Pembuatan:
1. Cuci bersih jamur tankos.
2. Lalu blender satu per satu jamur tankos, daging ayam dan bawang 

putih hingga halus. Kemudian campur di sebuah baskom.
3. Tambahkan garam, wortel parut, merica, telur, kaldu jamur, 

tepung tapioka dan air secukupnya. Aduk rata hingga jadi adonan 
padat.

4. Siapkan loyang, masukkan adonan ke loyang dan kukus hingga 
matang. Setelah matang diangkat dan biarkan dingin.

5. Setelah dingin, potong-potong memanjang sehingga berbentuk 
stik. 

6. Kocok telur dan siapkan tepung panir. Celupkan stikie ke telur, 
dan gulingkan ke tepung panir. Goreng hingga kecokelatan.

2.20. Lumpia Jamur Tankos
Lumpia adalah sebuah lembaran tipis dari tepung gandum. 

Kemudian lembaran tersebut digunakan sebagai pembungkus isian 
yang biasanya terdiri atas rebung, telur, sayuran segar, daging, atau 
makanan laut. Kulit lumpia biasa digunakan untuk membuat lumpia 
basah atau lumpia goreng. Kulit lumpia memiliki tekstur yang 
sangat lembut dan bentuknya yang sangat tipis sehingga mudah 
sekali robek. Ketipisan dari kulit lumpia tersebut yang membuatnya 
garing ketika digoreng dan bisa menjadi lembut ketika dijadikan 
lumpia basah. Untuk membuat lumpia jamur tankos, bahan-bahan 
yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur tankos (100 gram), dipotong dadu
- Kulit lumpia (20 lembar)
- Mentega (2 sdm)
- Bawang bombai (1/2 siung), dicincang halus
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- Ayam vegan/gluten goreng (50 gram), dipotong dadu
- Tepung terigu (1,5 sdm)
- Kacang polong (50 gram)
- Garam (secukupnya)
- Gula pasir (secukupnya)
- Merica (secukupnya)
- Air kaldu (150 ml)
- Minyak goreng (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Kompor
- Sutil dan telenan
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Gambar 32. Bagan Alir Pembuatan Lumpia Jamur Tankos

Dicuci bersih dan dipotong dadu

Ditumis bawang bombay

Ditambahkan air kaldu

Diaduk hingga air habis

Dimasukkan semua bahan

Dimasukkan semua bumbu

Dimasukkan isian didalam kulit lumpia

Dilipat kulit lumpia

Digoreng

Gambar 32. Bagan Alir Pembuatan Lumpia Jamur Tankos

Cara Pembuatan :

1. Jamur tankos dicuci bersih dan potong-potong dadu.

2. Panaskan mentega, tumis bawang bombay dengan api kecil. Kemudian 

masukkan tepung terigu diaduk-aduk dan masukkan air kaldu. Masak sambil 

diaduk sampai air kaldu habis.

LUMPIA JAMUR 
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Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dicuci bersih dan potong-potong dadu.
2. Panaskan mentega, tumis bawang bombay dengan api kecil. 

Kemudian masukkan tepung terigu diaduk-aduk dan masukkan 
air kaldu. Masak sambil diaduk sampai air kaldu habis.

3. Masukkan jamur tankos, gluten goreng, garam, merica, dan gula. 
Diaduk sampai merata, kemudian matikan api.

4. Masukkan kacang polong, bumbu penyedap sesuai selera. Aduk 
dan angkat dari kompor.

5. Ambil kulit lumpia, tempatkan 1 sdm isian yg telah dimasak 
sebelumnya. Lipat sisi kanan & kiri kedalam lalu gulung, ulangi 
sampai habis. 

