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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biskuit 

Biskuit merupakan salah satu makanan ringan yang banyak dikonsumsi oleh 

masyarakat. Produk ini merupakan produk kering yang memiliki kadar air rendah yaitu 

kurang dari 5%. Produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, baik bayi 

hingga kalangan dewasa dengan jenis biskuit yang berbeda (Setyowati dan Nisa, 2014).  

 

Biskuit merupakan produk bakeri kering yang dibuat dengan cara memanggang 

adonan yang terbuat dari tepung terigu (dapat dilakukan subtitusi) dan menggunakan 

bahan tambahan pangan lain yang diizinkan (SNI, 2011). Bahan-bahan yang dapat 

digunakan dalam pembuatan biskuit antara lain margarin, susu bubuk, gula halus, 

kuning telur, garam, dan baking powder. Setiap bahan yang digunakan dalam 

pembuatan biskuit, memiliki fungsi masing-masing (Wulandari, 2010). 

Biskuit disukai oleh seluruh kalangan usia karena rasanya yang enak, bervarasi, 

bentuk beranekaragam, harga relatif murah, cukup mengenyangkan, hingga kandungan 

gizi yang lengkap. Biskuit mudah dibawa dan umur simpannya yang relatif lama (Fajar, 

2013). Kualitas biskuit dapat diukur melalui sifat kimia yang menentukan zat gizi dari 

Gambar 1 Biskuit (Mayasari, 2015) 
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biskuit, sifat fisik dari biskuit meliputi tekstur dan warna dari biskuit, serta sifat 

organoleptik dari biskuit yang menentukan penerimaan biskuit tersebut terhadap 

konsumen (Fridata dkk., 2014).  

Syarat mutu biskuit berdasarkan SNI 2973:2011 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Sumber : SNI (2011) 

2.1.1 Bahan-bahan Pembuatan Biskuit 

2.1.1.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan biskuit. Jenis tepung 

terigu yang digunakan dalam pembuatan biskuit adalah tepung dari jenis gandum lunak 

(soft wheat) yang mengandung protein sekitar 7.5-8%. Tepung ini memiliki 

kemampuan menyerap air yang rendah dan menghasilkan adonan yang kurang elastis 

Tabel 1. SNI Biskuit 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa  - Normal 

1.3 Warna - Normal 

2 Kadar air (b/b) % Maks. 5 

3 Kadar Protein ( N x 6.25) (b/b) % Min. 5 

4 Asam Lemak Bebas (b/b) % Maks. 1,0 

5 Cemaran Logam   

5.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,5 

5.2 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 

5.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

5.4 Merkuir (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

6 Arsen (Hg) mg/kg Maks. 0,5 

7 Cemaran Mikroba   

7.1 Angka Lempeng Total koloni/g Maks. 1 x 104 

7.2 Coliform APM/g 20 

7.3 Eschericia coli APM/g <3 

7.4 Salmonella sp. - Negatif/25 g 

7.5 Staphylococcus aureus koloni/g Maks. 1 x 102 

7.6 Bacillus cereus koloni/g Maks. 1 x 102 

7.7 Kapang dan Khamir koloni/g Maks. 2 x 102 
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sehingga menghasilkan roti yang memiliki tekstur keras seperti pada biskuit, kue 

kering, dan crackers (Koswara, 2009). Tepung terigu dalam pembuatan biskuit 

berperan sebagai pembentuk adonan selama pencampuran, pengikat bahan-bahan lain, 

dan pembentuk struktur biskuit selama pemanggangan (Matz, 1978 dalam Yunisa, 

2013). 

Menurut Rustandi (2011) gandum yang telah diolah menjadi tepung terigu 

dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan yang dibedakan berdasarkan kandungan protein 

yang dimiliki, yaitu : 

a. Hard flour (kandungan protein 12% – 14%) 

Tepung ini mudah dicampur dan difermentasikan, memiliki daya serap air 

tinggi, elastis, serta mudah digiling. Jenis tepung ini cocok untuk membuat roti, 

mie, dan pasta. 

b. Medium flour (kandungan protein 10,5% – 11,5%) 

Tepung ini cocok untuk membuat adonan dengan tingkat fermentasi sedang, 

seperti donat, bakso, cake, dan muffin. 

c. Soft flour (kandungan protein 8% – 9%) 

Tepung ini memiliki daya serap rendah, sukar diuleni, dan daya pengembangan 

rendah. Tepung ini cocok untuk membuat kue kering, biskuit, pastel. 

