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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ganyong 

Ganyong dengan nama ilmiah Canna edulis Kerr, merupakan tanaman 

tegak yang tingginya mencapai 0,9-1,8m hingga 3m. Umbinya dapat mencapai 

panjang 60cm, dikelilingi oleh bekas-bekas sisik dan akar tebal yang berserabut. 

Bentuk dan komposisi kadar umbinya beraneka ragam. Di Indonesia varietas 

ganyong yang banyak dibudidayakan ada dua yaitu ganyong merah dan ganyong 

putih. Tepungnya mudah dicerna, baik sekali untuk makanan bayi maupun orang 

sakit (Lingga,1986 dalam Richana,2004). Ganyong merupakan sumber 

karbohidrat 22,6-23,8% (Direktorat Gizi, 1992 dalam Richana, 2004). 

Ganyong berasal dari Amerika Selatan. Masyarakat daerah ini telah 

mengenal tanaman ganyong sejak 2500 tahun sebelum Masehi dan telah 

memanfaatkannya sebagai bahan makanan sebelum mengenal padi dan singkong. 

Seorang ahli botani melaporkan, pada tahun 1905 tanaman ganyong telah tumbuh 

dengan baik di Indonesia. Dewasa ini tanaman ganyong telah tersebar dari Sabang 

sampai Merauke, dengan sentra produksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta 

Bali (Lingga, 1986). 

Tanaman ini dapat tumbuh di segala jenis tanah dan suhu udara serta tahan 

terhadap naungan. Namun demikian ganyong tidak tahan tumbuh di tempat yang 

terbuka dengan angin yang kuat karena tidak termasuk tanaman herba atau terna 

hingga mempunyai batang yang rapuh dan tidak tahan terhadap hembusan angin. 

Pada daerah yang mempunyai angin kencang, tanaman ini memerlukan lajur-lajur 

pelindung. Walau ganyong dapat tumbuh di segala jenis tanah, tanah liat sangat 

tidak dianjurkan digunakan sebagai media tumbuh karena sistem drainase jenis 
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tanah ini biasanya jelek. Sedangkan ganyong tidak tahan terhadap penggenangan 

atau water logging. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, sebaiknya ganyong 

ditanam pada tahun lempung berpasir yang kaya humus. Keasaman tanah yang 

ideal adalah 4.5-8.0 (Flach dan Rumawas, 1996). 

Di daerah tropis ganyong tumbuh sangat baik, di daerah yang sangat 

dingin tanaman ini juga dapat hidup tapi proses pembentukan umbinya cukup 

lama. Suhu udara pada siang hari yang tinggi dan sangat rendah pada malam hari 

masih memungkinkan tanaman ini hidup. Curah hujan yang dibutuhkan tidak 

terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga dapat tumbuh baik di musim kemarau 

atau di daerah kering. Jumlah embun mempengaruhi pertumbuhannya. Embun 

yang terlalu banyak sering mengakibatkan kelainan pertumbuhan daun dan 

merusak perkembangan umbinya. Hasil atau produksi per hektar dari tanaman ini 

sangat tergantung pada perawatan tanaman jenis tanah, dan factor produksi yang 

lainnya (Lingga, 1986). Kandungan gizi umbi ganyong, tepung ganyong, dan 

tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 1.  

Berdasarkan Tabel 1 nampak bahwa umbi dan tepung ganyong 

mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah dibandingkan dengan tepung terigu. 

Bahkan kandungan kalsium dan zat besi pada umbi ganyong lebih tinggi 

dibandingkan dengan tepung terigu. Ini mengindikasikan bahwa umbi ganyong 

dan produk olahannya sangat tepat dikonsumsi bagi balita, anak-anak, usia lanjut, 

dan penderita kekurangan zat besi. 
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Tabel 1. Kandungan gizi umbi ganyong, tepung ganyong, dan tepung terigu tiap 

100gram 

Sumber :  1.   Direktorat Gizi Depkes RI (1989) 
2. Susanto dan Saneto (1994) 
3. Erdman dan Erdman (1984) 
4. Guinness (2008) 

 
2.2 Tepung Ganyong 

Tepung ganyong merupakan tepung yang terbuat dari umbi ganyong yang 

mempunyai sifat fisikokimia yang tahan panas dengan gaya ikat intragranular 

yang baik sehingga mampu memperkokoh kekuatan gel saat proses glatinisasi. 

