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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes dan 

lainnya terjadi karena adanya radikal bebas dalam tubuh. Bahan pangan yang 

mengandung antioksidan dapat menangkal masuknya radikal bebas dalam tubuh. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan 

cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. (Winarsi, 2007). 

Bahan makanan yang memiliki antioksidan tinggi adalah buah dan sayuran. 

Buah yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia 

contohnya adalah buah apel. Apel memiliki hasil panen yang melimpah, tetapi 

tingkat konsumsinya tidak sebanding dengan tingkat produksi buahnya. Hal 

tersebut jumlah panen dan masa simpan buah apel yang tidak sebanding. 

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu, pada tahun 2010, 

jumlah produksi apel di Kota Batu mencapai 17 kg/pohon (Kusumawati, dkk., 

2013). Perlunya pengolahan agar apel dapat tetap dikonsumsi dan masa 

simpannya lebih panjang, selain itu dapat juga meningkatkan umur ekonomis dari 

apel itu sendiri. 

Apel Manalagi merupakan salah satu varietas apel lokal di Indonesia yang 

merajai pasaran apel lokal. Daging buahnya berawarna kuning keputihan, kadar 

airnya hanya 84,05% dan lebih renyah daripada apel Rome Beauty dan apel Anna. 

Bentuk bijinya bulat dengan ujung tumpul dan berwarna cokelat tua (Sufrida, 

dkk., 2004). Penelitian ini lebih memilihi apel manalagi dikarenakan apel 

manalagi memiliki kualitas yang lebih baik dibanding apel anna. Hal tersebut 

dikarenakan apel ana memiliki kulit buah yang lebih tipis sehingga mudah busuk 
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dan juga apel varietas ana memiliki rasa yang lebih masam bila dibandingkan 

dengan apel manalagi. Pengolahan apel juga diharapkan dapat meningkatkan 

umur ekonomis dari apel dan juga peningkatan konsumsi buah apel. Penelitian ini 

meningkatkan konsumsi buah apel dengan cara mengolahnya menjadi cookies. 

 Cookies yang biasa ditemui dipasaran umumnya memiliki kandungan serat 

yang rendah, maka perlu dilakukan peningkatan mutu gizinya dengan cara 

menambahkan bahan yang memiliki serat cukup tinggi dan mudah didapat salah 

satunya yaitu buah apel. Konsumsi rata-rata kue kering tahun 2011-2015 memiliki 

perkembangan konsumsi rata-rata sekitar 24,22% lebih tinggi dibandingkan rata-

rata konsumsi kue basah 17,78% (Statistik Konsumen Pangan, 2015). Perlunya 

pengembangan produk baru, untuk meningkatkan mutu produk yang sudah ada 

baik dari segi kandungan gizi maupun penampakannya (Hanifa, 2013). Cookies 

yang akan dibuat kali ini dengan adanya subtitusi dari kitolod. 

 Kitolod merupakan tanaman liar yang sering dijumpai di semak-semak. 

Masyarakat Indonesia hanya mengetahui tanaman tersebut sebagai tanaman liar 

dan mengganggu. Kitolod dapat dijumpai khususnya pada habitat yang memiliki 

kelembaban yang cukup seperti aliran sungai dan semak-semak (Tjitrosoepomo, 

2007). Kemampuannya sebagai obat karena tanaman kitolod memiliki kandungan 

senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, polifenol, flavonoid, dan 

tanin (Siregar, 2012). Aktivitas sitotoksik penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa daun kitolod memiliki aktivitas sitotoksik terhadap sel kanker kolon WiDr 

dengan nilai IC50 191,74 µg/mL (Maghfiroh, 2015). 

 Pengolahan kitolod supaya dapat diaplikasikan pada bahan makanan yaitu 

dengan perlakuan pendahuluan pada daun kitolod yang sudah di haluskan. 
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Perlakuan pendahuluan tersebut karena berdasarkan penelitian sebelummya, jika 

mengkonsumsi kitolod dalam keadaan segar atau tidak diekstraksi terlebih dahulu 

akan menimbulkan aroma yang tajam dan rasa gatal yang berlebihan. Perlakuan 

pendahuluan yang dilakukan adalah dengan perendaman etanol 70% selama 10 

menit. Etanol 70% aman untuk diaplikasikan pada bahan makanan. Etanol 70% 

merupakan pelarut polar, sehingga tepat untuk mengekstraksi senyawa fenolik 

(Robinson, 2005). Perlakuan yang dilakukan dengan melihat perbandingan bubuk 

daun kitolod dengan pencucian etanol 70% sebanyak 3 kali. 

 Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan kualitas 

dari cookies dan memanfaatkan tanaman liar seperti kitolod sebagai bahan pangan 

yang dapat meningkatkan mutu cookies. Penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan antioksidan dan mempengaruhi sifat fisikokimia cookies dengan 

formulasi slurry apel dan tepung kitolod. Penggunaan formulasi slurry apel dan 

subtitusi tepung kitolod ini dapat memperbaiki kandungan nutrisi cookies. 

 

1.2 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan slurry apel dan pencucian kitolod yang 

berbeda terhadap sifat fisikokimia cookies. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan slurry apel dan pencucian kitolod yang 

berbeda terhadap nilai organoleptik cookies. 

3. Mengetahui perlakuan penambahan slurry apel dan pencucian kitolod yang 

berbeda pada cookies yang memenuhi syarat SNI 01-2973-2011. 
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1.3 Hipotesa 

 Hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat pengaruh penambahan slurry apel dan pencucian kitolod 

yang berbeda terhadap sifat fisikokimia cookies. 

2. Diduga terdapat pengaruh penambahan slurry apel dan pencucian kitolod 

yang berbeda terhadap nilai organoleptik cookies. 

3. Diduga terdapat perlakuan penambahan slurry apel dan pencucian kitolod 

yang berbeda pada cookies yang memenuhi syarat SNI 01-2973-2011. 


