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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki produksi tanaman 

pangan yang berlimpah sehingga masyarakat di Indonesia sebagian besar 

mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Tanaman pangan yang utama dan 

menjadi bahan pangan pokok di Indonesia adalah tanaman padi. Pertanian padi di 

Indonesia setiap tahunnya menghasilkan limbah jerami yang cukup banyak. Data 

BPS tahun 2006 menunjukkan bahwa luas sawah di Indonesia adalah 11,9 juta ha. 

Produksi dapat mencapai 12-15 ton/ha bahan kering setiap kali panen, tergantung 

lokasi dan varietas tanaman. (Departemen Pertanian, 2007)  

Pemanfaatan jerami padi sejauh ini sebagai pakan ternak yang mencapai 

31-39 %, sedangkan yang dibakar atau dimanfaatkan sebagai pupuk 36-62 %, dan 

sekitar 7-16 % digunakan untuk keperluan industri. Zaman dahulu jerami padi 

sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pewarna alami untuk makanan, 

namun seiring berkembangnya zaman, keberadaan jerami sebagai pewarna alami 

sudah digantikan oleh pewarna sintetis. Perlu adanya pemanfaatan kembali jerami 

sebagai pewarna alami pada produk makanan. Produk makanan yang dapat 

diaplikasikan dengan pewarna dari jerami ini adalah produk cookies.  

Cookies disebut kue kering yang terbuat dari campuran beberapa bahan 

dengan bahan utamanya yaitu tepung. Tepung yang digunakan pada pembuatan 

cookies adalah tepung terigu atau campuran dengan tepung subtitusi lainnya 

seperti tepung dari ubi-ubian.  Cookies yang terbuat  dari tepung ubi-ubian dari 

produk lokal dapat meningkatkan harga jual produk lokal salah satunya yaitu 

tepung ubi talas.  
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Cookies identik dengan warna kecoklatan, dimana hal itu terbentuk karena 

proses pemanggangan. Penambahan  pewarna alami dari arang merang padi dapat 

memberikan kesan menarik pada cookies. Penelitian sebelumnya oleh Minantyo, dkk 

(2016) menggunakan arang merang sebagai pewarna alami pada produk bakso ikan. 

Peneliti menggunakan 15 responden sebagai  penilaian organolaptik dan hasilnya 

responden yang sangat setuju dengan pewarna hitam sebanyak 67% dan untuk 

responden yang setuju dengan pewarna hitam sebanyak 33%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pewarna hitam oleh arang merang ini dapat diterima oleh 15 responden. 

Arang merang merupakan pewarna alami yang dapat memberikan warna 

hitam pada produk pangan. Arang merang selain bermanfaat dalam memberikan 

warna alami pada produk makanan, ternyata juga dapat memberikan sifat fungsional 

bagi kesehatan tubuh, akan tetapi terlebih dahulu arang merang dirubah sebagai 

arang aktif. Sifat fungsional yang terdapat pada arang merang yaitu dapat 

mengurangi keluarnya berlebih air dan mengadsorbsi racun ketika terjadi diare pada 

tubuh. 

Limbah jerami padi yang melimpah di Indonesia berpotensi dalam 

menghasilkan senyawa pewarna alami untuk pembuatan cookies dan penggunaan 

tepung ubi talas sebagai peningkat produk lokal sehingga diharapkan dapat menarik 

minat masyarakat. Penelitian tentang pembuatan cookies dari tepung ubi talas ini 

dilakukan untuk mengetahui penerimaan masyarakat terhadap cookies hitam dan 

mengetahui karakter fisik cookies hitam atau dark cookies dengan penambahan 

tepung ubi talas. 
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1.2 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui interaksi konsentrasi penambahan tepung ubi talas dan arang 

merang dalam pembuatan dark cookies 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan tepung ubi talas yang 

ditambahkan dalam pembuatan dark cookies 

3. Mengetahui pengaruh konsentrasi penambahan arang merang sebagai pewarna 

alami pada dark cookies terhadap penerimaan masyarakat  

1.3 Hipotesis  

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga adanya interaksi konsentrasi penambahan tepung ubi talas dan arang 

merang dalam pembuatan dark cookies 

2. Diduga adanya pengaruh konsentrasi penambahan tepung ubi talas yang  

ditambahkan dalam pembuatan dark cookies 

3. Diduga adanya pengaruh penambahan arang merang sebagai pewarna alami 

pada dark cookies terhadap penerimaan masyarakat 

 