6. Goreng hingga berwarna kecoklatan, angkat.

2.21. Sate Jamur Tankos
Sate adalah makanan yang biasanya terbuat dari potongan 

daging berukuran sebesar ibu jari yang ditusuk dengan iratan bambu 
sebesar lidi dan dibakar di atas bara api dari arang. Sate biasanya 
dihidangkan dengan bumbu sate yang terbuat dari kacang tanah 
ditumbuk halus dan dicampur dengan kecap serta bumbu-bumbu 
lainnya. Sate dimakan dengan nasi hangat atau kalau di beberapa 
daerah disajikan dengan lontong atau ketupat. Namun kali ini kita 
akan membuat sate dari jamur. Untuk membuat sate jamur tankos, 
bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur Tankos (300 gram)
- Bawang merah (4 siung)
- Cabe rawit merah (2 buah) 
- Bumbu kacang (1/2 bungkus)
- Tusuk sate
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- Garam
- Kecap manis
- Minyak goreng
- Penyedap rasa
- Air hangat

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Pisau
- Kompor
- Wajan
- Ulekan
- Pemanggang

Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dipotong menjadi 2 dan dicuci bersih, kemudian 

rebus sebentar sampai agak layu.
2. Kemudian angkat lalu siram dengan air dan diperas. Selanjutnya 

taburi penyedap rasa dan garam secukupnya pada jamur, siapkan 
tusuk sate kemudian tusuk seperti sate biasa.

3. Bumbu olesan jamur yaitu kecap manis dan minyak goreng 
kemudian bakar dengan api kecil sampai telihat agak kegosongan.

4. Siapkan bawang merah dan cabe rawit. Ulek sampe halus, lalu 
masukan bumbu kacang ulek sampe halus masukan kecap manis 
dan tambahkan air hangat sedikit sampai bumbu mengental, 
tambakan irisan bawang merah mentah.
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Gambar 33.  Bagan Alir Pembuatan Sate Jamur Tankos

Dipotong 2 dan dicuci bersih

Direbus

Diangkat dan disiram dengan air

Diperas

Ditaburi dengan penyedap rasa

Ditusuk dengan tusuk sate

Dioleskan bumbu

Dibakar

Diberi kuah kacang

Gambar 33. Bagan Alir Pembuatan Sate Jamur Tankos

2.22. Orak arik Jamur Tankos

Orak-arik adalah makanan yang terbuat dari telur (biasanya telur ayam) 

diaduk atau dikocok bersama dalam wajan atau penggorengan saat dipanaskan 

dengan lembut, biasanya ditambahkan garam, mentega, dan bahan lainnya yang

bervariasi. Telur orak-arik atau scrambled eggs adalah salah satu jenis santapan 

saat sarapan yang paling praktis. Selain rasanya yang enak, telur mengandung 
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2.22. Orak arik Jamur Tankos
Orak-arik adalah makanan yang terbuat dari telur (biasanya 

telur ayam) diaduk atau dikocok bersama dalam wajan atau 
penggorengan saat dipanaskan dengan lembut, biasanya ditambahkan 
garam, mentega, dan bahan lainnya yang bervariasi. Telur orak-arik 
atau scrambled eggs adalah salah satu jenis santapan saat sarapan 
yang paling praktis. Selain rasanya yang enak, telur mengandung 
protein tinggi dan juga disukai anak-anak. Untuk membuat orak arik 
jamur tankos, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut :
- Jamur tankos (4 buah)
- Telur ayam (2 butir)
- Merica bubuk
- Pala serut
- Tomat besar (1 buah)
- Daun bawang (1 batang)
- Bawang putih (1 siung)
- Parutan keju (secukupnya)
- Wortel (secukupnya)
- Bawang Bombay kecil (1/2 siung)
- Gula pasir (secukupnya)
- Garam (secukupnya)

Alat-alat yang digunakan terdiri dari :
- Pisau
- Mangkuk
- Kompor
- Wajan
- Sutil
- Telenan 
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Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dan semua bahan dicuci bersih lalu diiris-iris kecil.
2. Masukkan semua bahan ke dalam satu mangkuk (kecuali bawang 

bombay).
3. Tambahkan bawang putih yang sudah dicincang halus. Lalu 

tambahkan gula dan garam secukupnya. Masukkan 2 butir telur 
lalu di aduk rata. 