Ganyong adalah umbi-umbian yang memiliki kadar karbohidrat 84,34%. Dari 

jumlah tersebut terkandung bahan amilopektin yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan amilosanya yang berkisar 50-60%. Perbedaan ini menyebabkan 

kemampuan dalam menyerap air lebih rendah, sehingga viskositasnya menjadi 

lebih tinggi dan konsistensi gel yang dihasilkan lebih keras. Dengan demikian 

memiliki sifat daya rekat dan pembentuk gel yang kuat ketika dipanaskan 

(gelatinisasi) (Pangesthi,2009). 

Tepung ganyong dibuat tanpa perlakuan pendahuluan akan menghasilkan 

tepung yang warnanya kurang putih (cerah). Tepung umbi-umbian berwarna 

No. Kandungan Gizi 
Umbi 
ganyong1 

Tepung 
ganyong2 

Tepung terigu1 

1 Kalori (kal) 95,00 - 365,00 
2 Protein (g) 1,00 0,70 8,90 
3 Lemak (g) 0,10 0,20 1,30 
4 Karbohidrat (g) 22,60 85,20 77,30 
5 Kalsium (mg) 21,00 8,00 16,00 
6 Fosfor (mg) 70,00 22,00 106,00 
7 Zat besi (mg) 20,00 1,50 1,20 
8 Vitamin B1 (mg) 0,10 0,40 0,12 
9 Vitamin C (mg) 10,00 0,00 0,00 
10 Air (g) 75,00 14,0 12,00 
11 Bagian dapat 

dimakan (Bdd %) 
65,00 100,00 100,00 

12 Serat (g) 10,43 2,204 n.a 
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coklat (Haryadi, 1995). Pati ganyong dapat dibuat menjadi makanan bayi untuk 

mengatasi gizi buruk. Ganyong selain mengandung karbohidrat juga mempunyai 

kalsium dan fosfor yang cukup tinggi (Harmayani, 2008).Ganyong (Canna edulis) 

merupakan sumber tepung, biasanya lebih dikenal sebagai “Arrowrott” (Syarief 

dan Irawati, 1988).  

Gayong (Canna edulis Kerr) yang termasuk ke dalam family Cannaceae 

merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh hampir di berbagai tempat. Di 

Indonesia dikenal 2 varietas yaitu ganyong merah dan ganyong putih. Gayong 

adalah sejenis umbi-umbian yang dapat dimakan setelah direbus. Apabila 

dijadikan tepung atau pati dapat dipakai sebagai campuran berbagai makanan 

yang enak seperti kue. Yang dimaksud dengan tepung ganyong adalah tepung 

yang dibuat langsung dari umbinya yang sudah tua dan baik (tidak ada tanda-

tanda kebusukan). Hasil umbi basahnya lebih kecil, namun kadar patinya tinggi 

dan hanya lazim diambil patinya (Susanto dan Saneto, 1994). 

2.3 Cookies 

Cookies adalah kue kering manis berukuran kecil digolongkan berdasarkan 

cara pencampuran dan resep yang digunakan, dengan  adonan yang lunak, renyah, 

dan tekstur yang kurang padat. Dalam pembuatan kue kering, tepung, telur,  

baking powder merupakan komponen yang memegang peranan penting dan 

berpengaruh terhadap sifat-sifat produk khususnya sifat fisik dan citarasa (Suarni 

dan Firmansyah, 2005). Tepung, telur, dan baking powder merupakan komponen 

penting pada kue kering dan mempengaruhi hasil olahan, terutama sifat fisik dan 

cita rasa (Matz, 1984). 

