
1 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang potensial sebagai 

negara penghasil bahan pangan, dengan sumber daya yang sangat berlimpah 

memungkinkan munculnya bermacam-macam produk hasil pertanian yang 

bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Upaya diversifikasi 

pangan di Indonesia ditindaklanjuti oleh Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang 

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 

sumber daya pangan lokal di Indonesia yang tersedia cukup melimpah, namun 

pemanfaatannya kurang maksimal, salah satunya yaitu umbi garut (Maranta 

arundinaceae Linn.) 

Tanaman garut sebagai salah satu sumber pati yang potensial dan banyak 

tumbuh di Indonesia saat ini belum banyak digunakan. Umbi garut segar 

mengandung pati 20.96%, sehingga garut merupakan sumber karbohidrat yang 

patut untuk didayagunakan. Garut berpotensi sebagai pensubtitusi penggunaan 

tepung terigu. Hal tersebut dikarenakan penggunaan tepung terigu sebagai bahan 

baku industri pangan setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data 

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) kenaikan konsumsi terigu 

nasional pada januari 2016 dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,8% atau sekitar 

475.500 ton.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kegunaan pati adalah dengan membuat 

modifikasi pati menjadi produk modifikasi pati agar diperoleh sifat-sifat yang 

cocok untuk aplikasi tertentu. Pati termodifikasi adalah pati yang diberi perlakuan 
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tertentu yang bertujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik untuk 

memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk mengubah beberapa sifat lainnya 

(Saguilan et al. 2005). Penambahan pati termodifikasi pada produk pangan dapat 

meningkatkan nilai fungsional dan mempunyai keunggulan kualitas. Teknik 

modifikasi pati garut dapat dilakukan dengan cara fisik maupun kimia. Salah satu 

teknik modifikasi pati secara fisik yang banyak digunakan yaitu melalui 

pemanasan dan pendinginan dengan produk akhir adalah pati resisten. Pati 

resisten telah terbukti baik bagi fungsi fisiologi tubuh, antara lain : menurunkan 

indeks glikemik, menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko kanker usus 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pangan fungsional (Soto et al. 

2004). Oleh karena itu pemanfaatan pati garut termodifikasi dapat digunakan 

sebagai bahan subtitusi dalam pembuatan cookies. 

  Cookies merupakan salah satu jenis produk pangan ringan yang cukup 

populer dikalangan masyarakat. Cookies juga salah satu jenis kue kering yang 

renyah dan agak keras dengan rasa yang sangat beragam tergantung pada bahan 

tambahan yang digunakan. Cookies termasuk ke dalam jenis kue kering dengan 

kandungan gula dan lemak yang tinggi tetapi rendah dalam kandungan gizi 

(Manley, 2000). Oleh karena itu diperlukan bahan pensubtitusi lain untuk 

meningkatkan kandungan gizi cookies. 

  Salah satu bahan pangan yang memiliki potensi untuk meningkatkan 

kandungan gizi pada produk cookies adalah labu kuning (Curcubira moschata, P). 

Waluh atau Labu kuning (Curcubita moschata, P) merupakan buah yang 

mempunyai nilai gizi tinggi terutama provitamin A. Didalam labu kuning terdapat 

kandungan β-karoten yang cukup tinggi yaitu 180 µg atau sekitar 1000-1300 IU/ 
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100 gram (Hendrasty, 2003). Penambahan tepung labu kuning pada pembuatan 

cookies diharapkan dapat menjadi alternatif lain dalam meningkatkan kandungan 

gizi terutama asupan vitamin A terhadap cookies labu kuning. Berdasarkan hasil 

penelitian Rochmawati (2013) menyebutkan bahwa komposisi tepung waluh 

dalam subtitusi tepung terigu 30% tepung waluh merupakan produk cookies yang 

memiliki kadar beta karoten tertinggi yaitu 4,83 mg/ 100 g 

  Berdasarkan dari permasalahan tersebut diatas maka, penelitian ini sangat 

penting untuk dilakukan untuk mengetahui karakteristik fisik, kimia dan sensori 

cookies subtitusi pati garut termodifikasi dengan penambahan tepung labu kuning 

(Cucurbita moschata P).   

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui interaksi antara rasio tepung terigu dan  pati garut termodifikasi 

dengan penambahan tepung labu kuning pada mutu cookies terhadap 

karakteristik kimia, fisik dan organoleptik. 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara rasio tepung terigu dan pati 

garut modifikasi terhadap sifat kimia, fisik dan organoleptik pada cookies. 

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh atara perbedaan konsentrasi tepung 

labu kuning terhadap sifat kimia, fisik dan organoleptik pada cookies 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini : 

1. Diduga terdapat interaksi antara rasio tepung terigu dan pati garut 

termodifikasi dengan perbedaan konsentrasi tepung labu kuning terhadap 

sifat kimia, fisik dan organoleptik pada cookies. 
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2. Diduga terdapat pengaruh antara rasio tepung terigu dan pati garut 

termodifikasi terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik pada cookies. 

3. Diduga terdapat pengaruh antara perbedaan konsentrasi tepung labu kuning 

terhadap sifat kimia, fisik dan organoleptik pada cookies. 

 

 


