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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pie merupakan salah satu cemilan yang umumnya berukuran kecil, berbentuk 

lingkaran dengan diameter kurang lebih 7 cm dan memiliki isian yang bermacam-

macam. Isian dalam pie dapat berupa buah, daging, ikan, sayur, keju, cokelat, 

custard, dan kacang. Pie crust merupakan kulit yang umumnya berada dibagian 

bawah pie. Pie crust umumnya terbuat dari biji-bijian, gandum, beras, dan remahan 

kue (Ruaida, 2012). Pie crust memiliki kadar air yang rendah, tetapi mengandung 

lemak yang cukup tinggi. Tepung terigu, lemak dan air merupakan bahan utama 

yang dapat memengaruhi kualitas pie crust yang dihasilkan. Pie crust yang dijual 

dipasaran umumnya hanya memiliki zat gizi seperti protein dan serat yang rendah. 

Serat makanan adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan. Hal ini menyebabkan serat makanan tidak akan menghasilkan energi 

dan kalori (Almatsier, 2007). Konsumsi serat dapat mencegah beberapa penyakit 

yang berhubungan dengan saluran pencernaan, kardiovaskular dan dapat mencegah 

diabetes. Namun rendahnya kesadaran penduduk Indonesia terhadap serat 

menyebabkan rendahnya konsumsi serat yaitu baru sekitar 10,5 gram per hari darri 

angka kecukupan gizi akan serat pangan sebesar 25 gram per hari (Direktorat Gizi 

Departemen Kesehatan, 1981). Protein merupakan salah satu zat makanan yang 

penting bagi tubuh. Protein merupakan sumber asam amino yang berfungsi sebagai 

zat pembangun tubuh dan zat pengatur tubuh. 
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Protein pada produk pangan akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. 

Kekurangan protein yang dapat dicerna menyebabkan kondisi dimana lebih banyak 

nitrogen yang meninggalkan tubuh dibandingkan nitrogen yang masuk dalam 

tubuh. Keadaan ini dapat mengakibatkan kerusakan otot dan jaringan-jaringan vital 

lainnya (Fried dan Hademenos, 2006).  

Jewawut (Setaria italica) merupakan salah satu tanaman serealia yang 

memiliki kandungan gizi mirip padi dan gandum. Jewawut memiliki kandungan 

protein dan serat pangan yang cukup tinggi dibandingkan tepung terigu (Dykes dan 

Rooney, 2006). Kandungan protein jewawut jenis foxtail millet sebesar 10.7 gram 

setiap 100 gram jewawut dan kandungan serat pangan jewawut sebesar 1.7 gram 

setiap 100 gram (Balitsereal, 2014). Jewawut ditambahkan pada produk pangan 

bertujuan untuk meningkatkan kandungan gizi produk tersebut, terutama 

meningkatkan kandungan protein dan serat pangan sehingga dapat memberikan 

nilai tambah dan meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Penggunaan tepung 

jewawut untuk menggantikan tepung terigu juga dapat membantu mengurangi 

import gandum yang terus meningkat. Import gandum pada tahun 2003 mencapai 

19,8 gram perkapita, lalu meningkat di tahun 2006 menjadi 22,6 gram per kapita, 

dan ditahun 2008 import gandum semakin tinggi menjadi 38 gram per kapita 

(Bilqisti et al, 2010). 

Daun kelor merupakan tanaman yang banyak ditemukan di daerah tropis dan 

subtropis. Daun kelor dapat bertahan pada keadaan kering hingga 6 bulan. 

Pemanfaatan daun kelor di Indonesia masih sangat minim, biasanya daun kelor 

hanya dimanfaatkan sebagai sayuran.  
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Daun kelor dapat dijadikan sebagai bahan fortifikasi pada berbagai macam produk 

pangan karena kandungan gizinya yang cukup tinggi, terutama kandungan protein 

dan serat pangannya (Melo et al, 2013). Daun kelor juga dikenal sebagai pangan 

alternatif untuk mengatasi masalah malnutrisi (Broin, 2010). 

Lemak yang digunakan dalam pembuatan pie crust berpengaruh terhadap 

karakteristik fisik dan kimia adonan yang akan memengaruhi kerenyahan dan 

kelembutan, serta cita rasa pie crust yang dihasilkan. Lemak juga dapat berfungsi 

sebagai pelumas struktur internal dari adonan sehingga ketika proses 

pemanggangan adonan dapat mengembang dengan baik (Matz, 1992). Penggunaan 

lemak dapat membuat tekstur menjadi lebih lembut dan halus (Pomeranz, 1994). 

Lemak yang digunakan dalam pembuatan pie crust juga dapat memperpanjang 

umur simpan pie crust karena lemak akan melapisi granula pati sehingga 

menghambat re-asosiasi molekul pati selama retrogradasi (Yvonne, 2008).  

1.2 Rumusan Masalah 

Pie yang dikonsumsi di Indonesia mengandung zat gizi seperti protein dan 

serat yang rendah. Pie crust merupakan bagian kulit yang umumnya berada di 

bagian bawah pie. Substitusi tepung terigu dengan tepung jewawut dapat membantu 

mengurangi import gandum yang setiap tahunnya semakin meningkat. Substitusi 

tepung terigu dengan tepung jewawut dan penambahan daun kelor juga diharapkan 

dapat menambah kandungan protein dan serat pangan dari pie crust yang 

dihasilkan. 

Karakteristik pie crust dipengaruhi oleh formulasi bahan yang digunakan. 

Penggunaan tepung yang berbeda dapat memengaruhi struktur dan tekstur pie crust 

yang dihasilkan. 
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Pemanfaatan tepung jewawut dan daun kelor diharapkan dapat menghasilkan 

tekstur pie crust yang cukup baik. Lemak juga merupakan salah satu bahan yang 

dapat memengaruhi tekstur dan cita rasa dari pie crust yang dihasilkan. Penggunaan 

jenis lemak berbeda (margarin, butter, dan shortening) dapat mengahasilkan tekstur 

berbeda pada produk yang dihasilkan dan meningkatkan kualitas sensori secara 

keseluruhan.  

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah memanfaatkan tepung jewawut dan daun 

kelor untuk pembuatan pie crust dengan tujuan menambah kandungan protein dan 

serat pangan pada pie crust, serta menghasilkan pie crust yang dapat diterima oleh 

masyarakat.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menentukan metode pembuatan tepung jewawut dan melakukan analisis 

daun kelor. 

2. Menentukan konsentrasi penambahan daun kelor terbaik untuk menghasilkan 

produk yang memenuhi karakteristik pie crust. 

3. Meneliti jenis lemak yang dapat menghasilkan tekstur dan cita rasa terbaik 

yang paling disukai. 


