
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan informasi dan teknologi merupakan salah satu tolak ukur 

kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Kemajuan ini juga memberikan 

peluang yang sangat besar dalam dunia bisnis, salah satunya merupakan bisnis 

industri kuliner yang cukup menjanjikan dengan adanya konsumsi masyarakat yang 

tinggi terhadap produk-produk food and beverages. Hal ini dikarenakan makanan 

dan minuman merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia dan yang 

menyebabkan bisnis industri kuliner semakin berkembang setiap tahunnya. 

 
Gambar 1.1  Perbandingan Pertumbuhan CAGR Industri Manufaktur, 2010-

2014. 

Sumber: Bank Mandiri (2015). 
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Berdasarkan data dari Bank Mandiri (2015), industri makanan dan 

minuman menjadi kontributor terbesar pembentukan Produk Domestik Bruto 

(PDB) sektor industri manufaktur nonmigas Indonesia dengan pangsa sekitar 30%. 

Pertumbuhan rata-rata per tahun PDB industri makanan dan minuman selama 2010-

2014 juga tertinggi di antara sektor-sektor industri manufaktur lainnya (8,7%). 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa investasi pada industri makanan 

dan minuman menunjukkan trend yang meningkat serta industri kuliner pada jaman 

ini merupakan bisnis yang cukup menjanjikan.  

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), rata-rata pengeluaran makanan di 

daerah perkotaan di Jawa Timur mencapai 42,7% dari pengeluaran dalam satu 

bulan, sedangkan sebesar 31,50% dari total pengeluaran makanan dalam satu bulan 

berasal dari makanan dan minuman siap saji yang diantaranya termasuk produk-

produk berbahan dasar tepung terigu. 

 
Gambar 1.2  Wheat Flour Consumption and Growth (2005-2016).  

Sumber: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016). 

 

 

Berdasarkan data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016), 

konsumsi terigu nasional pada tahun 2016 sebesar 5.796 juta MT (metrik ton), 

tumbuh 5,3% dibanding tahun 2015. Tingginya konsumsi terigu ini menjadikan 

indonesia sebagai salah satu importir gandum dan terigu terbesar di dunia. 
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Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap terigu menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan yang sangat tinggi terhadap gandum setiap tahunnya. 

Tepung terigu merupakan salah satu bahan olahan pangan yang sudah tidak 

asing lagi di masyarakat, tepung terigu memiliki kandungan protein yaitu gluten. 

Menurut Biesiekierski (2016), “gluten is a complex mixture of hundreds of different 

but different proteins, especially gliadin and glutenin.” Kandungan gluten memiliki 

dampak buruk bagi kesehatan. Menurut Risti dan Rahayuni (2013:697), tepung 

terigu mengandung gluten sebanyak 80% dari total protein yang terkandung dalam 

terigu. Protein yang ditemukan di dalam gluten sulit dicerna oleh tubuh, karena 

tidak ada enzim yang ada di dalam tubuh manusia untuk mencernanya. Menurut 

Dvorsky dalam The Washington Post (2015), eating it “raises blood sugar levels, 

causes immunoreactive problems, inhibits the absorption of important minerals, 

and aggravates our intestines.” Selain itu, mengkonsumsi gluten berlebihan dapat 

menimbulkan penyakit seliak (Celiac Disease). Penyakit Seliak adalah kondisi di 

mana pencernaan seseorang mengalami reaksi negatif saat mengkonsumsi gluten. 

Menurut Tapia dkk. (2013:656), “celiac disease is an immune-based reaction to 

dietary gluten (storage protein for wheat, barley, and rye) that primarily affects the 

small intestine in those with a genetic predisposition and resolves with exclusion of 

gluten from the diet.” Di Indonesia sendiri penderita penyakit seliak lebih sedikit 

dibandingkan dengan negara di luar benua Asia karena konsumsi produk gandum 

di Asia lebih rendah dari yang lainnya.  Menurut Syamsir dalam Sinar Harapan 

(2014), di Indonesia jumlah penderita penyakit seliak tidak diketahui dengan pasti, 

tetapi prevalensinya secara global mencapai 1–2% populasi. Penderita penyakit ini 
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memerlukan produk pangan yang bebas gluten yang dapat diproduksi di dalam 

negeri dengan bahan baku tepung dan protein lokal. 

