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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

     Kebutuhan bahan pangan bagi manusia bukan hanya sekedar untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup saja, tetapi seberapa besar kandungan gizi 

bahan makanan yang akan dikonsumsi adalah hal terpenting yang perlu 

diperhatikan agar pemenuhan kebutuhan gizi seperti; protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin dan mineral bisa tercukupi dengan maksimal tiap harinya. 

     Pada dasarnya, sering kita jumpai berbagai macam kandungan gizi dalam 

beberapa jenis makanan yang banyak beredar dalam masyarakat, akan tetapi 

kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda mengakibatkan kurangnya 

pemenuhan gizi yang cukup pada tiap-tiap individu, terutama bagi masyarakat 

dengan tingkat perekonomian rendah, bahkan dalam era globalisasi seperti ini, 

beberapa orang dengan kondisi perekonomian menengah juga mulai kurang 

memperhatikan asupan gizi yang mereka butuhkan sehari-hari. 

     Seiring dengan bertambahnya zaman, tingkat kebutuhan masyarakatpun 

semakin meningkat dan tidak terbatas. Kondisi inilah yang memaksa seseorang 

untuk meminimalisir pengeluaran agar seimbang dengan pendapatan yang mereka 

dapatkan. Menurut hasil survei lapangan dan wawancara singkat dengan 

masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, bahwa sebagian besar masyarakat 

Indonesia mensiasati kondisi tersebut dengan cara mengurangi beberapa jenis 

makanan pokok yang mereka konsumsi tiap harinya, contohnya; bila pada 

awalnya mereka mengkonsumsi daging ayam, sayur serta jus buah tiap harinya, 

maka mereka menggantinya dengan mengkonsumsi ayam, atau tempe saja, dan 
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bahkan mereka tidak segan untuk menghilangkan jus ataupun buah dalam daftar 

menu mereka untuk kurun waktu yang sangat lama. 

     Dampak kurangnya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat akibat 

globalisasi sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat golongan menegah 

ke bawah saja, sebagian besar masyarakat golongan atas pun juga mulai 

mengesampingkan pentingnya asupan gizi bagi tubuh mereka. Beberapa dari 

mereka bahkan sering memilih makanan instan siap saji sebagai makanan pokok 

mereka sehari-hari, ini terjadi karena keterbatasan waktu dan banyaknya tuntutan 

pekerjaan yang harus mereka kerjakan. 

     Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam era globalisaasi 

saat ini masyarakat cenderung memilih makanan yang murah dan enak saja tanpa 

memperhatikan kualitas dan kandungan gizi yang terkandung di dalamnya. Oleh 

sebab itu, perlu adanya inovasi baru produk makanan yang mengandung nilai gizi 

yang cukup namun tetap menjaga kualitas rasa dan disajikan dalam bentuk yang 

menarik serta yang terpenting yaitu produk makanan ini dapat terjangkau oleh 

semua golongan masyarakat. 

     Makanan yang berupa roti atau kue banyak disukai dan dipilih masyarakat 

saat ini. Kue atau roti tersebut tidak hanya disajikan bersama-sama pada waktu 

makan siang atau makan malam tetapi beberapa diantaranya bahkan digunakan 

sebagai pengganti makan pagi. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat umumnya 

tidak terbiasa makan pagi atau bahkan kebiasaan tersebut sudah mulai hilang 

akibat keterbatasan waktu yang mereka miliki. Salah satu jenis roti atau kue yang 

banyak diminati dan terjangkau oleh semua golongan masyarakat hingga saat ini 

yaitu kue bolu. 
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     Ada dua jenis penyajian bolu yang banyak ditemukan dimasyarakat yakni 

dengan cara di oven dan di kukus. Bolu kukus sebenarnya tidak berbeda jauh 

dengan bolu yang di oven, bolu yang di oven juga bisa diselesaikan dengan di 

kukus, begitu juga sebaliknya, namun secara detail, resep bolu yang di kukus 

dibuat agak berbeda karena bolu yang di kukus umumnya lebih keras daripada 

bolu yang di oven, terutama bila sudah dingin. Hal ini dikarenakan pada bolu yang 

di kukus ditambahkan minyak atau cairan lebih banyak lagi. Di luar itu bahan-

bahan yang digunakan sama dengan bahan bolu yang di oven, yaitu telur, gula, 

tepung, lemak (mentega), bahan cair ( santan, susu cair), emulsifier yaitu bahan 

yang membantu tercampurnya lemak dan cairan (ovalet) dan bahan tambahan 

lainnya (coklat,buah kering, buah segar, dll). 

