
1 

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pangan fungsional akhir-akhir ini telah menjadi trading topic dalam dunia 

pangan, baik pada dunia studi ataupun pada dunia industri pangan, karena banyak 

memberikan fungsi fisiologis bagi tubuh, misalnya kaya antioksidan, menurunkan 

kolesterol, gula darah, meningkatkan penyerapan kalsium, dan lain-lain. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat mencegah terjadinya reaksi radikal 

bebas. Tubuh secara alami dapat memproduksi sendiri. Namun, belum cukup 

sehingga membutuhkan suplai dari makanan. Menurut Erawati (2006), antioksidan 

tambahan dapat diperoleh dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan segar yang 

mengandung senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolat, dan alkaloid.  

Daerah Kota Batu-Jawa Timur merupakan salah satu Kota Penghasil Buah 

Apel di Indonesia yang menguasai 80% populasi tanaman apel di Jawa Timur 

(Irawan, 2007), diantaranya jenis Apel Manalagi, Apel Anna, Apel Green Smith, 

Apel Wanglin, dan Apel Rome Beauty. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan 

Kehutanan Kota Batu, pada tahun 2010, jumlah produksi apel di Kota Batu 

mencapai 2.574.852 pohon dengan produktivitasnya mencapai 17 kg/pohon 

(Kusumawati dkk, 2013). Namun sayangnya, petani di kota Batu hanya dapat 

memanen dan menjual secara optimal sekitar 60-70% dari yang ditanam karena 

banyak yang reject (Kusumawati dkk, 2013). Harga buah apel reject relative lebih 

terjangkau dan masih kurangnya teknologi pengolahan yang dapat meningkatkan 

nilai ekonomis buah apel reject. Sementara itu, buah Apel memiliki kandungan gizi 

yang banyak salah satunya antioksidan yang penting, yaitu senyawan flavonoid. 

Kandungan senyawaan fenolik utama pada apel adalah quersetin glikosida, 
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prosianidin B2, asam klorogenat, epikatekin, dan floretin glikosida. Quersetin 

merupakan salah satu zat aktif yang masuk dalam kelompok flavonoid secara 

biologis amat kuat, bila vitamin C memiliki aktivitas antioksidan 1, sedangkan 

quersetin memiliki aktivitas antioksidan mencapai 4,7 (Waji dan Sugrani, 2009). 

Berdasarkan masalah tersebut maka dibutuhkan pengolahan buah apel yang 

efektif utamanya terhadap buah apel yang reject, salah satu jenis produk yang dapat 

diaplikasikan adalah cookies. Cookies merupakan produk antara dari roti, paling 

populer di dunia umumnya digunakan sebagai makanan ringan oleh anak-anak 

sampai orang dewasa (Husain dkk, 2006). Cookies berbeda dengan produk 

panggang lainnya, seperti roti dan kue karena kandungan airnya yang rendah yang 

memastikannya bebas dari mikroba pembusukan dan memberikan umur simpan 

yang panjang pada produk (Wade, 1988). Panjang umur simpan membuat cookies 

dapat diproduksi dan distribusikan secara masal (komersial). Pada penelitian ini, 

akan dibuat cookies dengan bahan dasar tepung terigu rendah protein dengan 

penambahan tepung apel kasar varietas Anna (Malus sylvestris) dan Manalagi 

(Malus domestica) yang akan dianalisis pengaruh sifat fisikokimia dan orgnoleptik. 

1.1 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh proporsi tepung apel (apel Manalagi dan apel Anna) 

terhadap kualitas fisikokimia dan organoleptik cookies. 

2. Mengetahui peningkatan antioksidan pada pembuatan cookies tepung apel.  

3. Mengetahui formulasi terbaik dari keseluruhan perlakuan. 
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1.2 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Proporsi tepung apel berpengaruh terhadap kualias fisikokimia dan 

organoleptik cookies. 

2. Terdapat peningkatan antioksian pada cookies dengan menggunakan tepung 

apel. 

3. Terdapat formulasi terbaik dari keseluruhan perlakuan. 

 