Durian (Durio zibethinus Murr) adalah salah satu buah yang sangat popular 

di Indonesia, buah dengan julukan The King of fruits ini termasuk dalam famili 

Bombacaceae dan banyak ditemukan di daerah tropis (Sembiring, dkk. 2016:1). 

Menurut Sistanto dkk. (2017:10), Pada buah durian, bagian yang umum dikonsumsi 

adalah daging atau salut buah yang persentasenya hanya sekitar 20-35%, hal ini 

berarti bagian kulit 60-75% dan biji 5-15% belum termanfaatkan secara maksimal. 

Umumnya, biji dan kulit buah durian hanya sebagian kecil dijadikan sebagai pakan 

ternak, namun kebanyakan dijadikan limbah padahal biji buah durian dapat 

dimanfaatkan sebagai salah satu pengganti bahan pangan yaitu tepung. biji durian 

yang dibuang sebenarnya meiliki kandungan karbohidrat (76.73%) dan memiliki 

kandungan protein (10,41%) (Sembiring, dkk. 2016:2).   

Tepung biji durian memiliki kandungan protein (10.41%) yang tidak kalah 

jika dibandingkan dengan tepung lainnya, seperti tepung terigu (8,9%), tepung 

beras (7%), tepung biji nangka (12,19%) dan tepung jagung (9,2%) (Sembiring, 

dkk.  2016:2). Kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi ini diharapkan dapat 

menghasilkan kualitas brownies yang baik, selain kandungan karbohidrat dan 

protein yang tinggi, biji durian juga tidak mengandung gluten sehingga dapat 

dijadikan alternatif pengganti tepung untuk membuat aneka macam olahan bebas 

gluten. 

Brownies merupakan salah satu jenis kue yang berwarna cokelat kehitaman 

dengan tekstur sedikit lebih keras dari pada kue. Brownies terbuat dari tepung 
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terigu, butter, gula, telur, baking powder, cocoa powder yang kemudian dipanggang 

atau dikukus dan terkadang dicampur dengan perasa atau topping untuk 

menambahkan rasa, variasi, tekstur dari produk tersebut. Dalam pembuatan 

Brownies ada beberapa bahan yang memiliki peran penting, antara lain tepung 

terigu, butter, gula, cocoa powder, dark chocolate dan telur. Peran tepung terigu, 

butter dan telur adalah untuk membangun kerangka kue, mengikat bahan lain, dan 

mendapatkan tekstur kue yang baik, sedangkan gula untuk menciptakan rasa manis 

dari brownies tersebut, oleh karena itu penelitian ini dirasa penting karena selain 

dirasa penting dapat mengurangi limbah dan juga dapat menambah nilai guna dan 

nilai jual dari limbah biji durian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

percobaan pembuatan brownies bebas gluten berbahan dasar tepung biji durian 

yang bersifat bebas gluten serta kaya akan karbohidrat, protein dan juga memiliki 

kandungan rendah lemak. Biji durian digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

untuk memanfaatkan limbah biji durian menjadi suatu produk yang bisa 

meningkatkan nilai ekonomis dan daya guna dari biji durian yang ada di Indonesia. 

Peneliti memilih tepung biji durian menjadi brownies dengan pertimbangan salah 

satu jenis kue yang bisa dikreatifitaskan menjadi berbagai macam jenis kue. 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih spesifik 

mengenai: Pemanfaatan Tepung Biji Durian sebagai Substitusi Tepung Terigu 

dalam Pembuatan Brownies Ditinjau dari Kandungan Gizi dan Organoleptik. 
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Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 
Judul Pemanfaatan 

Limbah Biji 

Durian (Durio 

Ziberhinus Murr) 

Sebagai Bahan 

Penstabil Es Krim 

Susu Sapi Perah 

Study on durian 

seed as a new 

substrate for 

angkak 

production 

The Utilization of 

Extract Durian 

(Durio zibethinus 

L.) Seed Gum  as 

an  Emulsifier in 

Vegan 

Mayonnaise 

Brownies Biji 

Durian inovasi 

pengolahan biji 

durian menjadi 

makanan bernilai 

ekonomis tinggi 

Ditulis 

Oleh 

Sistanto., 

Sulistyowati, E., 

dan Yuwana. 

