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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ubi Talas (Colocasia esculenta) 

Tanaman talas berasal dari daerah Asia Tenggara, selanjutnya talas 

menyebar ke Cina, Jepang, daerah Asia Tenggara dan beberapa pulau di 

Samudera Pasifik kemudian terbawa oleh migrasi penduduk ke Indonesia. Di 

Indonesia talas biasa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari tepi 

pantai sampai pegunungan di atas 1000m dari permukaan laut.tanaman ini 

berperawakan tegak dengan tinggi 1 m atau lebih. Talas merupakan tanaman 

pangan yang berupa herbal dan merupakan tanaman semusim atau tanaman 

sepanjang tahun (Purwono dan Heni, 2007). Secara taksonomi tumbuhan talas 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut,  

Kingdom : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Liliopsida  

Ordo   : Alismatales  

Famili   : Araceae  

Genus   : Colocasia  

Spesies  : C. esculenta. (Murtiningsih, 2011). 

Karakteristik tanaman talas adalah memiliki perakaran liar, berserabut dan 

dangkal. Batang yang tersimpan dalam tanah pejal, bentuknya menyilinder, 

umumnya berwarna cokelat tua, dilengkapi dengan kuncup ketiak yang terdapat 

diatas lampang daun tempat munculnya ubi baru, tunas (stolon). Daun memerisa
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dengan tangkai panjang dan besar (Syahbania, 2012). Ubi talas mengandung kristal 

kalsium oksalat yang menyebabkan rasa gatal (Taufik, 2011).  

Kristal kalsium oksalat yang berbentuk seperti jarum-jarum tipis menusuk 

dan berpenetrasi kedalam lapisan kulit yang tipis, terutama yang terdapat pada 

didaerah bibir, lidah dan tenggorokan, berlanjut timbul iritan yang menyebabkan 

rasa tidak nyaman seperti gatal atau perih. Ada berbagai cara yang dapat digunakan 

untuk mengurangi kadar oksalat yang ada pada ubi talas (Tinabunan, 2014), salah 

satunya adalah dengan cara penyucian, dengan cara ini kalsium oksalat dapat 

diturunkan sampai kadar 34,67- 62,89% (Chotimah, 2013) dengan kadar kalsium 

oksalat pada ubi sebesar 1094,595/100 gram ubi talas (Taufik, 2011). 

 

 

 

 

 

Menurut Wahyuni (2012), salah satu sumber daya pangan lokal yang dapat 

dijadikan alternatif usaha diversifikasi pangan adalah ubi talas (Colocasia 

esculenta). Ubi-ubian merupakan sumber karbohidrat yang penting sebagai 

penghasil energi di daerah tropis dan subtropis. Ubi talas merupakan bahan 6 

pangan yang rendah lemak, bebas gluten dan mudah dicerna. Ubi talas dapat diolah 

dengan cara dikukus, direbus, dipanggang, digoreng, atau diolah menjadi tepung, 

bubur, dan kue-kue. Rasa talas itu sendiri netral. Ubinya berkhasiat anti-radang, 

dan mengurangi bengkak. Oleh karena itu diversikasi produk berbasis talas baik 

untuk berbagai keperluan guna memperbaiki dan meningkatkan gizi dan mineral 

Gambar 1. Ubi Talas (Admin, 2018) 
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pada masyarakat. Zat gizi dalam ubi talas cukup tinggi sehingga memiliki beberapa 

manfaat seperti melancarkan pencernaan, menstabilkan peredaran darah, 

meningkatkan sistem imun tubuh dan masih banyak lagi (Ermayuli, 2011). 

2.2 Tepung Ubi Talas 

Ubi talas dapat diolah menjadi tepung talas. Tepung ubi talas ini dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut sebagai bahan baku industri makanan seperti biskuit, 

cake, kripik, dan lain-lain. Tepung ubi talas dapat menghasilkan produk yang lebih 

awet karena daya mengikat airnya yang tinggi (Richana, 2012). Menurut 

Wulandari (2011), pembuatan tepung talas dilakukan dengan mencuci dan 

mengupas ubi segar kemudian diiris tipis dan direndam dalam air, selanjutnya 

beberapa tahap dilakukan untuk mendapatkan kualitas tepung yang baik. 