4. Lalu goreng dalam wajan/pan, aduk-aduk sampai matang dan 
berbau harum khas jamur. Taburi keju parut lalu aduk lagi.

5. Untuk saus, tumis bawang Bombay dan irisan tomat, bawang 
putih geprek ditaburi dengan serutan pala dan merica bubuk. Beri 
sedikit air, tunggu sampai mengental.
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Gambar 34. Bagan Alir Pembuatan Orak Arik Jamur Tankos

Dicuci bersih dan diiris kecil

Semua bahan diiris kecil

Dimasukkan semua bahan ke dalam mangkuk

Ditambahkan semua bumbu

Ditambahkan telur

Digoreng

Diaduk-aduk

Ditambahkan keju

Diberi saus

Gambar 34. Bagan Alir Pembuatan Orak Arik Jamur Tankos

2.23. Ayam Jamur Tankos Teriyaki

Teriyaki merupakan saus khas Jepang yang memiliki cita rasa manis. Di 

Indonesia, saus ini merupakan salah satu saus digemari banyak orang. Biasanya, 

saus teriyaki diolah dengan daging sapi ataupun daging ayam. Untuk membuat 

ayam jamur tankos teriyaki, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
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2.23. Ayam Jamur Tankos Teriyaki
Teriyaki merupakan saus khas Jepang yang memiliki cita rasa 

manis. Di Indonesia, saus ini merupakan salah satu saus digemari 
banyak orang. Biasanya, saus teriyaki diolah dengan daging sapi 
ataupun daging ayam. Untuk membuat ayam jamur tankos teriyaki, 
bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
- Jamur tankos (100 gram), potong-potong memanjang
- Ayam (100 gram), direbus dan potong dadu
- Bawang bombay (1/2 siung), diiris
- Bawang putih (3 siung), diiris
- Jahe (2 cm), geprek
- Saus teriyaki (2 sdm)
- Kecap manis (2 sdm)
- Garam (1/2 sdt)
- Lada bubuk (1/4 sdt lada bubuk)
- Air (100 ml)
- Maizena 1 sdm dilarutkan dengan 50 ml air 

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Pisau
- Kompor
- Wajan
- Sutil
- Telenan 

Cara Pembuatan :
1. Jamur tankos dicuci bersih dan dipotong memanjang.
2. Tumis bawang bombai dan bawang putih hingga harum, masukan 

jahe. 
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3. Tambahkan jamur tankos, masukkan ayam setelah jamur agak 
layu (ayam direbus terlebih dahulu), dan masak hingga agak layu 
(mulai berubah warna).

4. Tuang air ke dalam wajan. Tambahkan kecap manis, saus teriyaki, 
garam, dan lada. Aduk rata.

5. Setelah mendidih, tambahkan larutan maizena. Aduk hingga air 
kembali mendidih. Matikan.

Dicuci bersih dan dipotong memanjang

Ditumis bawang bombay dan bawang putih

Dimasukkan jamur dan ayam

Ditambahkan air

Dimasukkan semua bumbu

Tunggu hingga mendidih

Ditambahkan tepung maizena

Tunggu hingga mendidih

Gambar 35. Bagan Alir Pembuatan Ayam Jamur Teriyaki

2.24. Nasi Bakar Jamur Ayam Pedas

Nasi bakar adalah makanan yang cukup sederhana, tetapi selalu menarik 

untuk dicicipi. Nasi bakar merupakan produk proses lanjutan dari nasi yang diolah 

dengan cara dibumbui atau dirempah-rempah, kemudian dibungkus daun pisang 

dan dibakar diatas api. Tidak hanya kuat dengan kesan alaminya, menggunakan 

daun pisang sebagai pembungkus nasi, tetapi bau hangus daun pisang yang 

terbakar juga menebarkan aroma nikmat yang sangat menggugah selera. Nasi 

dibungkus daun pisang beserta lauk yang dipilih, daun singkong, dan jamur. 
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Gambar 35. Bagan Alir Pembuatan Ayam Jamur Teriyaki
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2.24. Nasi Bakar Jamur Ayam Pedas
Nasi bakar adalah makanan yang cukup sederhana, tetapi 

