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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Durian merupakan salah satu jenis buah yang sudah berkembang dan ditanam 

pada wilayah Nusantara. Nama durian merupakan istilah Melayu dari kata duri dan 

diakhiri dengan akhiran –an. Istilah tersebut dipergunakan untuk memberikan 

julukan pada buah berkulit duri yang tajam. 

Tanaman ini berasal dari hutan Malaysia, Kalimantan, dan Sumatera dan 

merupakan tanaman liar. Selanjutnya buah ini tersebar ke arah barat seperti 

Thailand, Birma, India dan Pakistan. Durian telah dikenal di Asia Tenggara sejak 

pada abad ke tujuh. Ada beberapa durian yang memiliki keunggulannya masing-

masing dan telah diakui oleh Menteri Pertanian dan  disarankan agar dikembangkan 

oleh masyarakat, varietasnya seperti: Sukun dan Petruk (Jawa Tengah), Si Tokong 

dan Si Japang (Betawi), Si Mas (Bogor), Sunan (Boyolali), Otong (Thailand), Kani 

(Thailand), Si Dodol dan Si Hijau (Kalimantan Selatan)(Laila, 2008). 

Menurut Mulyati (2017), Indonesia memiliki potensi untuk menjadi sumber 

daya genetik tanaman buah tropik, khususnya durian karena buah ini mampu untuk 

menjadi komoditas buah ke-4 di Indonesia setelah pisang, jeruk dan mangga dengan 

tingkat produksi sebanyak 682.000 ton dari luas panen 56.655 ha pada tahun 2008.  

Menurut Mulyati (2017) terdapat kelemahan dari tepung biji durian yaitu 

tidak cocok menjadi bahan baku pembuatan biskuit dengan substitusi penuh (100%) 

karena memiliki tingkat kerapuhan yang relatif rendah (membuat tekstur biskuit 
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menjadi sangat keras), maka dari itu perlu adanya formulasi antara tepung biji 

durian dan tepung terigu dalam pembuatan produk olahan seperti biskuit yaitu 

75:25, 60:40, 50:50, 40:60, dan 25:75. 

1.2 Rumusan Masalah 

Pengolahan biskuit dengan menggunakan tepung terigu mengandung banyak 

gluten yang tidak dapat dicerna oleh orang yang memiliki penyakit celiac dimana 

terjadi reaksi pada sistem kekebalan tubuh terhadap gluten yang dikonsumsi. Selain 

itu, tepung terigu masih diimpor karena tingginya permintaan gandum untuk 

kebutuhan industri makanan maupun pakan ternak. Biji durian pada mulanya 

merupakan limbah dari pengkonsumsian buah durian. Sebagian besar dari biji 

durian hanya digunakan untuk bibit tanaman atau direbus sebagai makanan, tetapi 

karena rasanya yang kurang lezat dan berlendir tidak banyak masyarakat yang 

meminatinya. Pengolahan biji durian menjadi tepung yang selanjutnya diproses 

menjadi biskuit diharapkan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan biji durian dan 

diversifikasi produk pangan di Indonesia. 

1.3 Tujuan 

1.3.1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan tepung biji 

durian sebagai bahan dari pembuatan biskuit dan mempelajari karakteristik fisik 

serta organoleptik biskuit berbahan dasar tepung terigu dengan penambahan tepung 

biji durian. 

1.3.2 Tujuan Khusus   

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk: 
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1. Menentukan pengaruh lama perebusan dan lama pengeringan biji durian 

terhadap karakteristik tepung biji durian; kemudian memilih perlakuan yang 

menghasilkan karakteristik tepung terbaik. 

2. Menentukan pengaruh rasio tepung terigu dan tepung biji durian (75:25, 60:40, 

50:50, 40:60, 25:75) terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori biskuit; 

kemudian memilih perlakuan rasio yang menghasilkan karakteristik biskuit terbaik. 

3. Membandingkan analisis proksimat dari formulasi biskuit terpilih dengan 

standar mutu SNI Biskuit. 

 