Umumnya tepung yang sering digunakan oleh masyarakat adalah tepung 

terigu, sampai saat ini gandum masih sulit tumbuh di Indonesia sehingga tepung 

terigu masih harus diimpor dari negara lain. Tepung talas dapat menjadi salah satu 

alternatif bahan pengganti tepung terigu dalam pembuatan cookies sehingga dapat 

menurunkan jumlah tepung terigu yang diimpor (Nurbaya, 2013). Menurut 

(Rahmawati, 2012), kadar pati merupakan kriteria mutu terpenting pada tepung 

baik sebagai bahan pangan maupaun non pangan. Kadar pati yang dihasilkan pada 

ubi talas sekitar 80% dan kadar pati pada tepung talas sekitar 75%. Pemanfaatan 

talas sebagai tepung talas maupun pati talas akan meningkatkan nilai ekonomis dan 

daya simpan produk talas. 

2.3 Padi 

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan golongan cerealia 

(Marlina, 2012), bagian tanaman padi meliputi daun, batang, akar, anakan, bunga, 

malai dan gabah. Daun tanaman padi berselang-seling, satu daun pada setiap buku 
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(Hanum, 2008). Daun padi tumbuh pada batang dan tersusun berselang-seling pada 

tiap buku. Tiap daun terdiri atas helaian daun, pelepah daun yang membungkus 

ruas, telinga daun (auricle) dan lidah daun (ligule). Daun teratas disebut daun 

bendera yang posisi dan ukurannya tampak berbeda dari daun yang lain. Satu daun 

pada awal fase tumbuh memerlukan waktu 4-5 hari untuk tumbuh secara penuh, 

sedangkan pada fase tumbuh selanjutnya diperlukan waktu yang lebih lama, yaitu 

8-9 hari. Jumlah daun pada tiap tanaman bergantung pada varietas. Varietas baru di 

daerah tropis memiliki 14-18 daun pada batang utama (Makarim dan Suhartatik, 

2009).  

Batang padi berbentuk bulat, berongga dan beruas-ruas. Antar ruas 

dipisahkan oleh buku. Ruas-ruas sangat pendek pada awal pertumbuhan dan 

memanjang serta berongga pada fase reproduktif. Pembentukan anakan 

dipengaruhi oleh unsur hara, cahaya, jarak tanam dan teknik budidaya. Batang 

berfungsi sebagai penopang tanaman, mendistribusikan hara dan air dalam 6 

tanaman dan sebagai cadangan makanan. Kerebahan tanaman dapat menurunkan 

hasil tanaman secara drastis. Kerebahan umumnya terjadi akibat melengkung atau 

patahnya ruas batang terbawah, yang panjangnya lebih dari 4 cm (Makarim dan 

Suhartatik, 2009). 

2.3.1 Merang Padi   

Merang merupakan produk sampingan berupa bagian batang dari tanaman 

padi. Merang padi mengandung selulosa 32-47%, hemiselulosa 19-27% dan lignin 

5-24% (Karimi et al., 2006). Merang padi kebanyakan masih digunakan sebagai 

pakan ternak dan sebagian lainnya dibakar menjadi limbah. Merang padi sama 

halnya dengan tempurung kelapa dapat diolah menjadi arang yang memiliki 

banyak manfaat. 
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2.3.2 Arang Merang 

Arang merang dapat dibuat dengan cara membakar merang hingga menjadi 

arang. Arang yang didapat ini kemudian direndam di dalam air hingga padatan 

arang mengendap dan air menjadi hitam. Campuran kemudian disaring dan air 

yang berwarna hitam inilah yang digunakan sebagai pewarna dawet (Andarwulan 

dan Faradilla, 2012). Berdasarkan penelitian Ma Park dan Won cae (2013), 

merang padi telah digunakan secara efektif dapat digunakan sebagai pengobatan 

diare.  

Merang padi terlebih dahulu di proses karboniasasi dengan cara 

pembakaran sampai menjadi arang. Arang yang didapatkan pengaktifan dengan 

cara pemberian panas kembali. Menurut Rosita dkk., (2013) Arang yang telah aktif 

dilakukan beberapa pengujian untuk mengetahui kualitas arang aktif tersebut, salah 

satu pengujiannya adalah uji daya serap iodin. Uji daya serap iodin dengan 

penambahan larutan iodin berfungsi sebagai absorbat yang akan di serap oleh 

karbon aktif sebagai adsorben nya.  

2.4 Cookies 

Cookies adalah makanan ringan yang terbuat dari tepung protein rendah. 

Proses pembuatan cookies dengan cara dipanggang hingga keras namun masih 

renyah dimakan (Rosmisari, 2006). Menyatakan cookies sangat diminati banyak 

kalangan terutama anak–anak karena adonan lunak atau keras, relative renyah dan 

bila dipatahkan penampangnya potongannya bertekstur kurang padat (Wijayanti, 

2013).  

