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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Cookies atau kue kering merupakan salah satu jenis makanan ringan yang 

populer dan disukai masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa. Cookies 

merupakan produk pangan yang mengandung gula dan lemak tinggi dengan kadar 

air rendah (Lai dan Lin, 2006). Produk cookies umumnya terbuat dari tepung 

terigu, sehingga biasanya kandungan serat pada cookies rendah (Suarni, 2005). 

Hal tersebut disebabkan rendahnya kandungan serat dalam tepung terigu yang 

hanya sebesar 2.78% (Matz, 1992). Dengan demikian, orang yang lebih sering 

mengkonsumsi makanan dari tepung terigu akan kekurangan serat pangan. 

Kekurangan serat pangan dapat menyebabkan beberapa penyakit pada tubuh, 

seperti kanker kolon dan peningkatan gula darah (Gambus et al., 2011).  

Permasalahan lain adalah tepung terigu merupakan jenis tepung yang 

banyak dikonsumsi di Indonesia, yaitu 5.3 juta ton pada tahun 2013 dan 2.7 juta 

ton pada kuartal I 2014 (APTINDO, 2014). Iklim Indonesia yang tidak 

memungkinkan budidaya gandum, menyebabkan tepung terigu banyak diimpor 

dari negara lain. Oleh sebab itu, perlu digalakkan pemanfaatan dan pembuatan 

tepung dari bahan – bahan lokal Indonesia. 

Buah durian merupakan salah satu buah yang populer di Indonesia dan 

umumnya pemanfaatan buah durian terbatas hanya pada daging buahnya, 

sementara bagian lain seperti biji menjadi limbah yang terbuang. Biji durian 

mengandung karbohidrat, beberapa asam lemak esensial (Anwar dan Afrisanthi,
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2011), senyawa fitosterol (Hisham et al., 2012) dan dietary fiber yang cukup 

tinggi (Amin dan Arshad, 2009), namun mengandung senyawa anti – nutrisi 

berupa oksalat (Hutapea, 2010). Proses perebusan (Iwuoha dan Kalu, 1995) dan 

penggunaan CaCO3 (Srianta et al., 2012) diketahui dapat menurunkan senyawa 

oksalat, sehingga pada penelitian ini digunakan perlakuan perebusan dalam 

CaCO3 dengan konsentrasi CaCO3 dan lama waktu perebusan yang beragam untuk 

mengetahui penurunan jumlah senyawa oksalat pada biji durian. Tepung yang 

terbuat dari biji – bijian umumnya memiliki rasa yang asing, sehingga dilakukan 

penambahan flavor pada pembuatan produk cookies, misalnya flavor vanila 

(Ganorkar dan Jain, 2014). 

Ubi jalar ungu merupakan salah satu bahan pangan pokok yang memiliki 

kandungan serat, vitamin dan mineral (Yildirim et al., 2011). Produk antara 

seperti tepung ubi jalar ungu mengandung serat yang lebih tinggi dibandingkan 

tepung terigu, yaitu 4.45%. Senyawa pigmen antosianin pada ubi jalar ungu juga 

dapat digunakan sebagai pewarna alami pada produk pangan (Hardoko et al., 

2010). Tepung ubi jalar ungu telah banyak diaplikasikan ke dalam produk pangan, 

misalnya digunakan dalam pembuatan roti tawar, brownies, dan kue.  

Proses diversifikasi pangan terus mengalami perkembangan, salah satunya 

dengan munculnya produk turunan tepung singkong yaitu Modified cassava flour 

disingkat Mocaf. Mocaf merupakan produk modifikasi tepung singkong, dimana 

struktur sel umbi singkong diubah melalui proses fermentasi oleh bakteri asam 

laktat (Yenrina et al., 2013). Mocaf memiliki kandungan pati yang cukup tinggi 

sekitar 90% dan karakteristik mirip tepung terigu, yaitu berwarna putih, bertekstur 
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lembut dan tidak berbau singkong (Kurniati et al., 2012), sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan baked product. 

Tepung komposit merupakan tepung kombinasi dari beberapa jenis tepung 

yang dibuat dari biji-bijian, akar, umbi atau polong-polongan dengan rasio 

tertentu (Preedy et al., 2011). Tepung komposit umumnya digunakan untuk 

mensubstitusi penggunaan tepung terigu pada produk dan mengurangi kandungan 

gluten, tetapi masih dapat digunakan untuk menghasilkan produk roti, cake dan 

biskuit dengan mutu yang baik (Alozie et al., 2009). Setiap jenis tepung memiliki 

karakteristik fisiko – kimia yang berbeda, sehingga memberikan pengaruh yang 

berbeda pada produk. Oleh sebab itu penentuan jumlah tepung komposit Mocaf 

dan tepung ubi ungu dalam formula cookies diperlukan agar menghasilkan 

cookies dengan karakteristik yang diharapkan, sedangkan penambahan tepung biji 

durian berfungsi untuk meningkatkan kandungan serat dalam cookies.  

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan tepung komposit dari Mocaf, ubi 

jalar ungu dan biji durian diharapkan dapat menggantikan penggunaan tepung 

terigu pada pembuatan cookies, sehingga dapat menurunkan impor tepung terigu 

yang saat ini cukup tinggi, sekaligus meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. 

Produk cookies yang dihasilkan juga diharapkan akan memiliki kandungan gizi 

yang lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan tubuh.  

1.2 Perumusan Masalah 

Tepung terigu mengandung serat yang rendah, sehingga menghasilkan 

cookies dengan kandungan serat yang rendah pula. Selain itu tepung terigu masih 

diimpor karena gandum tidak dapat dibudidayakan dengan baik di Indonesia. Biji 

durian merupakan limbah buangan dari buah durian yang mengandung asam 
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lemak esensial, fitosterol, dieatary fiber dan karbohidrat cukup tinggi, namun 

mengandung senyawa anti-nutrisi berupa asam oksalat dan senyawa yang bersifat 

karsinogenik, yaitu asam lemak siklopropena. Produksi Mocaf dan tepung ubi 

ungu telah banyak dilakukan, tetapi penggunaannya pada produk pangan secara 

komersial masih sangat terbatas. Pembuatan cookies menggunakan tepung 

komposit dapat menghasilkan karakteristik fisiko – kimia yang berbeda dari 

cookies tepung terigu, disebabkan perbedaan karakteristik fisiko – kimia pada 

masing – masing jenis tepung. Penggunaan tepung komposit diharapkan dapat 

menggantikan penggunaan tepung terigu dan menghasilkan cookies dengan 

kandungan gizi yang lebih seimbang.  

1.3  Tujuan 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengembangkan penggunaan 

tepung komposit Mocaf, ubi ungu, dan biji durian pada pembuatan cookies. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan metode pre-treatment yang dapat digunakan pada pembuatan 

tepung biji durian. 

2. Menentukan konsentrasi flavor vanila terbaik dalam pembuatan cookies 

berdasarkan tingkat penerimaan konsumen. 

3. Menentukan rasio terbaik Mocaf – tepung ubi ungu dan konsentrasi 

tepung biji durian dalam pembuatan cookies berdasarkan tingkat 

penerimaan konsumen. 
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4. Mengkaji pengaruh perbedaan rasio Mocaf – tepung ubi ungu dan 

konsentrasi tepung biji durian terhadap sifat fisiko-kimia cookies. 

5. Mengevaluasi kandungan gizi cookies dari formula cookies yang paling 

disukai konsumen.  