Cookies merupakan kue manis dalam bentuk kecil-kecil. Cookies 

merupakan salah satu produk bakery yang lebih mengutamakan teksturnya. 
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Cookies adalah produk yang tidak membutuhkan pengembangan (unleavened 

product), maka tepung yang digunakan dalam pembuatan cookies adalah tepung 

berkadar protein rendah. Menggunakan tepung berkadar protein rendah bertujuan 

agar produk yang dihasilkan renyah dan tidak keras (Matz, 1992). 

Tingkat pengembangan dan tekstur suatu bahan pangan salah satunya 

dipengaruhi oleh rasio amilosa dan amilopektin. Jika mengandung kadar 

amilopektin yang lebih tinggi, produk yang dihasilkan cenderung akan lebih rapuh 

atau mudah patah, sedangkan jika mengandung amilosa yang tinggi, produk yang 

dihasilkan teksturnya akan lebih kokoh atau tidak mudah patah (Matz, 1992). Kue 

kering adalah kue yang berkadar air rendah, berukuran kecil, dan manis. Untuk 

membuat kue kering diperlukan bahan pengikat dan bahan pelembut. Sebagai 

bahan pengikat yang digunakan adalah tepung dan telur, sedangkan sebagai bahan 

pelembut yang digunakan adalah gula, shortening, baking powder, dan kuning 

telur.  

Bahan-bahan dasar dalam pembuatan cookies adalah tepung, shortening, 

telur, dan gula. Bahan-bahan yang digunakan untuk cookies dikelompokkan 

menjadi bahan-bahan pengikat dan pengempuk tergantung pada efek yang 

diharapkan pada produk akhir. Bahan-bahan pengikat berfungsi untuk 

memberikan struktur pada cookies dan mengeraskan struktur. Yang termasuk 

dalam bahan-bahan pengikat antara lain : tepung, air yang berperan dalam 

pembentukan gluten, susu padat, putih telur dan keseluruhan telur. Sedangkan 

yang termasuk materi pengempuk adalah gula, shortening agents, kuning telur, 

dan leavening acids yang terdiri dari soften flour protein, NH4CO3, dan NaHCO3 

(Matz, 1992). 
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Tahapan pembuatan cookies meliputi pembentukan krim, pembentukan 

adonan, pencetakan, pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan. Agar semua 

bahan tercampur merata dalam adonan maka mentega dibuat krim terlebih dahulu 

bersama gula, telur, dan susu skim. Selanjutnya, krim dicampur hingga homogen 

dengan tepung dan bahan lainnya. Setelah homogen, adonan dicetak. Tahap akhir 

pembuatan kue kering adalah pembakaran. Suhu pembakaran bergantung pada 

jenis kue kering yang dibuat. Pada umunya, pembakaran dilakukan pada suhu 

kurang lebih 180oC selama 15-20 menit (Manley, 2001). 

Tabel 2. Syarat Mutu Cookies Berdasar Standar Nasional Indonesia 01-2973-1992 
Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan (bau, rasa, warna, tekstur) Normal 
Air (%, b/b) Maksimum 5 
Protein (%, b/b) Maksimum 6 
Abu (%, b/b) Maksimum 2 
Bahan Tambahan Makanan 

Pewarna dan Pemanis Buatan 
 
Yang Tidak Dijinkan Tidak Boleh 
Ada 

Cemaran Logam 
Tembaga (mg/kg) 
Timbal (mg/kg) 
Seng (mg/kg) 
Merkuri (mg/kg) 

 
Maksimum 10 
Maksimum 1 
Maksimum 40 
Maksimum 0,05 

Cemaran Mikrobia 
Angka Komponen Total (koloni/g) 
Koliform 
E.coli 
Kapang (koloni/g) 

 
Maksimum 1 x 106 

Maksimum 20 
Kurang dari 3 
Maksimum 10 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1993) 
 
2.4 Bahan-bahan dalam Pembuatan Cookies 

  Menurut Robin (2000) bahan-bahan fungsional utama dalam pembuatan 

cookies adalah tepung, gula, shortening dan bahan pengembang. 