selalu menarik untuk dicicipi. Nasi bakar merupakan produk proses 
lanjutan dari nasi yang diolah dengan cara dibumbui atau dirempah-
rempah, kemudian dibungkus daun pisang dan dibakar diatas api. 
Tidak hanya kuat dengan kesan alaminya, menggunakan daun pisang 
sebagai pembungkus nasi, tetapi bau hangus daun pisang yang 
terbakar juga menebarkan aroma nikmat yang sangat menggugah 
selera. Nasi dibungkus daun pisang beserta lauk yang dipilih, daun 
singkong, dan jamur. Untuk membuat nasi bakar jamur tankos ayam 
pedas, bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut:
Bahan Isian:
- Jamur tankos (250 gram), siram dengan air panas dan tiriskan
- Daging ayam (250 gram)
- Cabe keriting merah (7 buah)
- Cabe hijau besar (3 buah)
- Cabe rawit hijau (10 buah)
- Tomat (1 buah)
- Jahe (1 ruas jari)
- Bawang merah (7 siung)
- Bawang putih ( suing)
- Saus sambal (1 sdm)
- Kecap manis (1 sdm)
- Royco ayam (1 bungkus)
- Garam (1 sdt)
- Gula pasir (2 sdm)

Bahan untuk nasi :
- Beras (500 gram)
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- Daun bawang (50 gram)
- Sereh (1 batang)
- Daun salam (3 lembar)
- Garam (1 sdt)
- Bawang merah (4 siung)
- Minyak goreng (3 sdm)
- Santan/air (secukupnya)
- Daun Pisang

Alat-alat yang digunakan terdiri dari:
- Pisau
- Kompor
- Wajan
- Teflon
- Pemanggang
- Kukusan

Cara Pembuatan :
1. Untuk membuat nasi,cuci bersih beras.
2. Lalu iris bawang merah dan sereh kemudian tumis hingga 

harum. Tambahkan daun salam, masukkan santan kemudian 
masukan beras. Tambahkan garam, masak hingga beras jadi 
aron. Kemudian, matikan api dan diamkan beberapa saat agar 
beras tanak.

3. Kukus aron tadi sekitar 25-30 menit hingga nasi matang.
4. Untuk bahan isiannya : rajang semua bumbu bentuk serong 

(sesuai selera).
5. Cuci bersih jamur tankos lalu potong dadu. Potong dadu daging 

ayam atau bisa juga disuwir suwir.
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6. Tumis bawang merah, bawang putih sampe harum lalu masukkan 
jahe dan daging ayam masak hingga setengah matang.

7. Masukkan potongan cabe dan jamur tankos, aduk rata. Lalu 
tambahkan irisan tomat, gula pasir, royco, saus sambal, kecap 
manis dan garam. Masak hingga matang.

8. Setelah nasi matang, siapkan beberapa helai daun pisang dan 
bersihkan (daun pisang bisa dijemur atau dipanggang sebentar 
biar gak mudah robek).

9. Kemudian ambil nasi dan letakkan di daun pisang dan tambahkan 
isian jamur tadi. Padatkan nasi lalu gulung seperti membuat 
lontong dan sematkan lidi pada kedua ujungnya.

10. Panaskan teflon, lalu taruh bungkusan nasi diatasnya dan 
bakar sekitar 10 menit. Untuk memperkuat aroma khas daun 
pisang, setelah diangkat dari teflon bisa dbakar kembali dengan 
panggangan sebentar.

11. Sajikan.
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Gambar  36. Bagan Alir Pembuatan Nasi Bakar Jamur Ayam Pedas

Dicuci bersih dan dipotong dadu

Ditumis bumbu 

Ditambahkan jamur

Ditambahkan semua bumbu

Aduk rata hingga matang

Siapkan daun pisang

Diletakkan nasi yang telah dimasak diatas daun pisang

Ditambahkan isian jamur

Daun pisang digulung

Dibakar selama 10 menit

Gambar  36. Bagan Alir Pembuatan Nasi Bakar Jamur Ayam Pedas

2.25. Krispi Jamur Tankos 

Hasil penelitian Henny Indrawati dkk (2018) telah menemukan kandungan 

gizi dari krispi jamur tankos kelapa sawit yang disajikan pada Tabel 2. Untuk 

menghasilkan 200 gram krispi jamur tankos kelapa sawit yang lebih baik 

NASI BAKAR 
JAMUR TANKOS 

AYAM PEDAS

JAMUR TANKOS

Bawang putih, bawang 
merah, jahe, dan 

daging ayam
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2.25. Krispi Jamur Tankos 
Hasil penelitian Henny Indrawati dkk (2018) telah menemukan 