     Beberapa jenis roti atau kue bolu umumnya ditemukan dengan rasa dan 

bentuk yang hampir sama di berbagai daerah, oleh karena itu peneliti membuat 

inovasi lain dari kue bolu dengan menambahkan bahan tambahan lain yaitu 

tepung biji durian untuk menambah nilai kandungan gizi serta menambahkan gula 

pelem sebagai variasi rasa baru produk olahan roti atau kue bolu tersebut, 

kemudian untuk selanjutnya hasil dari variasi produk olahan roti atau kue bolu 

tersebut akan diuji organoleptik untuk mengetahui kualitas kandungan gizi dari 

kue bolu palem tersebut. 

     Penambahan komposisi tepung biji durian dipilih oleh peneliti karena biji 

durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi. Menurut Genisa dan Rasyid 

(1994) kandungan pati yang terdapat pada tepung biji durian sangat tinggi yaitu 

sekitar 42,1% dibanding dengan ubi jalar 27,9% atau singkong 34,7%, sehingga 

berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan. Pati yang dihasilkan dari 
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biji durian ini diklasifikasikan dalam bentuk pati alami yaitu pati yang merupakan 

karbohidrat dari hasil fotosintesis suatu tumbuhan tertentu dan disimpan dalam 

bagian tertentu sebagai cadangan makanan dan belum mengalami perubahan 

kimia, atau balum diolah secara kimia- fisika. 

     Selain mengandung pati yang cukup tinggi, banyak sekali kandungan gizi 

yang terdapat dalam biji durian. Menurut Winarti (2006), menyebutkan bahwa biji 

durian, bila ditinjau dari komposisi kimianya, cukup berpotensi sebagai sumber 

gizi, yaitu mengandung protein 9,79%, karbohidrat 30%, kalsium 0,27% dan 

fosfor 0,9%. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa biji durian dapat 

dijadikan substitusi yang baik untuk bahan tambahan pembuatan roti atau kue 

bolu.  

     Biji durian sebagai bahan makanan memang belum memasyarakat, padahal 

melihat banyaknya potensi durian yang ada di Indonesia seharusnya lebih bisa 

dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga tidak terjadi penumpukan limbah 

terutama pada biji durian. Salah satu pemanfaatannya yakni dengan cara 

mengolah biji tersebut langsung dari bentuk asli maupun dengan mengolahnya 

menjadi pati yang kemudian bisa digunakan untuk membuat berbagai macam 

olahan makanan. 

     Penelitian terdahulu tentang penambahan komposisi tepung biji durian 

untuk pembuatan aneka olahan cookies atau kue kering telah dilakukan oleh 

Sunarti (2000), menjelaskan bahwa semakin banyak presentase penambahan 

tepung biji durian didalam komposisi adonan akan berpengaruh nyata terhadap 

warna, dan tekstur dari kualitas kue bolu yang dihasilkan, akan tetapi tidak 
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berpengaruh nyata terhadap kandungan gizi, aroma dan rasa dari kualitas kue bolu 

yang dihasilkan. 

Peneliti melakukan eksperimen pendahuluan mengenai komposisi tepung 

terigu dan biji durian dengan hasil bahwa penambahan tepung biji durian 

memberikan hasil kandungan gizi dan organoleptik yang lebih baik pada 

komposisi tepung terigu: biji durian (100% : 0%), (20%:80%), (40% : 60%) dan 

(60% : 40%).  Dari hasil ini, maka peneliti berusaha untuk melakukan eksperimen 

lanjut mengenai komposisi yang memberikan hasil terbaik. Oleh karena itu 

peneliti melakukan eksperimen lanjut untuk menentukan komposisi terbaik 

diantara keempat komposisi  (100%:0%, 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%). Alasan 

menggunakan komposisi di atas adalah untuk mendapatkan kue bolu palem yang 

kualitas organoleptik dan kandungan gizi mutu yang baik, sehingga dapat 

dikonsumsi sehari-hari bagi masyarakat. 

