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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Cookies merupakan salah satu jenis cemilan atau makanan ringan yang 

banyak disukai oleh sebagian besar masyarakat mulai dari balita sampai dewasa. 

Dalam penelitian (Suarni, 2009) konsumsi rata-rata cookies di Indonesia adalah 

0,40kg/tahun. Oleh karena itu, cookies menjadi camilan yang terkenal dan dapat 

ditemui dengan mudah. Menurut (Farida, Pada, Yuliastri, & Yusuf, 2008), 

dalam proses pembuataan cookies, terdapat dua jenis bahan digunakan yaitu 

bahan pelembut (tenderizing material) dan bahan pengikat (binding material). 

Bahan pelembut seperti mentega, margarin dan gula, sedangkan untuk bahan 

pengikat seperti tepung terigu, susu bubuk, telur putih, dan air.  Secara umum 

cookies dapat dibentuk sesuai dengan keinginan seperti berbentuk datar ataupun 

timbul dengan ukuran yang kecil. Pemakaian gula dan lemak memiliki peran 

yang penting pada karakteristik cookies yang dibuat. Penggunaan lemak dalam 

jumlah yang relatif tinggi pada formulasi cookies berpengaruh cukup besar 

terhadap bentuk fisik cookies tersebut. Lemak dalam pembuatan cookies 

berguna sebagai pembentuk krim, meningkatkan rasa dan tekstur dari cookies.  

Bahan utama dalam pembuatan cookies yaitu tepung terigu. Produksi 

tepung terigu dalam negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan konsumsi 

penduduk Indonesia akibat tingginya permintaan masyarakat. Rata-rata 

konsumsi tepung terigu perkapita mengalami peningkatan sebesar 0,001 dari 

tahun 2012 sampai 2013 yaitu dari 0 ,023 kg sampai 0,024 kg (Hakiki, 2013). 

Tidak terpenuhinya kebutuhan tepung terigu dapat diatasi dengan mencari 
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alternatif pengganti dengan menggunakan tepung umbi-umbian dari komoditas 

lokal. dalam pembuatan tepung umbi-umbian peneliti tidak menggunakan 

pengawet dan pewarna. 

Salah satu produk dari pertanian di Indonesia adalah umbi-umbian. 

Umbi-umbian termasuk salah satu bahan nabati yang tumbuh dari dalam tanah, 

misalnya ubi jalar, ubi kayu (singkong), kentang, talas, jahe dan wortel. Umbi-

umbian berfungsi sebagai bahan sumber karbohidrat terutama pati. Menurut 

asalnya, umbi-umbian dibedakan menjadi dua jenis yaitu umbi akar dan umbi 

batang. Contoh umbi akar yaitu ubi kayu (singkong), lobak dan wortel, 

sedangkan umbi batang seperti ubi jalar, talas dan jahe. Umbi-umbian 

mengandung kadar karbohidrat yang tinggi, yang berfungsi sebagai sumber 

tenaga. Ubi kayu dan ubi jalar mengandung sumber protein dan vitamin A yang 

dapat diolah menjadi tepung maupun pati. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), pada tahun 2018 Jawa Barat 

merupakan provinsi dengan produksi ubi jalar tertinggi yaitu 456.176 ton, lalu 

disusul dengan Provinsi Jawa Timur yaitu 350.516 ton, Provinsi Jawa Tengah 

yaitu 151.312 ton, Provinsi Banten hanya 20.150 ton saja, sedangkan di DKI 

Jakarta tidak produksi ubi jalar karena ubi jalar sendiri hanya dapat ditanam di 

dataran tinggi saja. Pada tahun 2018 Indonesia memproduksi total 2.297.634 

ton ubi jalar. 

Selama ini, di Indonesia ubi baru dimanfaatkan sebagai bahan campuran 

dalam pembuatan saus, misalnya saus tomat. Sementara, usaha pemanfaatan 

yang lain masih dalam penelitian, di samping itu ada pula yang mencoba 

dijadikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan roti. Ubi jalar 
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mengandung beberapa senyawa kimia yang baik bagi tubuh karna dalam 

100gram ubi mengandung energi 71,7 kj, kalsium 29 mg, dan fosfor 51 mg. 

Dengan kadar protein yang sangat rendah sekitar 1,5 (g/100g), ubi jalar ungu 

perlu dikembangkan menjadi makanan yang bergizi tinggi. Umbi-umbian dapat 

diolah menjadi bahan makanan seperti tepung singkong, tepung wortel, serta 

makanan seperti tape, dodol, biskuit dan berbagai jenis makanan lainnya. 

Setiap ubi mengandung jumlah serat yang berbeda-beda, seperti ubi jalar 

ungu mengandung serat sebesar 4,2 gram, ubi jalar putih 4 gram, dan ubi jalar 

kuning 4,2 gram, di mana serat dan pektin yang terdapat dalam ubi tersebut 

berguna untuk mencegah penyakit kanker dan gangguan pencernaan seperti 

sembelit dan wasir. Pada bagian umbi dalam tumbuhan ubi jalar ungu memiliki 

kandungan tepung yang tertinggi. Beberapa peneliti telah berhasil 

membuktikan bahwa tepung ubi jalar dapat disubstitusi ataupun menggantikan 

tepung terigu dalam pembuatan kue, salah satunya (Hardoko, 2010) yang 

meneliti tentang pensubstitusian tepung ubi jalar ungu dalam pembuatan roti. 