Gambar 2 Tepung Terigu (Tri, 2015) 
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2.1.1.2 Kuning Telur 

Telur merupakan bahan pangan yang berasal dari ternak unggas dan memiliki 

nilai gizi cukup tinggi karena telur mengandung protein yang tinggi dengan susunan 

asam amino yang lengkap dan seimbang. Lemak pada kuning telur terdiri dari 

fosfolipid yang dapat berfungsi sebagai agen pengemulsi dan pengaerasi (Claudia dkk., 

2015). Penambahan telur dalam pembuatan biskuit berfungsi untuk memperbesar 

volume, memperbaiki tekstur, menambah protein yang dapat memperbaiki kualitas 

pada biskuit. Penggunaan kuning telur pada pembuatan biskuit akan menghasilkan 

biskuit yang lebih empuk daripada memakai seluruh telur. Hal ini disebabkan lesitin 

pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi (Claudia dkk., 2012). Adanya zat 

pengemulsi ini menjadikan telur dapat memperbaiki tekstur, memperbesar volume 

serta menambah kandungan protein (Aini, 2009).  

2.1.1.3 Gula 

Gula digunakan sebagai pemanis dalam pembuatan produk olahan roti. Selain 

sebagai pemanis, gula juga berperan dalam penyempurnaan mutu panggang dan warna 

pada produk roti. Gula memiliki sifat higroskopis sehingga dapat memperbaiki masa 

simpan dari produk pangan (Koswara, 2009). Fungsi lain dari penambahan gula dalam 

berbagai produk olahan roti terutama biskuit adalah untuk memberi tambahan energi 

pada produk tersebut (Purnamasari, 2014).  

2.1.1.4 Margarin 

Margarin dalam pembuatan biskuit berfungsi sebagai lemak pengganti 

mentega. Margarin dimasudkan sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, 
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konsisten rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Margarin merupakan 

emulsi dengan tipe emulsi yaitu fase air berada dalam fase minyak atau lemak 

(Hutagalung, 2009). Margarin yang ditambahkan dalam biskuit sebagai lemak 

berfungsi untuk mengempukan biskuit karena margarin memiliki kandungan lemak 

yang cukup tinggi sehingga dapat memperbaiki tekstur biskuit (Tanjung dan Kusnadi, 

2015). 

2.1.1.5 Susu Skim 

Susu  yang  biasa  digunakan  dalam  pembuatan  biskuit  adalah  susu  skim.  

Susu berfungsi meningkatkan  nilai  gizi  dari  produk  biskuit. Susu merupakan bahan 

yang penting untuk pembuatan adonan pada beberapa tipe roti dan biskuit. Susu dapat  

memberikan  rasa,  aroma,  kenampakan  produk  akhir,  mengatur kepadatan  adonan, 

melarutkan  dan menyebarkan  adonan.  Susu bubuk lebih banyak digunakan karena 

lebih mudah penanganannya dan mempunyai daya simpan yang cukup lama (Claudia 

dkk., 2015). 

2.1.1.6 Baking Powder 

Baking powder merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan dalam 

pembuatan roti dan kue yang berfungsi untuk mengembangkan adonan supaya adonan 

menggelembung, bertambah volumenya, demikian juga pada saat adonan dipanggang 

dapat lebih mengembang (Prasetyo dkk., 2014). Baking powder adalah bahan 

pengembang yang dipakai untuk meningkatkan volume dan memperingan tekstur 

makanan yang dipanggang seperti muffin, bolu, scone, dan biskuit. Bahan pengembang 

yang biasa digunakan dalam biskuit adalah baking powder dan ammonium bikarbonat.  
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Baking powder adalah campuran sodium bikarbonat (NaHCO3) dan asam, seperti sitrat 

atau tartarat.  Baking powder dalam pembuatan biskuit berfungsi dalam pembetukan 

volume, mengatur aroma, mengontrol penyebaran dan hasil produksi menjadi ringan 

(Claudia dkk., 2015). 

2.1.2 Pembuatan Biskuit 

Proses  pembuatan  biskuit  meliputi  tiga  tahap,  yaitu  pembuatan  adonan, 

pencetakan,  dan  pemanggangan  adonan.  Pembuatan adonan  diawali  dengan  proses 

pencampuran dan pengadukan bahan-bahan. Menurut Manley (2000), metode dasar 

pencampuran adonan adalah metode krim (creaming method) dan metode all in. Pada 

metode krim, bahan baku dicampur secara bertahap. Pertama adalah pencampuran 

lemak dan gula, kemudian ditambah pewarna dan perisa, kemudian susu dan bahan 

kimia aerasi berikut garam yang sebelumnya telah dilarutkan dalam air. Penambahan 

tepung dilakukan pada bagian paling akhir.  Metode ini baik untuk biskuit karena 

menghasilkan adonan yang bersifat membatasi pengembangan gluten yang berlebihan 

(Matz dan Matz, 1978).  Sesuai dengan namanya, metode all in dilakukan dengan 

pencampuran seluruh bahan lalu diaduk sampai membentuk adonan. 

