
1 

 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan jaman dan teknologi menyebabkan banyak perubahan pada 

pola hidup manusia, salah satunya adalah perubahan pola makan, misalnya lebih 

suka untuk mengkonsumsi fast food dan makanan yang sangat miskin zat gizi. 

Akibatnya dari waktu ke waktu makin banyak masyarakat yang menderita 

penyakit degeneratif seperti obesitas, kolestrol, diabetes, kanker dan lain-lain. 

Hingga akhir tahun 2005 saja penyakit degeneratif telah menyebabkan kematian 

hampir 17 juta orang di seluruh dunia (WHO, 2005). Penyakit tersebut adalah 

penyebab kematian tertinggi di dunia (Anonim, 2009). Menurut Tedjapranata 

(2008), pada umumnya penyakit degeneratif disebabkan oleh pola makan yang 

tidak teratur, banyak konsumsi lemak jenuh, kurang konsumsi serat, kurang olah 

raga dan kurang minum air putih. 

Resiko terserang penyakit degeneratif dapat dikurangi dengan cara banyak 

mengkonsumsi makanan fungsional. Salah satu jenis pangan fungsional adalah 

makanan yang kaya serat.  Serat merupakan salah satu pangan fungsional yang 

sangat penting untuk mencegah terjadinya penyerapan kembali asam empedu, 

kolestrol, dan lemak (Dewanti, 2006). Inovasi pangan diperlukan untuk 

mengurangi resiko terserang penyakit degeneratif. Salah satu jenis makanan yang 

cukup potensial untuk dikembangkan adalah biskuit. 

Biskuit merupakan salah satu jenis makanan ringan yang banyak digemari 

oleh masyarakat. Menurut data konsumsi terigu di Indonesia, penggunaan terigu 

untuk diolah menjadi biskuit baik oleh industri besar, UKM, maupun industri 

rumah tangga mencapai 15%, yaitu peringkat ketiga setelah mie dan roti 
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(Aptindo, 2001). Biskuit juga merupakan makanan ringan yang memiliki daya 

simpan yang relatif lama (Akinoso, 2010). Sementara ini, biskuit banyak diolah 

dari tepung terigu, yang kaya protein namun miskin akan serat. Protein pada 

tepung terigu juga mengandung gluten yang bisa menyebabkan penyakit celiac 

disease yaitu penyakit yang menyebabkan kerusakan jaringan mikrofilik pada 

usus halus, sehingga absorbsi nutrisi makro dan mikro akan terganggu. Dinding 

usus yang rusak tidak  mampu bekerja sebagaimana mestinya (Subagio, 2008).  

Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi baru guna mendapatkan biskuit berbahan 

baku tepung lokal.  Salah satu yang cukup potensial adalah tepung ubi jalar. 

Di Indonesia ubi jalar tersedia cukup melimpah. Pada tahun 2009, produksi 

ubi jalar di Indonesia mencapai lebih dari 2 ton per hektar dengan luas lahan 

184.000 Ha. Lahan ini tersebar di seluruh provinsi dan hasil terbesar dihasilkan 

oleh Papua, Jawa Barat dan Jawa Timur (BPS, 2010). Proporsi tepung ubi  jalar 

100 % dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan biskuit (tanpa substitusi 

tepung terigu) (Aini, 2004). Ubi jalar juga tidak mengandung gluten dan kaya 

akan berbagai macam zat gizi serta berbagai zat aktif lainnya. Ubi jalar ungu 

merupakan salah satu sumber pangan fungsional karena kandungan vitamin A, 

vitamin C, thiamin (vitamin B1), riboflavin, zat besi (Fe), fosfor (P), kalsium (Ca) 

dan pigmen antosianin yang ada di dalamnya (Widjanarko, 2008).  

Ubi jalar ungu kaya akan berbagai macam zat gizi penting, kandungan serat 

pangannya mencapai 4,45 % (Richana dan Widyaningrum, 2009), namun masih 

perlu diperkaya dengan bahan lainnya yang kaya serat.  Salah satu bahan yang 

kaya serat adalah bekatul (Akinoso dkk., 2010). Selain itu bekatul juga kaya 

antioksidan, vitamin E, serta vitamin B kompleks. Studi pembuatan biskuit kaya 
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serat pangan berbahan dasar ubi jalar ungu dengan substitusi bekatul ini 

diharapkan mampu menyediakan makanan ringan yang digemari oleh masyarakat 

yang memiliki efek yang menyehatkan sehingga dapat digunakan untuk 

mengurangi resiko terserang penyakit degeneratif. 

Berbagai penelitian pengembangan biskuit dengan bahan baku non tepung 

terigu sudah dilakukan. Penelitian mengenai biskuit kaya serat dari ubi jalar ungu 

dan bekatul sampai saat ini belum dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

maka penelitian mengenai teknologi pembuatan biskuit kaya serat dari ubi jalar 

ungu dan bekatul menarik untuk dilakukan. 

1. 2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pembuatan biskuit kaya serat dari ubi jalar ungu dengan 

substitusi bekatul meliputi : 

1. Mengetahui pengaruh tingkat substitusi tepung ubi jalar ungu dan tepung 

bekatul terhadap zat gizi (kualitas kimia) biskuit  

2. Mengetahui pengaruh tingkat substitusi tepung ubi jalar ungu dan tepung 

bekatul terhadap karakter fisik dan organoleptik biskuit 

3. Mengetahui formulasi terbaik biskuit kaya serat dari ubi jalar ungu dan 

bekatul. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian pembuatan biskuit kaya serat dari ubi jalar ungu 

dengan substitusi bekatul adalah sebagai berikut: 

1. Diduga ada pengaruh perlakuan tingkat substitusi tepung ubi jalar ungu dan 

tepung bekatul terhadap kandungan zat gizi (kualitas kimia) biskuit 
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2. Diduga ada pengaruh perlakuan tingkat substitusi tepung ubi jalar ungu dan 

tepung bekatul terhadap karakter fisik dan organoleptik biskuit 

3. Diduga terdapat kombinasi proporsi ubi jalar ungu dan bekatul dari perlakuan 

terbaik untuk menghasilkan biskuit. 

 

 

 