Srianta, I., 

Hendrawan, B., 

Kusumawati, N. 

dan Blanc, P. 

Cornelia, Amelia., 

Siratanti, Titri., 

dan Prawita, 

Retna. 

Nurfitriah, 

Alfiatun., Rahma, 

Hanif., Ngasri 

Tahun 

Publikasi 

2017 2012 2015 2015 

Persamaan 1. Menggunakan 

subyek 

penelitan 

yang sama 

yaitu tepung 

biji durian 

 

2. Menggunakan 

uji 

eksperimen 

laboratorium 

sebagai acuan 

untuk 

membuat 

suatu produk 

 

3. Menggunakan 

teknik analisis 

data yaitu 

Rancang 

Acak 

Lengkap 

1. Menggunakan 

subyek 

penelitian 

yang sama 

yaitu biji 

durian 

 

2. Menggunakan 

uji Nutrition 

Research 

 

3. Menganalisis 

data 

menggunakan 

teori 

ANOVA. 

 

1. Menggunakan 

subyek 

penelitian 

yang sama 

yaitu biji 

durian. 

 

2. Menggunakan 

uji Nutrition 

research 

sebagai acuan 

dalam 

penelitian 

 

3. Menggunakan 

uji 

organoleptik  

1. Menggunakan 

obyek dan 

subyek 

penelitian 

yang sama 

yaitu biji 

durian dan 

brownies. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 Penelitian 4 
Perbedaan 1. Variabel 

penelitian 

produk yang 

meliputi 

kecepatan 

meleleh, 

viskositas                

5 perlakuan 

TBD 

termasuk 

kontrol dan 

overrun            

4 perlakuan 

TBD kecuali 

kontrol. 

1. Menggunakan 

perlakuan uji 

sampel 

dengan cara 

fermented 

durian seed 

1. Menggunakan 

perlakuan uji 

sampel  vegan 

mayonnaise 

1. Teknik 

analisis data 

yang 

digunakan 

yaitu uji pasar, 

analisis 

produk, 

keuangan, 

metode dan 

biaya 

pengeluaran. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung biji durian? 

2. Bagaimana proses pembuatan brownies bebas gluten berbahan dasar 

tepung biji durian? 

3. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur dan rasa terhadap brownies 

berbahan dasar tepung biji durian? 

4. Apa saja gizi yang terkandung dalam brownies bebas gluten berbahan 

dasar tepung biji durian? 

5. Apakah brownies berbahan dasar tepung biji durian dapat diterima oleh 

panelis? 
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1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung biji durian. 

2. Untuk mengetahui cara membuat brownies dengan menggunakan 

tepung biji durian 

3. Untuk mengetahui tampilan warna, aroma, tekstur dan rasa terhadap 

brownies berbahan dasar tepung biji durian. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi brownies yang menggunakan tepung 

biji durian. 

5. Untuk mengetahui penerimaan brownies dengan berbahan dasar tepung 

biji durian menurut panelis. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

  Brownies merupakan kue yang berbahan dasar cokelat yang telah banyak 

beredar dan dijual di berbagai toko kue dan roti karena digemari oleh banyak orang, 

brownies biasanya terbuat dari campuran bahan adonan seperti tepung terigu, 

cokelat masak, cokelat bubuk, telur dan gula (Wahyuningtias, dkk. 2015:8). Dalam 

penelitian ini produk brownies berbasis 100% tepung terigu ini dapat di 

substitusikan dengan tepung biji durian. Dalam pensubstitusian ini, diharapkan 

hasil akhir dari produk brownies berbahan dasar tepung biji durian ini hampir sama 

dengan produk brownies yang berbasis 100% tepung terigu dan peneliti dapat 
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menemukan formula yang tepat dalam pembuatan produk brownies tersebut. 