Setelah mengalami proses pencampuran (mixing) maka akan terbentuk adonan. 

Adonan tersebut akan mengalami proses aging selama kurang lebih 15 menit, 

tergantung jenis bahan pengembang yang digunakan. Aging diperlukan untuk memberi 

kesempatan pada bahan pengembang untuk bekerja efektif. Selanjutnya dilakukan 

pencetakan terhadap adonan yang sebelumnya telah ditipiskan sampai mencapai 

ketebalan tertentu. Bentuk dan ukuran biskuit diusahakan karena hal ini dapat 
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mempengaruhi proses pemanggangan. Untuk menghindari kelengketan antara adonan 

dan alat, permukaan adonan diberi tepung. Adonan yang telah mengalami proses 

pencetakan ditata diatas loyang yang telah diolesi dengan lemak lalu dipanggang. 

Pengolesan lemak pada loyang ini bertujuan untuk menghindari lengketnya biskuit 

pada loyang setelah dipanggang (Fitria, 2007 dalam Prasetyo dkk., 2014).  

Proses terakhir dalam pembuatan biskuit adalah proses pemanggangan. Proses 

ini merupakan proses yang paling penting dari urutan proses sebelumnya, karena 

proses ini mengarah pada kualitas dari produk itu sendiri. Selama pemanggangan, 

lemak mencair, gula larut, bahan pengembang melanjutkan aktifitasnya, struktur 

terbentuk, cairan dipindahkan dan terjadi crust pada permukaan dan pembentukan 

warna. Suhu oven untuk proses pemanggangan tergantung pada jenis, bentuk, dan 

ukuran dari produk yang dibuat dan dijaga sifat-sifat dari bahan-bahan penyusunnya. 

Pada umumnya suhu pemanggangan biskuit antara 2180C hingga 2320C dalam waktu 

15-20 menit (Sunandar, 2001 dalam Mutiara dkk., 2012).  

2.2 Ikan Nila 

Ikan nila (Oreochromis niloticus) merupakan ikan air tawar yang termasuk 

dalam famili Cichlidae dan merupakan ikan asal Afrika (Boyd, 2004). Ikan ini 

merupakan jenis ikan yang di introduksi dari luar negeri, ikan tersebut berasal dari 

Afrika bagian Timur di sungai Nil, danau Tangayika, dan Kenyalalu dibawa ke Eropa, 

Amerika, Negara Timur Tengah dan Asia. Di Indonesia benih ikan nila secara resmi 

didatangkan dari Taiwan oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969. 

Ikan ini merupakan spesies ikan yang berukuran besar antara 200-400 gram,sifat 
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omnivora sehingga bisa mengkonsumsi makanan berupa hewan dan tumbuhan (Amri 

dan Khairuman, 2003). 

Nila dapat tumbuh dan berkembang dengan baik pada lingkungan perairan 

dengan kadar Dissolved Oxygen (DO) antara 2,0-2,5 mg/l. Secara umum nilai pH air 

pada budidaya ikan nila antara 5 sampai 10 tetapi nilai pH optimum adalah berkisar 6-

9. Ikan nila umumnya hidup di perairan tawar, seperti sungai, danau, waduk, rawa, 

sawah dan saluran irigasi, memiliki toleransi terhadap salinitas sehingga ikan nila dapat 

hidup dan berkembang biak diperairan payau dengan salinitas 20-25% (Setyo, 2006). 

Tabel 2. Komposisi Ikan Nila per 100 gram 

Kandungan Gizi 

Energi (kal) 89 

Protein (g) 18,7 

Lemak (g) 1 

Karbohidrat (g) 0 

Kalsium (mg) 96 

Fosfor (mg) 29 

Besi (mg) 1,5 

Vitamin A (RE) 6 

Vitamin C (mg) 0 

Vitamin B (mg) 0,03 

Air (g) 79,7 

BOD (%) 80 

Sumber : DKBM (2004) 

Klasifikasi ikan nila berdasarkan Suyanto (2003) adalah sebagai berikut :  