Syarat mutu cookies di Indonesia mengacu pada syarat mutu biskuit. Syarat 

mutu biskuit yang berlaku saat ini adalah Standar Nasional Indonesia SNI 01-2973-

1992, seperti yang tercantum dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Syarat Mutu Cookies  

Kriteria Uji Syarat 

Air (%) Maksimum 5 

Protein (%) Minimum 9 

Lemak (%) Minimum 9,5 

Karbohidrat (%) Minimum 70 

Abu (%) Maksimum 1,6 

Logam Berbahaya Negatif 

Serat Kasar (%) Maksimum 0,5 

Kalori (kal/100 g) Maksimum 400 

Bau dan Rasa Normal 

Warna Normal 

Sumber : Dewan Standarisasi Nasional SNI 01-2973-1992 (1992) 

2.5 Bahan Pembuatan Cookies 

Bahan–bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies antara lain: tepung 

terigu, susu bubuk, telur, gula halus, margarin, garam, dan bahan pengembangan 

(baking powder). Pembuatan cookies ini menggunakan butter untuk bertujuan 

menambah aroma serta untuk memudahkan pemindahan cookies dari loyang (tidak 

lengket) (Pratiwi, 2008) dan baking powder berperan dalam mengembangkan 

produk serta kerenyahan produk (Faridah, 2008). 

2.5.1 Tepung Terigu  

Tepung terigu merupakan salah satu bahan makanan yang terbuat dari biji 

gandum yang berbentuk butiran sangat halus atau berbentuk serbuk berwarna 

putih. Tepung terigu sering digunakan masyarakat dalam membuat berbagai jenis 

makanan dan masakan, salah satunya digunakan sebagai pembuatan cookies. 

Menurut Rosmisari (2006), penggunaan tepung terigu dalam pembuatan cookies 

menggunakan tepung terigu dengan kadar protein rendah yaitu 8 – 9,5%, sehingga 

dapat dibuat dengan menggunakan tepung yang mengandung gluten <1%. 

2.5.2 Telur  

Telur adalah produk peternakan yang membantu dan mencukupi kebutuhan 

gizi masyarakat. Telur juga merupakan produk pangan yang dapat dimanfaatkan 
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sebagai produk olahan lanjutan untuk menjadi sebuah makanan. Telur pada umum 

nya biasa digunakan sebagai hidangan makanan di setiap rumah akan tetapi telur 

sangat sering dan sudah menjadi bahan utama dalam pembuatan produk patiseri. 

Menurut Faridah dkk., (2008), telur berpengaruh terhadap tekstur produk petiseri. 

Telur digunakan untuk menambah rasa dan warna. Telur juga membuat produk 

lebih mengembang karena menangkap udara selama pengocokan. Putih telur 

bersifat sebagai pengikat/pengeras. Sedangkan, kuning telur bersifat sebagai 

pengempuk. 

2.5.3 Mentega Putih 

Mentega putih merupakan lemak padat yang berwarna putih. Mentega putih 

ini dapat diperoleh dari hasil pencampuran dua macam lemak atau lebih atau 

dengan cara hidrogenasi. Mentega putih ini bisa digunakan untuk membuat produk 

makanan, salah satunya adalah kue, cookies, dst. Menurut Almatsier (2001), 

mentega putih yang pada umumnya dibuat dari minyak nabati seperti minyak biji 

kapas, minyak kacang kedelai dan minyak kacang tanah dan mempunyai sifat 

plastis. Bahan ini banyak digunakan pada pembuatan cake dan kue–kue lainnya 

yang dipanggang untuk memperbaiki sktruktur, tekstur, keempukan dan volume.  

2.5.4 Butter 

Butter atau mentega adalah produk lemak yang berasal dari hewan. 

Mentega yang terbuat dari hewan memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup 

tinggi. Mentega memiliki aroma harum khas susu sehingga sering sekali digunakan 

sebagai bahan campuran dalam pembuatan cookies atau yang lain. Menurut Pratiwi 

(2008), pembuatan cookies ini menggunakan butter untuk bertujuan menambah 

aroma serta untuk memudahkan pemindahan cookies dari loyang. 
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2.5.5 Gula 

Gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang menjadi komoditi 

perdagangan. Gula banyak diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. 

Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau 

minuman. Berbagai makanan dan minuman menggunakan bahan dari gula untuk 

pemaanis misalnya dari kue dan sebagainya (Wahyudi, 2013). Menurut Faridah 

dkk., (2008), menyebutkan bahwa jumlah gula yang ditambahkan akan 

berpengaruh terhadap tesktur dan penampilan cookies. Cookies sebaiknya 

menggunakan gula halus atau tepung gula. Jenis gula ini akan menghasilkan kue 

berpori-pori kecil dan halus. 

 