Adapun spesifikasi berdasarkan organoleptiknya seperti berikut: 

1. Aroma  

Diharapkan brownies berbahan dasar tepung biji durian memiliki aroma 

cokelat dan memiliki aroma khas dari biji durian. 

2. Rasa  

Diharapkan brownies berbahan dasar tepung biji durian memiliki rasa manis 

dari cokelat dan rasa yang khas dari biji durian.  

3. Warna  

Diharapkan brownies berbahan dasar tepung biji durian memiliki warna 

cokelat kehitaman yang alami dari campuran cokelat bubuk maupun dark 

chocolate  

4. Tekstur  

Diharapkan brownies berbahan dasar tepung biji durian ini memiliki tekstur 

yang lembut dan padat. 

5. Kandungan gizi 

Diharapkan brownies berbahan dasar tepung biji durian ini memiliki kadar 

kandungan gizi yang kaya akan karbohidrat dan protein serta meminimalisir 

adanya kandungan gluten yang ada di dalam brownies pada umumnya.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan dilakukan karena diharapkan dapat memberikan 

berbagai manfaat sebagai berikut: 
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1. Pentingnya pengembangan bagi Peneliti 

a. Sebagai bahan penelitian pengembangan untuk tugas akhir peneliti, juga 

untuk mencari formula yang tepat untuk membuat brownies yang benar 

dan tepat menggunakan tepung biji durian.  

b. Sebagai uji lanjutan dari penelitian terdahulu mengenai “Proposal 

Program Kreativitas Mahasiswa (PPKM) yaitu BROJIDU (Brownies 

Biji Durian); Inovasi Pengolahan biji durian menjadi makanan yang 

bernilai ekonomis tinggi.” 

c. Menambah wawasan peneliti tentang manfaat dari tepung biji durian ini 

secara besar-besaran untuk dijual kepada masyarakat luas untuk 

meningkatkan nilai jual limbah biji durian serta memunculkan berbagai 

macam kreasi makanan olahan produk berbahan dasar tepung biji 

durian. 

2. Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra  

Penelitian ini dapat disimpan sebagai data yang dapat digunakan sebagai 

acuan pada penelitian pengembangan berikutnya. 

3. Pentingnya pengembangan bagi Masyarakat 

Menambah wawasan masyarakat mengenai manfaat dan gizi yang dimiliki 

oleh biji durian dan potensinya dijadikan sebagai alternatif sebagai 

pengganti tepung terigu. 
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1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Pengembangan penelitian ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan 

yang harus dipahami. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

1. Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap terigu menyebabkan 

meningkatnya permintaan gandum dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, 

pemanfaatan bahan pangan lokal perlu ditingkatkan untuk mengurangi laju 

impor dan memperkuat ketahanan pangan Indonesia (Windaryati, dkk. 

2013:1). Adanya teori tersebut peneliti mengasumsikan bahwa 

pengembangan penelitian ini diharapkan dapat mengurangi pemakaian 

tepung terigu di Indonesia. 

2. Brownies berbahan dasar tepung biji durian diasumsikan memiliki 

kandungan karbohidrat, protein, dan kalori yang lebih tinggi dan memiliki 

kadar lemak yang rendah dari brownies pada umumnya.  

3. Tepung biji durian memiliki karbohidrat sebesar 76,73% dan protein sebesar 

10,41%, yang tidak kalah jika dibandingkan dengan tepung lainnya, seperti 

tepung terigu (8,9%), tepung beras (7%), tepung biji nangka (12,19%) dan 

tepung jagung (9,2%) (Sembiring, dkk. 2016:2). Adanya teori tersebut 

peneliti mengasumsikan bahwa pengembangan penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan kualitas brownies yang lebih baik. 