     Pengembangan olahan roti atau kue bolu dari tepung biji durian menjadi 

kue bolu palem diharapkan akan memberikan nilai tambah ekonomi dan 

meningkatkan nilai sosial komoditas, serta dapat memberikan manfaat lebih 

terhadap pemenuhan gizi tiap- tiap individu dalam masyarakat itu sendiri. Oleh 

sebab itu uji organoleptik terhadap kandungan gizi sangat diperlukan untuk 

memberikan jaminan mutu dan kualitas produk sebelum sampai ke tangan 

konsumen. Hal inilah yang menjadi alasan dasar mengapa peneliti mengangkat 

judul “PENGARUH KOMPOSISI TEPUNG TERIGU DAN BIJI DURIAN 

(Durio zibethinus. Murr) TERHADAP KUALITAS KUE BOLU PALEM” 

sebagai tugas akhir skripsi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

     Dari latar belakang diatas, maka didapatkan rumusan masalah yaitu: 

1. Adakah pengaruh komposisi tepung terigu dan biji durian terhadap kualitas 

kue bolu palem?  

2. Perlakuan manakah dari komposisi tepung terigu dan biji durian yang dapat 

menghasilkan kualitas kue bolu palem yang terbaik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi tepung 

terigu dan biji durian yang dapat menghasilkan kualitas kue bolu palem yang 

terbaik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat bagi mahasiswa 

Menambah pengetahuan dan membuka wawasan bagi mahasiswa tentang 

penggunaan tepung biji durian sebagai bahan pengganti untuk membuat kue 

bolu palem.  

Memberikan peluang bagi mahasiswa untuk melakukan kewirausahaan dalam 

pemanfaatan limbah biji durian yang melimpah. 

2. Manfaat bagi perguruan tinggi 

Memberikan masukan dan sumbangan pikiran kepada lembaga pengabdian 

masyarakat dalam rangka mengembangkan materi pembekalan mahasiswa 

yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata dan memberikan sumbangan 

pikiran dalam penulisan karya ilmiah. 
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3. Manfaat bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tepung biji 

durian sebagai bahan olahan makanan, sehingga menambah varian dalam rasa 

bolu palem di masyarakat. 

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan potensi 

limbah biji durian sebagai alternatif pengganti tepung. 

 

1.5 Batasan penelitian  

1.  Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung terigu dan biji 

durian. 

2.  Biji durian yang digunakkan adalah biji durian yang masih keadaan baik 

3.  Persentase penambahan antara tepung terigu dan biji durian yang digunakan 

adalah 100%:0%, 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%. Alasan menggunakan 

komposisi di atas adalah untuk mendapatkan kue bolu palem yang kualitas 

organoleptik (rasa, warna, aroma, dan tekstur) dan kandungan gizi mutu yang 

baik, sehingga dapat dikonsumsi sehari-hari bagi masyarakat. 

4.  Indikator pengamatan penelitian meliputi kualitas kue bolu palem dari  

kualitas organoleptik (rasa, warna, aroma, dan tekstur) dan kandungan gizi 

(kadar protein, karbohidrat dan lemak). 

 

1.6 Definisi  Istilah 

a. Kualitas adalah baik buruknya sebuah produk atau barang. (Partanto, 1994) 

b. Tepung biji durian adalah tepung dengan bahan dasar biji durian yang 

berkualitas baik setelah melalui melalui proses penyortiran, pencucian, 
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pengupasan, pemblansingan, perendaman, pengirisan, pengeringan, dan 

penepungan (Widowati, 2009) 

c.  Konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut yang dibandingkan dengan jumlah 

pelarut (Anonymous, 1991) 

d. Kualitas Organoleptik adalah kualitas makanan yang dimiliki dengan cara 

memberi rangsangan terhadap indera penglihat, pembau dan pengecap 

(Soekarto, 1985) 

e. Kandungan Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absobsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan 

untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari 

organ-organ, serta menghasilkan energi. 