kandungan gizi dari krispi jamur tankos kelapa sawit yang disajikan 
pada Tabel 2. Untuk menghasilkan 200 gram krispi jamur tankos 
kelapa sawit yang lebih baik kualitasnya, langkah-langkah yang 
harus dilakukan oleh pengrajin krispi jamur tankos kelapa sawit 
dapat dilihat pada Diagram 20.

Tabel 2.  
Hasil Analisis Proksimat Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit

No  Komposisi Gizi Persen
1 Kadar air 2,1
2 Kadar abu 1,2
3 Kadar protein 2,95
4 Kadar lemak 0,41
5 Kadar karbohidrat 2,15

Sumber: Henny Indrawati dkk, 2017.

Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah:
- Jamur Tankos (1 kg)
- Tepung bumbu (120 gram)
- Minyak goreng (1 liter)

Alat-alat yang dibutuhkan adalah:
- Baskom
- Pisau
- Wajan
- Sutil
- Saringan minyak
- Nampan 
- Kompor
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Cara Pembuatan:
1. Siapkan 1 kg jamur tankos kelapa sawit segar, lalu letakkan di 

atas wadah seperti nampan. Jamur tankos kelapa sawit segar 
harus segera diolah, karena jika tidak cepat diolah, maka jamur 
akan cepat bau dan membusuk. 

2. Bersihkan jamur tankos kelapa sawit dengan membuang bagian 
batang bawah jamur, lalu kupas tudung jamur yang berwarna 
hitam. Potong jamur menjadi ukuran yang lebih kecil. Jamur 
tankos segar memiliki kadar air yang tinggi yaitu 62,02%. Oleh 
karena itu segera cuci jamur dan tiriskan dalam wadah saringan 
selama 1 menit hingga jamur berkurang kadar airnya. Kadar air 
yang tinggi pada jamur menyebabkan waktu penggorengan jamur 
menjadi lebih lama dan lebih banyak menyerap minyak goreng.

3. Rebus jamur selama 5 menit dengan panci tertutup dan kadar api 
sedang, sambil sesekali diaduk agar tingkat kematangannya lebih 
merata. 

4. Cuci jamur yang telah direbus untuk menghilangkan bau dan 
warna hitam pada jamur. Tiriskan jamur selama ½ jam untuk 
mengurangi kadar air jamur. Sementara jamur ditiriskan, siapkan 
tepung bumbu sebanyak 3 bungkus atau 120 gram, dan tuangkan 
dalam wadah seperti panci. Siapkan juga minyak goreng sebanyak 
1 liter, lalu masukkan dalam wajan dan panaskan minyak di  atas 
kompor. 

5. Balur jamur dalam tepung bumbu, lalu digoreng sambil sesekali 
diaduk selama 15 menit dengan kadar api sedang. Masak hingga 
jamur berwarna agak kekuningan.

6. Angkat dan tiriskan jamur setelah berwarna agak kekuningan. 
Biarkan selama ½ jam. 
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7. Goreng kembali jamur selama 3 menit sambil diaduk-aduk. 
Masak hingga berwarna kekuningan.

8. Angkat dan tiriskan. Setelah krispi jamur tidak panas lagi atau 
sudah dingin, masukkan krispi jamur dalam kemasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 37. Bagan Alir Pembuatan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit

Jamur Tankos Segar 
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BAB III
PENGEMASAN KRISPI JAMUR TANKOS 

KELAPA SAWIT

Denok (2017) menyatakan bahwa kemasan adalah wadah atau 
tempat untuk menempatkan produk serta memberikan perlindungan 
atau proteksi sehingga produk lebih awet, memudahkan penyimpanan, 
distribusi, pemakaian, promosi dan juga memberikan jaminan 
kepastian pada konsumen.  Kemasan atau wadah juga didefinisikan 
sebagai sesuatu yang direncanakan dan dikonstruksi dari bahan 
tertentu sedemikian rupa sehingga dapat diisi produk, membawa dan 
melindunginya.

