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I.  PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor tepung terigu terbesar 

di dunia. Pemanfaatan tepung terigu sangat besar hal ini berdampak pada terus 

meningkatnya kebutuhan gandum sebagai bahan baku terigu yang volume 

impornya mencapai 12,5 juta ton pada tahun 2018 (BPS 2018). Tepung terigu 

merupakan tepung yang umumnya dipakai untuk membuat roti karena mengandung 

gluten sebagai kerangka dasar roti. Untuk mengurangi konsumsi impor gandum dan 

terigu di tengah kenaikan harga komoditas internasional, pemerintah mendorong 

pengusaha untuk menggunakan tepung bahan olahan sebagai bahan pokok 

pembuatan makanan.  

  Muffin merupakan kue yang banyak diminati oleh masyarakat mulai dari 

anak-anak, hingga orang dewasa. Pada umumnya, Muffin yang beredar di pasaran 

sebagian besar terbuat dari bahan dasar tepung terigu. Tepung terigu memiliki 

kandungan gizi per 100 g yaitu, kalori 333 kal, fosfor 150 mg, karbohidrat 77,2g, 

kalsium 22 mg, protein 9.0 g, (Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2009). 

  Dengan adanya hal tersebut perlu adanya modifikasi muffin, salah satunya 

ialah dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Salah satu alternatif yang di 

lakukan adalah mensubsitusikan muffin dengan tepung labu kuning dan pati garut. 

Selain menambah varietas bahan, juga sebagai satu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat serta kecukupan gizinya seperti dengan 

menyediakan makanan yang mengandung cukup vitamin A dan serat pangan yang 

berasal dari buah dan umbi-umbian. 
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Salah satu jenis bahan pangan di Indonesia yang belum banyak 

dimanfaatkan adalah labu kuning atau Curcubita moschata, padahal ketersediaan 

labu kuning di Indonesia relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik 2003 

menunjukkan hasil rata-rata produksi labu kuning di Indonesia berkisar 20-21 

ton/hektar. Labu kuning mempunyai kandungan nutrisi yang cukup lengkap di 

antaranya yaitu karbohidrat (6,6 g), protein (1,1 g), lemak (0,3 g), kalsium (45 mg), 

fosfor (64 mg), besi (1,4 mg), vitamin A(180 sl), vitamin B(0,08 mg), air(9,1 g), 

vitamin C(5,2 mg) (Hedrasty, 2011). Sifat labu kuning yang lunak dan mudah 

dicerna serta mengandung karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, serta dapat 

menambah menarik warna pangan. 

Garut telah dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah di Indonesia 

namun pengolahannya menjadi pangan fungsional masih terbatas. Kadar serat 

pangan umbi garut cukup tinggi (9,78%). Menurut Djaafar dan Rahayu (2006), pati 

garut dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi terigu dalam pengolahan pangan. 

Tingkat substitusi bergantung pada produk pangan yang akan dihasilkan. Untuk 

pembuatan cake dan roti, tingkat substitusi pati garut dengan terigu hanya 20% 

(Damat,dkk 2018) agar produk cake dan roti dapat mengembang secara maksimal.  

Muffin adalah salah satu produk kue yang tidak menggunakan ragi dalam 

pembuatannya. Sebagai penggantinya muffin menggunakan bahan pengembang 

yaitu baking powder. Baking powder merupakan leavening agent, yaitu bahan yang 

dapat melepaskan gas karbondioksida (CO2 ) pada kondisi tertentu. Bahan ini 

menciptakan gelembung gas pada adonan dan membuat adonan mengembang. 

Ketika produk tersebut dipanaskan akan terbentuk kantung-kantung udara yang 

mengakibatkan produk terasa ringan dan renyah (Gale, 2006).  
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 Penggunaan pati garut dan labu kuning sabagai bahan baku pembuatan muffin 

dan baking powder sebagai bahan tambahan pangan diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan dari segi kimiawi dan segi fisik, sehingga didapatkan 

produk pangan yang dapat disukai konsumen yang mengkonsumsi muffin. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai substitusi proporsi tepung terigu, 

tepung labu kuning dan pati garut dengan konsentrasi baking powder pada 

pembuatan muffin, agar didapatkan mutu muffin yang sesuai. 

Tujuan 

Penelitian utama bertujuan untuk  

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara proporsi tepung terigu: tepung 

labu kuning : pati garut dan kosentrasi penambahan baking powder  

terhadap mutu muffin; 

2. Mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu: tepung labu kuning : pati 

garut terhadap fisikokimia dan organoleptik muffin; 

3. Mengetahui penambahan konsentrasi baking powder terhadap fisikokimia 

dan organoleptik muffin. 

Hipotesa 

1. Terdapat interaksi antara proporsi tepung terigu: tepung labu kuning : pati 

garut dan kosentrasi penambahan baking powder  terhadap mutu muffin; 

2. Substitusi tepung terigu: tepung labu kuning : pati garut berpengaruh 

terhadap fisikokimia dan organoleptik muffin; 

3. Konsentrasi baking powder berpengaruh terhadap fisikokimia dan 

organoleptik muffin. 

 


