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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Cookies merupakan salah satu jenis kue kering yang menggunakan proses 

pemanggangan dari berbagai adonan yang solid dan liquid, dimana biasanya 

memiliki ukuran yang kecil dan umumnya memiliki rasa yang manis. Cookies 

sering dikonsumsi oleh masyarakat dan diproduksi oleh produsen pangan. 

Peningkatan nilai pasar cookies dan roti di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 

31 triliun, jumlah ini meningkat 15% dari tahun sebelumnya (Tribunnews, 2013), 

sehingga diperkirakan setiap tahun akan terjadi peningkatan nilai pasar cookies 

dan roti. Pembuatan cookies umumnya dengan menggunakan bahan baku terigu. 

Namun, seiring berkembangnya potensi sumberdaya lokal, cookies dapat dibuat 

dengan mengurangi atau bahkan tanpa menggunakan bahan baku terigu. 

Pembuatan kue kering tersebut dapat menggunakan pati dari umbi-umbian seperti 

umbi garut. 

Umbi garut (Maranta arundinacea L.) memiliki karakteristik kandungan 

pati tinggi dengan indeks glikemik rendah. Pati merupakan sumber energi yang 

sangat penting karena menyumbangkan sekitar 60-70% energi berupa suplai 

eksogenousglukosa (Roder, 2005). Kini, konsumen tidak hanya mengonsumsi 

cookies untuk memenuhi kebutuhan energi dan rasa, tetapi juga menghendaki 

produk dengan sifat pangan fungsional di dalamnya. Pangan fungsional 

merupakan pangan yang memberikan manfaat bagi fungsional tubuh dikarenakan 

senyawa aktif yang ada dalam kandungannya. Salah satu usaha untuk menjadikan 

cookies pati garut menjadi cookies fungsional dapat dilakuan dengan 

memodifikasi pati garut baik secara fisik, kimia maupun kombinasi keduanya 
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Untuk menjadikannya sebagai pati fungsional yang berperan sebagai pati resisten. 

Pati resisten dapat berperan sebagai prebiotik di dalam saluran pencernaan 

manusia. Tidak hanya itu, bahan baku pembuatan cookies tidak terbatas pada 

penggunaan pati saja. Cookies tersebut dapat ditingkatkan lagi sifat fungsionalnya 

dengan menggunakan bahan tepung pulp kopi. 

Pulp kopi adalah salah satu hasil limbah kopi yang dihasilkan dari proses 

pulping buah kopi sebelum dilakukan proses selanjutnya. Pada proses pengolahan 

kopi dihasilkan limbah kulit kopi sebanyak 40-45%. Menurut Esquivel dan 

Jimenez (2012), limbah  kulit  kopi  adalah  pulp  (bagian mesokarp),  skin  

(bagian  eksokarp), mucilage  dan  parchment  (bagian endokarp). Pemanfaatan 

limbah proses pulping ini tentunya dapat mengatasi permasalahan limbah buah 

kopi dan menjadikannya sebagai bahan baku untuk produk yang bernilai jual lebih 

tinggi. Selain itu, Pulp kopi memiliki kandungan serat 30,8%, mineral 10,7%, 

protein 8,9%, gula 4,1 %, dan beberapa senyawa metabolit sekunder seperti kafein 

dan golongan polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Dari beberapa 

penelitian, senyawa polifenol yang ada pada limbah ini adalah flavan-3-ol, asam 

hidroksinamat, flavonol, antosianidin, katekin, epikatekin, rutin, tanin, asam 

ferulat (Esquivel dan Jimenez, 2011). 

Berdasarkan pemaparan di atas, cookies dengan menggunakan bahan baku 

pati garut termodifikasi dan tepung pulp kopi tentunya dapat menjadi solusi dalam 

mengembangkan produk fungsional yang bermanfaat bagi konsumen. Produk 

cookies fungsional ini dapat menjadi salah satu solusi preventif untuk penyakit 

degeneratif dan dibetes mellitus. Sehingga dilakukan penelitian dengan judul 
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Kajian Fisikokimia dan Evaluasi Sensori Cookies Fungsional dari Pati Garut 

(Maranta arundinacea. L) Termodifikasi dengan Substitusi Tepung Pulp Kopi. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitan ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas antioksidan akibat penambahan konsentrasi 

tepung pulp kopi pada cookies pati garut termodifikasi. 

2. Mengetahui karakteristik cookies pati garut termodifikasi dengan 

substitusi tepung pulp kopi. 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Penambahan konsentrasi tepung pulp kopi akan berpengaruh pada 

aktivitas antioksidan pada cookies pati garut termodifikasi. 

2. Penambahan konsentrasi tepung pulp kopi akan berpengaruh terhadap 

karakteristik fisik, kimia dan organoleptik pada cookies pati garut 