Filum  : Chordata 

Sub-filum : Vertebrata 

Kelas  : Osteichthyes 

Sub-kelas : Acanthoptherigii 

Ordo  : Percomorphi 
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Sub-ordo : Percoidea 

Family  : Cichlidae 

Genus  : Oreochromis 

Spesies : Oreochromis niloticus 

2.3 Ikan Teri 

Ikan teri merupakan ikan yang berada di daerah perairan pesisir dan eustaria 

dengan tingkat keasinan 10-15%. Ikan teri hidup berkelompok yang terdiri dari ratusan 

sampai ribuan ekor.  Ikan  teri  berukuran kecil  dan  besarnya  ukuran bervariasi yaitu 

antara 6-9 cm. Gambaran morfologi ikan  teri  yaitu  sirip  caudal bercagak  dan tidak  

bergabung  dengan  sirip  anal,  duri abdominal  hanya  terdapat sirip  pektoral dan  

ventral,  tidak  berwarna  atau  agak kemerah-merahan.  Bentuk tubuhnya bulat  

memanjang  (fusiform)  atau  agak termampat  kesamping (compressed), pada  sisi  

samping  tubuhnya  terdapat garis  putih  keperakan memanjang  dari kepala  sampai  

ekor.  Sisiknya kecil dan tipis sangat mudah lepas, tulang rahang atas memanjang 

mencapai celah insang. Giginya terdapat pada rahang, langit langit palatin, pterigod, 

dan lidah. (Aryati, 2014) 

Ikan teri relatif mudah didapati di pasaran dan harganya lebih murah 

dibandingkan dengan ikan lain. Ikan teri juga  merupakan  ikan  berkadar  lemak rendah  

dan  tidak  terlalu  amis  karena kandungan  ureanya  tidak  terlalu  tinggi (Isnanto, 

2012). Ikan teri memiliki kelebihan, yaitu dapat dikonsumsi seluruh tubuhnya termasuk 

tulangnya. Oleh karena itu ikan teri  merupakan  sumber  zat  kapur  (Ca), selain  

kandungan  gizinya  yang  tinggi, harga  ikan  teri  relatif  murah dibandingkan  dengan  
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sumber  protein lainnya. Sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan 

rendah (Perana, 2003). Kandungan  gizi  pada  ikan  teri segar  yaitu  energi  77  kkal,  

protein  16 gram,  lemak  1  gram,  kalsium  500  mg, fosfor  500  mg,  besi  0,05  mg  

(DepKes, 2005). Pemanfaatan ikan teri sampai saat ini masih terbatas pada usaha 

pengasinan dan dikomsumsi secara langsung.  Ikan teri seperti ikan lainnya relatif lebih 

cepat mengalami pembusukan sehingga harus segera diolah (Asmoro,2012). 

Ikan teri merupakan jenis ikan kecil yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti 

jenis ikan laut lainnya.  Ikan  teri memiliki  tubuh  yang  kecil  sehingga semua  sumber  

gizi  yang  terkandung dalam tubuhnya dapat dimanfaatkan oleh manusia (Isnanto, 

2012). Ikan  teri  (Stolephorus  sp) merupakan  sumber  nutrisi yang  penting bagi  

masyarakat  Indonesia. Kandungan protein dalam ikan teri nasi segar adalah 10,3  g  

per  100  g.  Ikan teri nasi tidak hanya sebagai sumber protein, tetapi juga sebagai 

sumber  kalsium.  Kandungan kalsium  pada ikan  teri  nasi  lebih  tinggi daripada  susu,  

yaitu  972  mg  per  100  g (Rustanti, 2013). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Ikan Teri 

Kandungan Gizi 

Energi (kal) 77 

Protein (g) 16 

Lemak (g) 1 

Karbohidrat (g) 0 

Kalsium (mg) 500 

Fosfor (mg) 500 

Besi  (mg) 1 

Vit. A (SI) 150 

Vit. B1 (mg) 0,05 

Vit. C (mg) 0 

Sumber : DKBM (2004) 

Klasifikasi ikan teri (Aryati, 2014) adalah sebagai berikut : 
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Filum  :  Chordata 

Sub filum : Vertebrata 

Kelas   :  Pisces 

Sub-kelas  :  Teleostei 

Ordo   :  Malacopterygii 

Famili   :  Clopeidae 

Sub-famili   :  Engraulidae 

Genus   :  Stolephorus 

Spesies  :  Stolephorus sp. 

