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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dewasa ini, konsumen membutuhkan makanan yang memberi efek 

kesehatan. Salah satu produk yang digemari konsumen ialah biskuit. Biskuit 

merupakan kudapan yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, dari tua, muda, 

ibu hamil hingga balita. Menurut  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  

Kesehatan(2013)sebanyak 13,4% penduduk Indonesia mengonsumsi biskuit. 

Dapat dikatakan masyarakat Indonesia mengonsumsi biskuit atau biskuit ≥ 1 kali 

per hari. 

Tahun 2015 produksi ubi jalar di Jawa Timur sebesar 350 ribu ton. Di 

masyarakat ubi jalar dikenal memiliki 3 warna yang berbeda yakni putih, oranye 

dan ungu. Penelitian ini menggunakan ubi jalar ungu karena memiliki kandungan 

antioksidan dan antosianin yang tinggi. Antosianin adalah pigmen merah hingga 

biru. Menurut Jusuf dkk, (2008) senyawa antosianin sebagai antioksidan yang 

dapat menangkap radikal bebas. Antioksidan berperan mencegah penuaan, kanker, 

dan penyakit degeneratif. Selain itu, antosianin juga memiliki kemampuan 

antimutagenikdan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati,  

antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah (Jusuf dkk., 2008). 

Di balik banyaknya keunggulan dari antosianin, senyawa tersebut juga 

memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah antosianin mudah terdegradasi 

dengan adanya proses panas. Selain itu juga antosianin juga mudah rusak dengan 

adanya cahaya. Oleh karenanya, pada penelitian ini dilakukan pada 3 perlakuan 

panas berbeda pada ubi jalar ungu yakni tepung ubi jalar ungu pengeringan 

kabinet, tepung ubi jalar ungu dengan pengeringan sinar matahari atau 
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penjemuran serta pure ubi jalar ungu kukus. Tujuan pemilihan 3 perlakuan pana 

berbeda tersebut untuk mengetahui kerusakan antosianin dan berkurangnya 

aktivitas antioksidan yang disebabkan perlakuan panas yang berbeda. 

Melengkapi kandungan gizi pada biskuit fungsional dari ubi jalar ungu 

ditambahkan ampas kelapa. Ampas kelapa ialah hasil samping dari produksi 

Virgin Coconut Oil (VCO). Selain itu, ampas kelapa juga limbah dari industri 

santan instan. Ampas kelapa hanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau 

bahkan hanya dibuang. Meski menjadi limbah pengolahan vco dan santan, ampas 

kelapa masih mengandung serat yang tinggi, lemak, protein dan mineral yang 

dapat dimanfaatkan. 

Ampas kelapa menjadi sumber serat. Serat yang ada pada ampas kelapa di 

antara selulosa, galaktomanan dan manan. Balasubramaniam, (1976) menyatakan 

ampas kelapa kering bebas lemak mengandung polisakarida yang terdiri dari 

galaktomanan 61%, mannan 26%, dan selulosa 13%. Blake et al., (1997) 

melaporkan kadar kolesterol darah 252 mg/dl dapat diturunkan sebesar 10% roti 

yang mengandung galaktomanan selama 3 minggu. Penelitian Purawisastra dan 

Sahara (2010) menyatakan, dalam hal mencegah kenaikan kolesterol, 

galaktomanan lebih efektif daripada obat penurun kolesterol.Pemberian isolat 

galaktomanan ampas kelapa selama 52 hari dapat mencegah kenaikan kadar total 

kolesterol 24 mg/dl sedangkan obat penurun kolesterol hanya 16 mg/dl. 

Selain karena kandungan gizinya yang baik, penggunaan ampas kelapa juga 

bertujuan untuk memperbaiki tekstur dari biskuit fungsional. Ampas kelapa yang 

ditambahkan pada biskuit akan membuat pori-pori biskuit menjadi lebih besar. 

Hal tersebut menyebabkan kandungan air dalam biskuit lebih mudah menguap. 
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Oleh karenanya, penambahan ampas kelapa dapat membuat biskuit fungsional 

lebih renyah sehingga dapat lebih diterima oleh konsumen.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan bertujuan: 

1. Mengetahui interaksi antara perlakuan pada ubi jalar ungu dengan proporsi

ubi jalar ungu dan ampas kelapa sangrai terhadap kualitas biskuit fungsional.

2. Mengetahui pengaruh perlakuan pada ubi jalar ungu terhadap kualitas biskuit

fungsional.

3. Mengetahui pengaruh proporsi ubi jalar ungu dan ampas kelapa sangrai

terhadap kualitas biskuit fungsional.

1.3 Hipotesis  

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Ada interaksi antara perlakuan pada ubi jalar ungu dengan proporsi ubi jalar

ungu dan ampas kelapa sangrai terhadap kualitas biskuit fungsional.

2. Ada pengaruh perlakuan pada ubi jalar ungu terhadap kualitas biskuit

fungsional.

3. Ada pengaruh proporsi ubi jalar ungu dan ampas kelapa sangrai terhadap

kualitas biskuit fungsional.