2.4.1 Tepung terigu 

Tepung terigu yang mengandung protein sekitar 7,5-8% cocok untuk 

digunakan dalam pembuatan biskuit, kue kering dan crackers. Tepung terigu jenis 
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ini memiliki kemampuan menyerap air sedikit dan akan menghasilkan adonan 

yang kurang elastic (Subarna, 1992). Tepung terigu adalah tepung atau bubuk 

halus yang bersal dari biji gandum (Tritikum vulgare) dan digunakan sebagai 

bahan dasar pembuat kue, mi, dan roti. Tepung terigu mengandung protein dalam 

bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang 

terbuat dari bahan terigu. Kadar protein ini menentukan elastisitas dan tekstur 

sehingga penggunaanya disesuaikan dengan jenis dan spesifikasi adonan yang 

akan dibuat. Kalsifikasi pertama adalah tepung terigu protein tinggi, yang 

mengandung kadar protein 11%-13% atau bahkan lebih. Bila terkena bahan cair 

maka glutennya akan mengembang dan saling mengikat dengan kuat membentuk 

adonan yang sifatnya liat. Kedua, protein sedang, yang mengandung kadar protein 

antara 8%-10%, digunakan pada adonan lembut namun masih bisa mengembang 

sepeti cake. Tepung terigu jenis ini sangat fleksibel penggunaannya. Ketiga adalah 

protein rendah, yang mengandung kadar protein sekitar 6%-8%, diperlukan untuk 

membuat adonan yang bersifat renyah sangat cocok untuk membuat kue kering 

(cookies). Terigu ini biasanya disebut dengan soft wheat atau terigu lunak. 

Kandungan proteinnya yang rendah membantu selama proses pencampuran 

karena lebih mudah menyatu dengan bahan-bahan lain (Sutomo, 2006). 

Tepung lemah (soft wheat) adalah tepung terigu yang sedikit saja 

menyerap air dan hanya mengandung 8%-9% protein, kemudian adonan yang 

terbentuk kurang ekstensibel dan kurang elastis sehingga kurang cocok bila 

digunakan untuk pembuatan cake atau bolu, biscuit, cookies, dan crackers. 

Tepung lemah mempunyai waran yang lebih putih, mudah menggumpal jika 
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digenggam, demikian juga kalau ditabur tidak mudah menyebar karena ada 

gumpalan-gumpalan kecil (Kristinemonia, 2005). 

Tabel 3. Syarat Mutu Tepung Terigu Berdasarkan SNI 
No Jenis uji Satuan Persyaratan 
1. Keadaan  

a. Bentuk 
b. Bau 

 
c. Warna 

 
- 
- 
 
- 

 
Serbuk 
Normal (bebas dari 
bahan asing) 
Putih, khas terigu 

2. Benda asing - Tidak ada 
3. Serangga dalam semua bentuk 

stadium dan potongan-
potongannya yang tampak 

 
- 

 
Tidak ada 

4. Kehalusan, lolos ayakan 212 µm 
(mesh No. 70) (b/b) 

% Minimal 95 

5. Kadar Air (b/b) % Maksimal 14,5 
6. Kadar abu (b/b) % Maksimal 0,7 
7. Kadar protein (b/b) % Minimal 7,0 
8. Keasaman  Mg KOH/100g Maksimal 50 
9. Falling number (atas dasar kadar 

air 14%) 
Detik Minimal 300 

10. Besi (Fe) mg/kg Minimal 50 
11.  Seng (Zn) mg/kg Minimal 30 
12. Vitamin B1 (tiamin) mg/kg Minimal 2,5 
13. Vitamin B2 (riboflavin) mg/kg Minimal 4 
14. Asam folat mg/kg Minimal 2 
15. Cemaran logam 

a. Timbal (Pb) 
b. Raksa (Hg) 
c. Kadmium (Kd) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Maksimal 1,00 
Maksimal 0,05 
Maksimal 0,1 