Pada bagian luar kemasan biasanya dilengkapi dengan label dan 
hiasan (dekorasi) yang bertujuan untuk: a) Memberikan kemudahan 
dalam mengidentifikasikan produk yang dikemas, seperti jenis dan 
kuantitasnya; b) Memberikan informasi tentang merk dagang dan 
kualitasnya; c) Menarik perhatian pembeli; dan d) Memberikan 
keterangan pada pembeli tentang cara menggunakan produk yang 
dikemas.

Penampilan yang baik dari kemasan dapat meningkatkan 
penjualan dari produk yang dikemas. Promosi dari produk sangat erat 
kaitannya dengan perilaku saingan dan perilaku konsumen. Banyak 
metode promosi yang dapat dilakukan seperti promosi melalui 
media massa, papan di jalanan dan ini terutama dilakukan apabila 
produsen ingin memperkenalkan produk barunya. Untuk promosi 
setelah produk tersebut dikenal oleh konsumen, maka pengemasan 
produk memegang peranan yang penting. Berdasarkan pengamatan, 
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banyak konsumen memilih satu jenis produk setelah melihat 
kemasannya. Hal ini dapat terjadi jika kemasan tersebut memberikan 
informasi yang cukup bagi calon pembeli, serta mempunyai desain 
yang menarik pembeli. Desain kemasan yang menarik, biasanya 
diperoleh setelah melalui penelitian yang cukup panjang mengenai 
selera konsumen, yang kemudian diterjemahkan dalam desain grafis 
cetakan. Desain yang baik tergantung pada keahlian desainer, jenis 
tinta, bahan dan mesin pencetak.

Saat ini fungsi kemasan tidak hanya sebagai wadah untuk 
produk, tetapi sudah bergeser menjadi alat pemasaran. Pasar swalayan 
dan supermarket juga sudah berkembang dengan pesat, sehingga 
desain grafis pada kemasan produk juga semakin berkembang. 
Hal ini disebabkan karena pada pasar swalayan, kemasan dapat 
berfungsi sebagai wiraniaga diam yang dapat menjual suatu produk 
dan perbedaan dalam bentuk dan dekorasi kemasan berpengaruh 
besar terhadap penjualan.

Plastik umumnya digunakan untuk mengemas produk 
makanan. Plastik bersifat lebih kuat dari kertas dan dibuat tahan 
air.  Jenis plastik yang biasa digunakan adalah Polyethilen (PE) 
dan Polypropylen (PP). Plastik jenis PE ini jika digunakan pada 
produk-produk berminyak, maka minyak akan merembes keluar 
dan dalam jangka waktu yang lama akan melekat dengan produk. 
Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka digunakan plastik jenis 
PP karena plastik jenis PP ini mempunyai sifat tahan minyak/lemak, 
warna jernih/transparan, tahan temperatur tinggi, permeabilitas uap 
air rendah, tahan terhadap alkali, tahan terhadap asam kecuali asam 
nitrat dan hidrokarbon berkloridal, dan lebih kaku dari PE. Plastik ini 
mempunyai impact strength baik dan mempunyai permukaan yang 
mengkilat. Dibandingkan dengan PE, permeabilitas PP terhadap O2 
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lebih rendah sehingga produk tidak mudah menjadi tengik karena 
proses oksidasi. 

