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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dimana masyarakatnya masih 

sangat bergantung terhadap beras dan terigu yang begitu tinggi sehingga harus 

impor ketika kebutuhan tidak dapat tercukupi. Hal tersebut yang menyebabkan 

ketahanan pangan di Indonesia kurang stabil. Badan Pusat Statistik (2017) 

menyatakan terjadi peningkatan nilai impor terhadap gandum yaitu tahun 2016 

sebesar 10,55 juta ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai 

11,5 juta ton. Indonesia memerlukan strategi dalam mengembangkan bermacam 

jenis tanaman potensial yang dapat mendukung ketahanan pangan dengan 

mengurangi penggunaan produk impor seperti terigu. Salah satu bahan pangan 

yang berpotensi dijadikan bahan pensubtitusi terigu dan beras adalah sorgum. 

Sorgum merupakan bahan pangan yang masih tergolong satu family dengan 

gandum dan padi. 

Sorgum merupakan tanaman sereal pangan ke-3 setelah padi dan jagung. 

Namun di Indonesia pengembangannya masih lamban dikarenakan sorgum lebih 

sering dijadikan sebagai pakan ternak dibandingkan sebagai sumber pangan. 

Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Sorgum mengandung 

karbohidrat 73,0%, protein 11,0%, lemak 3,3% dan serat kasar 2,74% (Suarni, 

2002). Tepung sorgum sendiri memiliki keunggulan pada kadar serat kasar, 

lemak, abu, dan pati yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu (Suarni, 

2001). Keunggulan kandungan tersebut menjadikan sorgum dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pensubtitusi tepung terigu dalam produk olahan, salah satunya yaitu 

dalam pembuatan biskuit. 
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Biskuit merupakan salah satu produk pangan olahan yang berbahan dasar 

tepung terigu dengan penambahan bahan makanan lain dan dengan atau tanpa 

penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Tingkat konsumsi biskuit 

sendiri dari tahun 1998 sampai tahun 2002 mengalami peningkatan yaitu dari 

456,27 g/kapita per tahun menjadi 576,19 g/kapita per tahun, berdasarkan data 

asosiasi industri tahun 2012 konsumsi biskuit diperkirakan meningkat 5-8% 

didorong oleh kenaikan konsumsi domestik (Saksono, 2012). Sebagian 

masyarakat cenderung menyukai makanan siap santap yang pada umumnya 

mengandung karbohidrat, garam, protein dan lemak tinggi. Namun tidak 

dipungkiri juga bahwa sebagian masyarakat sudah mulai peduli dengan kualitas 

gizi makanan yang dikonsumsi sehingga masyarakat sudah lebih selektif dalam 

menentukan jenis makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Umumnya 

biskuit memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi namun rendah 

akan kandungan seratnya. Biskuit dengan kandungan serat diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi tubuh. 

Kentang merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang bergizi. Zat gizi 

yang terdapat dalam kentang antara lain karbohidrat, mineral (besi, fosfor, 

magnesium, natrium, kalsium, dan kalium), protein, serta vitamin. Penggunaan 

tepung kentang juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu 

dengan karakteristik yang berbeda yaitu mempunyai daya serap tinggi, tekstur 

halus dan mempunyai rasa yang sedikit manis. 

Coklat hampir digemari oleh semua kalangan, dari segala usia dan sosial 

masyarakat. Pemilihan pembuatan biskuit coklat juga didasarkan atas manfaat dari 

coklat sendiri. Adanya penambahan bubuk coklat dapat bermanfaat bagi tubuh 
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dimana tubuh mampu menghasilkan antioksidan yang dapat membantu mencegah 

serangan jantung dan mempertahankan daya tahan tubuh.  Antioksidan dapat 

melindungi tubuh dari penuaan yang disebabkan oleh radikal bebas (Anonim, 

2007). 

Proses pembuatan biskuit pada umumnya berbahan baku tepung terigu, 

namun pada penelitian ini menggunakan subtitusi tepung terigu:tepung sorgum 

dan tepung kentang untuk dapat memanfaatkan bahan baku lokal yang diharapkan 

dan memperkaya kandungan gizi dalam biskuit coklat. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui interaksi antara rasio tepung terigu:tepung sorgum dan

konsentrasi tepung kentang terhadap sifat fisikokimia biskuit coklat. 

2. Mengetahui pengaruh rasio penambahan tepung terigu:tepung sorgum

terhadap sifat fisikokimia biskuit coklat. 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi tepung kentang terhadap sifat fisikokimia

biskuit coklat. 

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat interaksi antara rasio tepung terigu:tepung sorgum dan konsentrasi

tepung kentang terhadap sifat fisikokimia biskuit coklat. 

2. Terdapat pengaruh rasio penambahan tepung terigu:tepung sorgum terhadap

sifat fisikokimia biskuit coklat. 

3. Terdapat pengaruh konsentrasi tepung kentang terhadap sifat fisikokimia

biskuit coklat. 