2.4 Tepung Ikan 

Tepung ikan merupakan salah satu bahan baku sumber protein hewani yang 

dibutuhkan dalam komposisi makanan ternak dan ikan. Tepung ikan sebagai sumber 

protein hewani memiliki kedudukan penting yang sampai saat ini masih sulit 

digantikan kedudukannya oleh bahan baku lain, bila ditinjau dari kualitas maupun 

harganya. Kandungan protein tepung ikan memang relatif tinggi. Protein tersebut 

disusun oleh asam-asam amino esensial yang kompleks, diantaranya asam amino lisin 

dan metionin. Disamping itu, juga mengandung mineral kalsium dan fosfor, serta 

vitamin B komplek khususnya vitamin B12 (Purnamasari et al., 2006). 

Tepung ikan juga dapat digunakan sebagai sumber kalsium. Tepung ikan yang 

baik mempunyai kandungan protein kasar 58-68%, air 5,5-8,5%, serta garam 0,5-3,0%. 

Kandungan protein atau asam amino tepung ikan dipengaruhi oleh bahan ikan yang 

digunakan serta pembuatannya. Pemanasan yang berlebihan menghasilkan tepung ikan 
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yang berwarna coklat dan kadar protein atau asam aminonya cenderung menurun atau 

menjadi rusak (Sitompul, 2004).  

Tepung ikan dapat dimanfaatkan untuk pangan karena memiliki kadar gizi yang 

tinggi sehingga dapat meningkatkan asupan zat gizi masyarakat yang 

mengkonsumsinya. Pemanfaatan ini mendukung upaya pemerintah untuk 

meningkatkan konsumsi ikan pada masyarakat dengan membuat suatu produk pangan 

dengan fortifikasi sumber gizi dari ikan dan juga bertujuan untuk membiasakan rasa 

ikan sejak usia dini (Kurnia dan Purwani, 2008). 

Tabel 4. Standar FAO Tepung Ikan 

Kandungan Tipe A Tipe B Tipe C 

Protein, min (%) 67,5 65 60 

Daya cerna pepsin, min (%) 92 92 92 

Lisin, min (%) dari protein 6,5 6,5 6,5 

Air, maks (%) 10 10 10 

Lemak, maks (%) 0,75 3 10 

Klorida, maks (%) 1,5 1,5 2 

SiO2, maks (%) 0,5 0,5 0,5 

Bau dan rasa Lemah Tidak ada 

spesifikasi 

Tidak ada 

spesifikasi 

Sumber : FAO (1964) dalam Hiswaty (2002) 

2.4.1 Karakteristik Tepung Ikan  

Tepung ikan digunakan dalam pakan unggas sampai 10% tergantung tingkat 

kualitasnya. Tepung ikan mempunyai variasi kualitas yang sangat tinggi, standarisasi 

pengolahan dengan tingkat nutrient tepung ikan yang didatangkan dari luar negeri 

mempunyai kadar protein antara 55-65%, lemak 5-7%. Keberadaan nutrient dan 

kontrol kualitas tepung ikan lokal sangat rendah itu dikisar 30-50%, cemaran 

mikroorganisme yang sangat tinggi dan pengolahan tidak ada ekstraksi lemak, kadar 

lemak mencapai 9-12% (Sobri, 2010). 
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Berdasarkan besarnya kadar air, tepung ikan yang berkualitas tinggi memiliki 

kadar air 6-10%. Kadar 6-10% pada tepung ikan merupakan batas aman terhadap 

penggunaan kadar air oleh mikroba, sehingga tepung ikan terbebas dari kerusakan 

akibat aktivitas mikroba. Kadar air rendah (6-10%) selain terbebas dari endawan, 

bakteri dan khamir, juga akan menekan aktivitas enzim peroksidase (Purwani, 2008). 

2.5 Kerusakan Tepung Ikan 

Kerusakan lemak yang utama adalah timbulnya bau dan rasa tengik yang 

disebut ketengikan. Hal ini disebabkan oleh otooksidasi radikal asam lemak tidak jenuh 

dalam lemak. Otooksidasi dimulai dengan pembentukkan radikal-radikal bebas yang 

disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempercepat reaksi seperti cahaya, panas, 

peroksida lemak dan logam berat. Dimana radikal ini dengan O2 membentuk peroksida 

aktif yang dapat membentuk hidroperoksida yang bersifat tidak stabil dan mudah pecah 

menjadi senyawa yang memiliki rantai karbon yang pendek oleh energi panas 

(Winarno, 2008). Penyusutan kadar lemak pada ikan yang telah mengalami proses 

pengukusan terutama disebabkan oleh hilangnya cairan jaringan selama proses 

pemasakan (Dhanapal, 2012).  

 