16. Cemaran Arsen Mg/kg Maksimal 0,1 
17. Cemaran mikrobia 

a. Angka Lempeng Total 
b. Kapang 
c. E.coli 
d. Bacillus cereus 

 
Koloni/g 
APM/g 
Koloni/g 
Koloni/g 

 
Maksimal 1 x 106 

Maksimal 1 x 104  

Maksimal 10 
Maksimal 1 x 104  

(Sumber : Badan Standarisasi Nasional, 2009) 
 

2.4.2 Margarin 

Menurut Ketaren (1986) Margarin merupakan suatu bahan pangan 

berlemak dalam bentuk emulsi water in oil (W/O), yaitu fase air berada dalam 

fase minyak atau lemak. Lemak yang digunakan untuk pembuatan margarin 
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berasal dari lemak nabati yang sering digunakan adalah minyak kelapa, minyak 

inti sawit, minyak biji kapas, minyak kedelai, minyak wijen, dan minyak jagung. 

Minyak nabati umumnya berwujud cair, karena mengandung asam lemak tidak 

jenuh, seperti asam linoleat, oleat, dan linolenat. Minyak tersebut sebelum 

dijadikan margarin terlebih dahulu dihidrogenasi. Hidrogenasi minyak bertujuan 

merubah minyak cair menjadi lemak berwujud padat.  

Menurut Buckle, et al (1987) Warna yang diinginkan pada margarin 

adalah warna kuning mentega (butter yellow). Minyak nabati yang telah 

mempunyai warna kuning misalnya kelapa sawit, jika dijadikan margarin cukup 

sedikit ditambahkan beta karoten, sedangkan pembuatan margarin dari minyak 

nabati yang berwarna pucat, harus ditambahkan beta karoten dan lesitin dalam 

jumlah yang lebih besar, sehingga diperoleh warna kuning mentega. 

Margarin merupakan salah satu bentuk shortening yang dimodifikasi. 

Fungsi shortening dalam bahan pangan antara lain memperbesar volume bahan 

pangan, penstabil dan memberikan cita rasa gurih dalam bahan pangan. Smith 

(1977) menyatakan bahwa margarin dapat memperbaiki tekstur adonan menjadi 

lebih empuk, meningkatkan pengembangan adonan dan mengurangi adonan 

menjadi lengket. 

Margarin merupakan emulsi air dalam minyak dengan persyaratan 

mengandung tidak kurang 80% lemak. Margarin harus bersifat plastis, padat pada 

suhu ruang, agak keras pada suhu rendah dan segera dapat mencair pada mulut 

(Winarno, 1993). Margarin merupakan produk turunan dari lemak nabati yang 

merupakan emulsi air dalam lemak yang mengandung minimal 80% lemak. 

Adanya provitamin A (beta-karoten) memberikan warna kuning pada margarin 
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sehingga jika digunakan dalam proses pengolahan dapat berkontribusi pada 

pembentukan warna kuning dari produk yang dihasilkan. Margarin banyak 

digunakan dalam proses pengolahan pangan. Margarin digunakan dalam 

formulasi produk seperti roti, biskuit, kue kering, dimana margarin berfungsi 

dalam pembentukan tekstur yang lembut dan beraroma (Kusnandar, 2010).  

Lemak yang biasanya digunakan dalam pembuatan  cookies adalah 

margarin dan mentega. Margarin cenderung lebih banyak dipakai karena harganya 

relatif lebih murah dibandingkan dengan mentega. Margarin  adalah bahan yang  

penting dalam industri cookies atau biskuit. Dibandingkan dengan terigu dan gula, 

harga lemak yang paling mahal. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar-

benar diperhatikan untuk memperoleh produk yang berkualitas dengan harga yang 

terjangkau (Farida dkk., 2008). 

2.4.3 Gula  

Menurut Buckle, et al (1987) gula ditambahkan pada jenis roti tertentu 

(basah, roti kering, dan kue kering) untuk melengkapi karbohidrat yang ada untuk 

fermentasi dan untuk memberikan rasa yang lebih manis. Tapi gula lebih banyak 

dipakai untuk pembuatan kue dan biskuit dimana selain rasa manis gula juga 

mempengaruhi tekstur. Jadi jumlah gula yang tinggi membuat remah kue lebih 

lunak, dan pada biskuit bersifat melunakkan. Gula juga berperan dalam 

pembentukan warna kulit roti. Gula yang umumnya digunakan untuk membuat 

roti, kue, cake, dan biskuit adalah gula tebu atau gula pasir (Mudjayanto, 2004). 

