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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor gandum 

terbesar di seluruh dunia. Menurut BPS (2010) dalam Fatkurahman (2012) pada 

tahun 2008 Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar ke empat di 

dunia dengan volume impor mencapai 554 ribu ton. Ketergantungan akan 

penggunaan tepung terigu yang semakin meningkat merupakan penyebabnya. 

Hampir semua produk pangan menggunakan tepung terigu. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan saat ini adalah dengan mengurangi jumlah penggunaan tepung 

terigu terutama dalam setiap produk olahan pangan.   

Indonesia memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat 

sekaligus bahan baku tepung lokal. Ada lebih dari 30 jenis umbi-umbian yang 

biasa ditanam di Indonesia. Umbi-umbian tersebut dapat diproses menjadi tepung 

kemudian diolah menjadi mie, roti, dan aneka produk lainnya (Darajat, 2003). 

Salah satu jenis umbi yang berpotensi adalah ganyong. Menurut Perez dkk. (1997) 

dalam Harmayani (2011), ganyong berpotensi sebagai sumber karbohidrat dengan 

total karbohidrat mencapai 93,79% berat kering. Umbi ganyong umumnya 

digunakan untuk produksi pati. Bagian umbi yang dapat dikonsumsi sebesar 

68,54% dari total berat umbi (Perez dkk., 1997) dalam Harmayani (2011). 

Umbi ganyong merupakan salah satu dari beberapa jenis umbi-umbian 

yang masih sangat jarang untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Tepung ganyong 

memiliki kandungan serat yang tinggi dan mineral yang cukup. Kadar serat dalam 

tepung ganyong yaitu sebesar 12,79% (Anwar dan Kuncoro, 2008). Serat inilah 

yang menyebabkan tepung ganyong memiliki sifat fungsional yaitu dapat 
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membantu sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Serat banyak membawa 

manfaat kepada tubuh. Di antaranya seperti mencegah konstipasi, kanker, 

memperkecil risiko sakit pada usus besar, membantu menurunkan kadar 

kolesterol, membantu mengontrol kadar gula dalam darah, mencegah wasir, 

membantu menurunkan berat badan dan masih banyak lagi. Ganyong selain 

mengandung karbohidrat juga mempunyai kalsium dan fosfor yang cukup tinggi 

(Harmayani, 2008). 

Tepung merupakan alternatif untuk mengolah umbi ganyong sehingga 

masyarakat dapat memanfaatkannya terutama sebagai bahan dalam produk 

olahannya. Ganyong yang sudah dijadikan tepung akan lebih mudah diolah 

menjadi produk pangan, salah satunya yaitu sebagai bahan dalam pembuatan 

cookies. Cookies sangat disukai oleh berbagai kalangan, dari berbagai usia. 

Dengan memanfaatkan tepung umbi ganyong sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan cookies akan dapat mengurangi jumlah pemakaian tepung terigu 

dalam produk olahan pangan.  

Pemanfaatan ganyong selama ini biasanya hanya untuk dijadikan sebagai 

pati, pemanfaatan ganyong sebagai tepung sangat jarang dilakukan oleh 

masyarakat, maka dari itu penulis ingin mencoba memberikan alternatif untuk 

memanfaatkan ganyong menjadi tepung. Menurut Richana (2012) berdasarkan 

sifat umbi ganyong yang mengandung serat tinggi, maka pemanfaatannya 

mengarah ke proses pati, sedangkan untuk proses tepung belum banyak 

digunakan. 

Cookies yang berasal dari tepung non terigu ataupun dengan subtitusi non 

terigu biasanya memiliki cita rasa dan tekstur yang kurang menarik sehingga 
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dengan penambahan konsentrasi margarin diharapkan dapat memperbaiki cita rasa 

dan tekstur cookies. Perbedaan konsentrasi margarin dalam pembuatan cookies 

dilakukan untuk meningkatkan tekstur serta citarasa dari cookies yang dihasilkan 

dengan penambahan tepung ganyong.  

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui apakah terdapat interaksi antara proporsi tepung terigu dan 

tepung ganyong dengan perbedaan konsentrasi margarin terhadap sifat fisik 

kimia, dan organoleptik pada cookies 

2. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara proporsi tepung terigu dan 

tepung ganyong terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik pada cookies 

3. Mengetahui apakah terdapat pengaruh antara perbedaan konsentrasi margarin 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik pada cookies 

1.3 Hipotesa 

Hipotesa penelitian ini adalah : 

1. Diduga terdapat interaksi antara proporsi tepung terigu dan tepung ganyong 

dengan perbedaan konsentrasi margarin terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik pada cookies 

2. Diduga terdapat pengaruh antara proporsi tepung terigu dan tepung ganyong 

terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik pada cookies  

3. Diduga terdapat pengaruh antara perbedaan konsentrasi margarin terhadap 

sifat fisik, kimia dan organoleptik pada cookies 

 