Dari penelitian Henny Indrawati dkk (2017) ditemukan 
pengrajin krispi jamur tankos di Provinsi Riau mengemas krispi 
jamur tankos kelapa sawit menggunakan plastic jenis PE, seperti 
terlihat pada Gambar 38. Pengemasan yang dilakukan tergantung 
dari tempat krispi akan dipasarkan dan permintaan konsumen. Jika 
dipasarkan di kantin sekolah, maka krispi dikemas ke dalam plastik 
ukuran kecil dan dijual dengan harga Rp1.000 per bungkusnya. 
Krispi yang dipasarkan di warung-warung dan melalui pedagang 
sayur keliling, dikemas ke dalam plastik ukuran sedang dengan harga 
Rp5.000 per bungkus. Krispi juga dikemas berdasarkan permintaan 
konsumen, seperti untuk satu kilogram krispi jamur tankos kelapa 
sawit dikemas menjadi 4 plastik. Harga per plastiknya adalah 
Rp25.000. Plastik direkat dengan bantuan api dari korek api maupun 
lampu pelita. Untuk perbaikan kemasan, perlu dibuat kemasan 
yang lebih higienis dan menarik, sehingga dapat memikat perhatian 
konsumen (menambah daya tarik produk), serta menambah nilai jual 
produk.

Oleh karena itu, telah dirancang pengemasan krispi jamur 
tankos kelapa sawit yang menggunakan plastik jenis PP stand-up 
poach ukuran 22 x 14 cm. Adapun rancangan pengemasannya dapat 
dilihat pada Gambar 39. Pada kemasan juga sudah ditempel label 
dan menambahkan informasi kandungan nilai gizi pada kemasan.
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Gambar 38. Pengemasan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit
(Sumber: Henny Indrawati dkk, 2017)

Hal yang penting disampaikan di dalam kemasan adalah 
identitas produk, yang akan mempermudah seseorang menjadi 
tertarik akan suatu merk dibanding merk lain yang tidak jelas 
identifikasinya. Hal-hal yang dapat menunjukkan identitas produk 
seperti warna, rasa, bentuk dan ukuran harus dapat diketahui oleh 
konsumen melalui kemasan. Keberhasilan suatu kemasan ditentukan 
oleh estetika dimana di dalamnya terkandung keserasian antara 
bentuk dan penataan desain grafis tanpa melupakan kesan jenis, ciri 
atau sifat barang yang diproduksi. Semua informasi yang dibutuhkan 
harus terlihat pada kemasan, seperti nama dan alamat pembuat 
kemasan, berat bersih, kandungan-kandungannya dan pernyataan- 
pernyataan lain. Informasi ini harus ditulis dan ditunjukkan serta 
mudah dilihat, dibaca dan dimengerti oleh konsumen. Berat bersih 
harus selalu diperlihatkan pada label kemasan.

Oleh karena itu, telah dirancang pengemasan krispi jamur tankos kelapa 

sawit yang menggunakan plastik jenis PP stand-up poach ukuran 22 x 14 cm. 

Adapun rancangan pengemasannya dapat dilihat pada Gambar 39. Pada kemasan 

juga sudah ditempel label dan menambahkan informasi kandungan nilai gizi pada 

kemasan.

Gambar 38. Pengemasan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit
(Sumber: Henny Indrawati dkk, 2017)

Hal yang penting disampaikan di dalam kemasan adalah identitas produk, 

yang akan mempermudah seseorang menjadi tertarik akan suatu merk dibanding 

merk lain yang tidak jelas identifikasinya. Hal-hal yang dapat menunjukkan 

identitas produk seperti warna, rasa, bentuk dan ukuran harus dapat diketahui oleh 

konsumen melalui kemasan. Keberhasilan suatu kemasan ditentukan oleh estetika 

dimana di dalamnya terkandung keserasian antara bentuk dan penataan desain 

grafis tanpa melupakan kesan jenis, ciri atau sifat barang yang diproduksi. Semua 

informasi yang dibutuhkan harus terlihat pada kemasan, seperti nama dan alamat 

pembuat kemasan, berat bersih, kandungan-kandungannya dan pernyataan-

pernyataan lain. Informasi ini harus ditulis dan ditunjukkan serta mudah dilihat, 

dibaca dan dimengerti oleh konsumen. Berat bersih harus selalu diperlihatkan 

pada label kemasan.
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Gambar 39. Disain Perbaikan Kemasan Krispi Jamur Tankos 
Kelapa Sawit

(Sumber: Henny Indrawati dkk, 2018)

Gambar 39. Disain Perbaikan Kemasan Krispi Jamur Tankos Kelapa Sawit
(Sumber: Henny Indrawati dkk, 2018)
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