Gula merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam pembuatan 

cookies. Jumlah gula yang digunakan biasanya berpengaruh terhadap tesktur dan 

penampilan cookies. Fungsi gula dalam proses pembuatan  cookies selain sebagai 

pemberi rasa manis, juga berfungsi memperbaiki tesktur dan memberikan warna 
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pada permukaan cookies. Meningkatnya kadar gula di dalam adonan cookies akan 

mengakibatkan cookies menjadi semakin keras. Dengan adanya gula, maka waktu 

proses pembakaran harus sesingkat mungkin agar tidak hangus karena sisa gula 

yang masih terdapat dalam adonan dapat mempercepat proses pembentukan warna 

(Subagjo, 2007).  

Sukrosa merupakan gula yang penting dalam memproduksi makanan pada 

umumnya dan cookies pada khususnya. Sukrosa merupakan pemanis yang umum 

digunakan secara sendiri maupun bersama dengan pemanis pelengkap pada 

pembuatan cookies. Gula ini digunakan dalam pembentukan granula, tetapi 

ukuran dapat langsung berpengaruh terhadap hasil akhir dari cookies. Misalnya, 

apabila kandungan sukrosa meningkat, sukrosa akan berperan sebagai agen 

pengeras, pembentuk sifat krispi dan tekstur yang keras. Selama proses mixing, 

partikel sukrosa diselubungi oleh partikel lemak. Pada saat adonan cookies 

dipanggang, lapisan lemak akan terpisah dengan air. Air tersebut berikatan dengan 

gula dan menjadi mencair. Gula yang berubah dari bentuk padat menjadi bentuk 

cair akan membuat cookies tersebar (Faridi, 1994). Menurut Ketaren (1986), 

Adapun dalam pembuatan roti atau kue kering gula ini bertujuan untuk 

memberikan rasa manis, dan mendapatkan roti dan kue kering yang bagus. 

 Gula dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme jika diberikan dalam 

konsentrasi tinggi sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengawet. 

Penambahan gula berpengaruh terhadap kekentalan gel (Winarno, 1992). Gula 

berpartisipasi dalam reaksi pencoklatan non-enzimatis. Gula menyumbangkan 

flavor melalui pencoklatan non-enzimatis. Gula juga memegang peranan penting 

dalam pembentukan warna. Sifat-sifat citarasa dan warna dari banyak bahan 
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pangan yang merusak dan diolah sangat tergantung pada reaksi antara gula 

pereduksi dan kelompok asam amino yang menghasilkan zat warna coklat dan 

berbagai komponen citarasa. 

1.4.4. Telur 

Menurut Suprapti (2002) telur merupakan salah satu sumber protein 

hewani disamping daging, ikan, dan susu. Telur dapat dimanfaatkan untuk 

memenuhi berbagai macam keperluan, antara lain sebagai bahan penambah cita 

rasa, bahan pengembang, bahan pengempuk dan bahan pengental. Menurut Figoni 

(2008), selain memiliki fungsi secara umum untuk kesehatan, telur juga memiliki 

peran penting dalam bidang kuliner, terutama dalam bidang pembuatan kue atau 

tata boga. Fungsi tersebut adalah memelihara dan memberikan struktur. Protein 

yang mengental di dalam telur putih dan telur kuning sangat penting untuk 

membangun struktur dalam pembuatan kue.  

Beberapa jenis telur yang digunakan dalam proses produksi biskuit, kue 

dan sejenisnya. Penggunaanya tidak seperti bahan yang lain baik sebagai suatu 

agensia pengeras maupun pengempuk. Dalam telur yang utuh terdapat kombinasi 

antara keduanya yaitu agensia pengeras dan pengempuk. Kombinasi telur putih 

adalah 64%. Putih telur merupakan agensia pengeras dan 36% berupa kuning telur 

yang merupakan agensia pengempuk (Desroiser, 1998). 