4. Pengembangan penelitian ini diasumsikan dapat menjadi uji lanjutan dari 

penelitian terdahulu mengenai “Proposal Program Kreativitas Mahasiswa 

(PPKM) yaitu BROJIDU (Brownies Biji Durian); Inovasi Pengolahan biji 

durian menjadi makanan yang bernilai ekonomis tinggi,” yang berupa 
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penelitian mengenai analisis-analisis pasar, strategi pasar, metode 

pelaksanaan serta anggaran biaya yang akan dikeluarkan dalam pembuatan 

produk brownies berbahan dasar tepung biji durian tersebut. 

Dalam pengembangan brownies biji durian terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Cuaca yang kurang mendukung, sehingga proses pengeringan biji durian 

kurang maksimal dan efisien.   

2. Keterbatasan peralatan dan tempat yang dimiliki peneliti, maka brownies 

berbahan dasar tepung biji durian ini tidak dapat diproduksi dalam jumlah 

banyak. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Protein lokal: dalam penelitian ini protein lokal yang dimaksud adalah 

bahan pangan lokal yeng memiliki kandungan protein yang berasal dari 

wilayah Indonesia sendiri.  

2. Brownies: dalam penelitian ini brownies yang dimaksud adalah salah satu 

jenis cake yang di panggang dan memiliki warna cokelat kehitaman dengan 

tekstur sedikit lebih keras dari kue pada umumnya. 

3. Baking powder: dalam penelitian ini baking powder yang dimaksud adalah 

bahan kimia peragi kue yang dibentuk dari soda asam kering dan pati jagung 

(untuk menyerap air), bila basah dan dipanaskan, karbondioksida 

dikeluarkan untuk mengembangkan adonan sewaktu pembakaran. 
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4. Cocoa powder: dalam penelitian ini cocoa powder yang dimaksudkan 

adalah bubuk yang terbuat dari buah cokelat, dari mana sebagian telah 

disarikan menjadi mentega cokelat. 

5. Kue: dalam penelitian ini kue yang dimaksud adalah suatu hasil yang 

diperoleh dari pembakaran adonan yang mengandung tepung, gula, garam, 

telur, susu, air, aroma, lemak dan bahan peragi. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business sebagai pelaksana lembaga 

pendidikan, di mana peneliti melaksanakan tugas penelitian ini guna memperoleh 

gelar kesarjanaan. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini ditentukan latar belakang timbulnya 

pemikiran mengenai topik yang akan dibahas, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan diakhiri dengan 

sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini memberi informasi 

mengenai pengenalan terhadap buah durian, pengenalan terhadap brownies, bahan 

yang digunakan dalam pembuatan brownies dan teori dasar dalam pembuatan 

brownies berbahan dasar tepung biji durian serta temuan-temuan empiris yang 

relevan dengan proyek yang dikembangkan.  

Bab III Metode Pengembangan, dalam bab ini akan dituliskan mengenai 

model pengembangan yang akan digunakan, prosedur pengembangan, bahan dan 
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peralatan selama penelitian berlangsung, waktu dan tempat penelitian, proses 

pembuatan produk, uji coba produk, serta  memaparkan metode-metode yang akan 

digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan produk (metode eksperimen, metode 

observasi, uji laboratorium, uji organoleptik, uji hedonik, uji ANOVA dan statistik 

deskriptif). Bab IV Hasil Pengembangan, dalam bab ini membahas mengenai hasil 

dari objek penelitian yaitu brownies dan tepung biji durian. Gambaran keseluruhan 

dalam penelitian ini berdasarkan judul dan teknik pembuatan brownies dengan 

tepung biji durian serta membahas mengenai teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian pengembangan ini yaitu metode eksperimen, metode observasi, 

uji laboratorium, uji organoleptik, uji hedonik, uji ANOVA dan metode analisis 

data yaitu analisis data deskriptif. Bab V Penutup, dalam bab ini memaparkan hasil 

pengembangan berupa kesimpulan dari masalah-masalah yang dibahas dari bab-

bab sebelumnya untuk keperluan pemanfaatan dan diseminasi.  

 

  


