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I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Crackers adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan keras, melalui proses 

fermentasi, berbentuk pipih, memiliki rasa yang asin dan renyah (Junaenah, 2007).  

Crackers merupakan salah satu jenis makanan ringan yang sudah banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat dengan berbagai varian rasa, bentuk, dan bermacam-

macam isian. Namun seiring perkembangan zaman, diperlukan inovasi pengolahan 

untuk menarik minat konsumen dan nilai tambah pada crackers. Cara yang dapat 

dilakukan adalah memanfaatkan beberapa bahan pangan yang melimpah sebagai 

pewarna alami pada crackers. Penggunaan pewarna alami merupakan salah satu 

upaya untuk mengurangi penggunaan pewarna sintetis yang dapat memberikan efek 

buruk terhadap kesehatan. Pewarna alami digunakan sebagai bahan tambahan 

makanan (Winarno,2002). Salah satunya dengan pemanfaatan umbi bit sebagai 

pewarna alami crackers. 

Bit merupakan tanaman umbi-umbian yang kurang diminati masyarakat. 

Namun, umbi bit memiliki khasiat yang luar biasa. Jumlah produksi umbi bit 

sampai saat ini belum diketahui secara pasti dan penanganannya belum banyak 

mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat. Belum ada data produksi bit di 

Indonesia karena umbi bit ini belum begitu populer. Umbi bit di Indonesia banyak 

ditanam di Pulau Jawa, terutama Cipanas Bogor, Lembang, Pangalengan dan Batu. 

Bit merah merupakan bahan pangan yang memberikan warna alami yaitu 

pigmen betalain yang merupakan golongan antioksidan. Berdasarkan hasil 

penelitian sebelumnya, Widyaningrum (2014) melaporkan bahwa penambahan 

puree bit sebanyak 75% pada kerupuk bit menghasilkan warna terbaik yaitu warna 

merah keunguan. Untuk memperkaya kandungan antioksidan pada crackers, maka 
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dilakukan penambahan pewarna alami yang mengandung antioksidan tinggi. Salah 

satunya adalah penambahan pigmen bunga telang. 

Bunga telang (Clitoria ternatea L.) merupakan salah satu tumbuhan merambat 

yang berasal dari Asia Tropis. Biasanya bunga telang ini dijadikan sebagai tanaman 

hias karena bunganya berwarna biru terang. Bunga telang telah dimanfaatkan 

menjadi pewarna alami karena sifatnya aman untuk dikonsumsi. Pemanfaatan bunga 

telang dalam bidang pangan telah dilakukan di beberapa negara seperti pewarna 

biru pada ketan di Malaysia, pewarna biru pada es lilin dan minuman sari buah di 

Indonesia, dan dimakan sebagai sayuran di India dan Filipina. Pigmen alami pada 

bunga telang adalah antosianin dengan aktivitas antioksidan yang tinggi.  

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam 

dampak negatif dari adanya radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu molekul 

yang mempunyai kumpulan elektron yang tidak berpasangan pada suatu lingkaran 

luarnya. Manfaat dari antioksidan untuk menangkal radikal bebas ini yang 

menjadikan antioksidan sangat banyak diteliti oleh para peneliti. Berbagai hasil 

penelitian, antioksidan dilaporkan dapat memperlambat proses yang dapat 

diakibatkan oleh radikal bebas seperti adanya tokoferol, askorbat, flavonoid, dan 

adanya likopen (Andriani, 2007). Berdasarkan uraian diatas perlu dikaji bagaimana 

pengaruh penggunaan umbi bit dan pigmen bunga telang untuk memperbaiki warna 

dan menambah kandungan antioksidan pada crackers. 

  

1.2 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Mengetahui interaksi perbandingan puree bit dengan tepung terigu dan

ekstrak pigmen bunga telang terhadap karakteristik fisikokimia dan

organoleptik crackers.

2. Mengetahui pengaruh perlakuan perbandingan puree bit dengan tepung

terigu terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik crackers.

3. Mengetahui pengaruh perlakuan penambahan ekstrak bunga telang terhadap

karakteristik fisikokimia dan organoleptik crackers.

4. Mengetahui perlakuan terbaik pada crackers.

1.3 Hipotesa Penelitian 

Adapun hipotesis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terjadi interaksi antara perbandingan puree bit dengan tepung terigu

dan ekstrak pigmen bunga telang mempengaruhi karakteristik fisikokimia

dan organoleptik crackers.

2. Diduga perbandingan puree bit dapat mempengaruhi karakteristik

fisikokimia dan organoleptik crackers.

3. Diduga konsentrasi penambahan ekstrak pigmen bunga telang

mempengaruhi karakteristik fisikokimia dan organoleptik crackers.

4. Terdapat perlakuan terbaik antara perbandingan puree bit dengan tepung

terigu dan ekstrak pigmen bunga telang.