Telur merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kue kering. 

Telurberfungsi sebagai pengembang dan pemberi warna pada kue. Sebaiknya telur 

yangdigunakan adalah telur yang sama besar baik dari bentuk, berat, maupun 

ukuran, sehingga volume putih dan kuning telur seimbang (Nuraini, 2009). Telur 

berpengaruh terhadap tekstur produk  pastry sebagai hasil dari fungsi 

emulsifikasi, pelembut tekstur, dan daya pengikat. Penggunaan kuning telur 
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menghasilkan tekstur cookies yang lembut, tetapi struktur dalam cookies tidak 

sebaik jika digunakan keseluruhan bagian telur. Telur berfungsi sebagai pengikat 

bahan-bahan lain, sehingga struktur cookies lebih stabil. Telur digunakan untuk 

menambah rasa dan warna. Telur berfungsi sebagai pengembang karena 

menangkap udara selama pengocokan. Putih telur bersifat sebagai pengikat atau 

pengeras. Kuning telur bersifat sebagai pengempuk (Farida, dkk., 2008).  

2.4.5 Garam  

Garam digunakan untuk mengurangi rasa manis yang ditimbulkan karena 

adanya penambahan gula. Selain itu, fungsi garam adalah membangkitkan rasa 

dan aroma, penggunaan garam harus sesuai dengan ukuran yang ditentukan,  

dikarenakan penambahan garam yang terlalu berlebihan akan terjadi pembentukan 

warna kerak yang tidak diinginkan dalam pembuatan kue kering (Fatmawati, 

2012). Garam digunakan bertujuan untuk pembentuk rasa pada kue kering. Pada 

umumnya, penggunaan garam dalam pembuatan kue kering tidak lebih dari 1%. 

Sebaiknya, garam yang digunakan dalam pembuatan kue kering adalah garam 

yang halus dengan bertujuan agar garam lebih cepat larut dan meresap ke dalam 

adonan (Suyarni, dkk., 2006). 

2.4.6 Baking powder 

Baking powder berfungsi untuk meningkatkan kerenyahan kue kering, 

selain itu  baking powder juga berfungsi untuk membentuk volume, mengatur 

aroma dan rasa, mengendalikan penyebaran dan pengembangan kue, dan juga 

menjadikan kue kering lebih ringan. Penggunaan baking powder dalam jumlah 

yang berlebihan akan menyebabkan kue menjadi terlalu mengembang dan 

menghasilkan rasa yang pahit (Suyarni, dkk., 2006). 
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2.4.7 Susu  

Jenis susu yang biasanya digunakan untuk pembuatan cookies adalah susu 

bubuk full cream dan susu bubuk skim. Adanya kandungan laktosa dalam 

pembuatan cookies akan memberikan warna pada cookies tersebut. Perbedaan 

susu bubuk dan susu bubuk full cream adalah kandungan lemak didalamnya. Susu 

bubuk skim banyak digunakan orang yang sedang berdiet (Paran, 2008).  

Susu pada pembuatan cookies berfungsi untuk memperbaiki cita rasa, 

warna, menahan penyerapan air, sebagai bahan pengisi, dan meningkatkan nilai 

gizi cookies. Protein dalam susu dapat mengikat air sehingga membuat adonan 

menjadi lebih kuat dan lengket. Susu yang biasa digunakan dalam pembuatan 

cookies sebesar 5% dari berat tepung yang digunakan (Warintek, 2009).  

 Bahan tambahan yang sering digunakan dalam pembuatan kue kering 

adalah susu. Baik susu bubuk, susu cair maupun susu kental manis, sesuai dengan 

kebutuhan dan fungsinya pada pembuatan kue kering tersebut. Pemilihan susu 

tanpa lemak (susu skim) lebih disarankan karena jenis ini tidak mempengaruhi 

rasa kue (Nuraini, 2009).  

 

 

 