Manihot Utillisima atau yang lebih dikenal dengan ubi kayu juga 

merupakan salah satu produk asli yang tumbuh di Indonesia. Tanaman ubi kayu 

dapat dengan mudah beradaptasi dengan berbagai kondisi tanah dan musim 

yang tumbuh di daerah tropis. Kandungan gizi yang terdapat dalam ubi kayu di 

antaranya: karbohidrat, lemak, protein, vitamin C, vitamin B1, mineral, besi, 

fosfor, kalsium, protein, air dan serat makanan serta senyawa non gizi yaitu zat 

tanin (Soenarso, 2004). 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), pada tahun 2018 Jawa Tengah 

merupakan provinsi dengan produksi ubi kayu tertinggi yaitu 3.571.594 ton, 
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lalu disusul dengan Provinsi Jawa Timur yaitu 3.161.573 ton, Provinsi Jawa 

Barat yaitu 2.000.224 ton, Provinsi Banten hanya 74.163 ton saja, sedangkan di 

DKI Jakarta tidak produksi ubi kayu karena ubi kayu sendiri hanya dapat 

ditanam di dataran tinggi saja. Pada tahun 2018 Indonesia memproduksi total 

21.801.415 ton ubi kayu. 

Wortel (Daucus Carota) merupakan tanaman sayuran umbi semusim 

yang berbentuk semak. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam wortel 

berperan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh sehingga 

disarankan untuk mengonnsumsi wortel secara rutin. Pada umumnya, wortel 

hanya dimanfaatkan sebagai sayuran ataupun diolah menjadi jus dikarenakan 

salah satu kekurangan wortel saat pengolahan dalam keadaan segar dapat 

dengan cepat mengalami kemunduran mutu. Tingginya kandungan air yang 

terdapat dalam wortel menyebabkan tumbuhnya bakteri, kapang, dan khamir. 

Tepung wortel merupakan suatu bahan setengah jadi yang merupakan hasil 

pengolahan dari wortel segar. dalam (Singal, Nurali, Koapaha, & Djarkasi, 

2014) kesimpulan yang tercantum dalam penelitian menyatakan bahwa tepung 

wortel dapat disimpan higga 6-8 bulan dengan kandungan kadar air kurang dari 

8%, agar tepung wortel dapat bertahan lama dan dapat dikembangkan lagi 

secara luas sebagai bahan pangan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2018), pada tahun 2018 Jawa Barat 

merupakan provinsi dengan produksi wortel tertinggi yaitu 163.224 ton, lalu 

disusul dengan Provinsi Jawa Tengah yaitu 153.058 ton, Provinsi Jawa Timur 

yaitu 72.583 ton, Provinsi Banten hanya 355 ton saja, sedangkan di DKI Jakarta 
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tidak produksi wortel karena wortel sendiri hanya dapat ditanam di dataran 

tinggi saja. Pada tahun 2018 Indonesia memproduksi total 609.634 ton wortel. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bermasud untuk 

mengetahui apakah tepung umbi-umbian  dapat dijadikan sebagai bahan dasar 

cookies  dilihat dari aspek aroma, rasa, warna, dan tekstur. 

B. Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa keterbatasan yaitu waktu, 

karena waktu yang digunakan peneliti terbilang singkat serta tenaga yang 

dimiliki oleh peneliti terbatas, maka penelitian tidak meluas dan menyimpang 

sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian ini. Pembatasan masalahnya 

sebagai berikut:  

1. Penggunaan golongan tepung umbi-umbian yaitu ubi jalar ungu dalam 

proses pembuatan cookies memengaruhi aroma, rasa, tekstur, dan warna 

pada cookies. 

2. Penggunaan golongan tepung umbi-umbian yaitu ubi kayu dalam proses 

pembuatan cookies memengaruhi aroma, rasa, tekstur, dan warna pada 

cookies. 

3. Penggunaan golongan tepung umbi-umbian yaitu wortel dalam proses 

pembuatan cookies memengaruhi aroma, rasa, tekstur, dan warna pada 

cookies. 
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C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

disimpulkan perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah umbi-umbian yang dikeringkan dapat diolah menjadi bahan dalam 

pembuatan cookies? 

2. Bagaimana umbi-umbian yang dikeringkan menjadi tepung berpengaruh 

terhadap aroma, rasa, tekstur dan warna pada cookies? 

3. Apa saja hambatan yang dihadapi saat pembuatan cookies dari bahan umbi-

umbian? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Memberikan informasi tentang cara mengurangi penggunaan tepung terigu 

dalam pembuatan cookies dengan menggunakan tepung umbi-umbian.  

2. Untuk mengetahui aroma, rasa, tekstur dan warna pada cookies dengan 

menggunakan umbi-umbian yang dikeringkan. 

E. Manfaat 

1. Manfaat Umum 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah agar 

masyarakat dapat hidup lebih sehat dengan mengurangi pemakaian tepung 

terigu sebagai bahan utama dalam pembuatan cookies dengan cara subsitusi 

tepung umbi-umbian (ubi ungu, ubi kayu, dan wortel). 

2. Manfaat Khusus  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu inovasi 

pembuatan cookies dari umbi-umbian dan dapat menjadi acuan bagi 

mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan atau kampus lainnya dan 
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masyakarat sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan topik yang sejenis. 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk memberikan gambaran tentang isi laporan, sistematika penelitian 

dari laporan ini dibagi menjadi lima sub bab yang disusun sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang paparan latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan karya 

kompetensi profesi, manfaat dan sistematika penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan serta pembahasan 

yang digunakan di dalam karya kompetensi profesi ini 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang rincian penelitian, gambaran 

umum obyek penelitian, setting penelitian, alat pengumpulan 

data, serta proses uji coba. 

 BAB IV  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang paparan hasil percobaan yang 

meliputi pembahasan trial and error dan pembahasan 

terhadap hasil yang didapatkan. 

 BAB V  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari penelitian 

ini yang nantinya akan menjadi masukan bagi penilaian 

selanjutnya.
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