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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sekarang ini dunia industri kuliner merupakan salah satu industri bisnis yang

cukup menjanjikan. Hal ini dibuktikan dari adanya konsumsi masyarakat yang tinggi

terhadap produk-produk kuliner tersebut. Dari data yang penulis dapat dari BPS

(Badan Pusat Statistik) mengenai persentase konsumsi makanan masyarakat

Indonesia pada bulan September 2015 menyatakan, bahwa konsumsi masyarakat

perdesaan mencapai 57,28% , dan sedangkan di perkotaan mencapai 45,79% (Badan

Pusat Statistik, 2015). Sedangkan untuk persentase rata-rata pengeluaran makanan

dan minuman dalam sebulan di Indonesia menurut BPS (Badan Pusat Statistik)

sebesar 32,30 persen.

Brownies merupakan salah satu jenis produk bakery yang memiliki bentuk dan

tekstur yang menyerupai kue bolu, namun memiliki warna cokelat kehitaman seperti

kue cokelat. Brownies ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia

maupun dunia. Kue brownies ini berasal dari Boston, United State America dan

pertama kali muncul diawal abad ke-20. Ada beberapa versi asal-usul terciptanya kue

brownies ini, seperti salah satunya menceritakan tentang seorang istri di Bangor, yang

awalnya ia hendak membuat kue cokelat namun wanita tersebut lupa memasukan

pengembang kue atau baking powder di dalamnya sehingga kue cokelatnya tidak

mengembang dengan baik, namun pada akhirnya kue tersebut tetap disajikan dalam

bentuk potongan (Hochman, 2012)
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Kue brownies dalam pembuatannya menggunakan bahan baku utama berupa

tepung terigu. Tepung terigu adalah tepung yang dihasilkan dari bulir gandum yang

sebelumnya sudah terlebih dahulu melalui proses penggilingan. Tepung terigu

mengandung protein yang berbentuk gluten yang berperan dalam menentukan kualitas

kenyal dan elastik suatu makanan yang dihasilkannya. Menurut yang di sebutkan oleh

seorang blogger bernama George Dvorsky dalam The Washington Post oleh Fasano

(2015), kandungan gluten yang terdapat pada terigu ini tidak baik bagi kesehatan dan

dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, “eating it “raises blood sugar

levels, causes immunoreactive problems, inhibits the absorption of important

minerals, and aggravates our intestines.” The Washington Post mengatakan bahwa

dengan mengonsumsi terigu dapat meningkatkan kadar gula darah, menyebabkan

masalah pembentukan imun, menghambat penyerapan mineral penting, dan

memperburuk kesehatan usus. Selain dapat mengakibatkan berbagai gangguan

kesehatan, protein komplek yang terkandung di dalam gluten tidak dapat dicerna oleh

tubuh karena tubuh manusia tidak memiliki enzim yang dapat memecahnya (Fasano,

2015).

Pensubstitusian tepung terigu dapat dilakukan dengan menggunakan

tepung-tepung yang memiliki kandungan protein baik seperti tepung yang terbuat dari

kacang-kacangan, salah satu kacang-kacangan yang dapat digunakan adalah kacang

merah. Penggunaan kacang merah sebagai bahan utama tidak hanya baik untuk

kesehatan namun juga dapat meningkatkan penggunaan bahan lokal. Kacang merah

merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang tergolong dalam kelompok

polong-polongan seperti kacang kedelai, ataupun kacang hijau. Kacang merah

merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh karena kacang merah memiliki

kandungan protein lengkap, dan mengandung asam amino yang bergizi. Kandungan
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gizi yang terdapat pada kacang merah per 100 gram memiliki kandungan energi 336,

protein 22,3, lemak 1,7, karbohidrat 61,2, kalsium 260, fosfor 410, vitamin A, vitamin

B1, dan vitamin B2 (Nuraidah, 2013). Keunggulan kacang merah tersebut yang

kemudian penulis manfaatkan untuk dijadikan substitusi tepung terigu dalam

pembuatan brownies kukus.

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini, penulis memiliki beberapa

referensi penelitian terdahulu yang serupa dengan topik penulis yang kemudian dapat

penulis gunakan. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu
1 Judul : Pengembangan Produk Cake dengan Substitusi Tepung

Kacang
Merah

Ditulis Oleh : Ningrum, Marlinda
Publikasi : 2012
Persamaan Perbedaan
1. Menggunakan kacang merah

dalam bentuk tepung dan
dimanfaatkan sebagai bahan
dasar pembuatan produk.

2. Mencari tau daya terima panelis
terhadap produk dengan
pensubstitusian bahan dasar
tepung kacang merah.

3. Bertujuan mencari tahu cara
pengolahan produk yang
menggunakan bahan dasar
tepung kacang merah.

1. Pensubstitusian berbanding 50%
tepung terigu 50% tepung kacang
merah.

2. Menggunakan 30 orang panelis
untuk pengujian produk

3. Mengganti komposisi telur pada
produk

4. Penggunaan tepung kacang merah
sebagai bahan dasar pada 4 jenis
produk.

5. Karakteristik pada uji organoleptik
ada 5, yaitu rasa, warna, aroma,
tekstur, dan penyajian atau
penampilan.

Sumber: Data Diolah (2018)

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
2 Judul : Pengaruh Substitusi Tepung Kacang Merah Terhadap

Kualitas
Bolu Gulung

Ditulis Oleh : Anggraini, Dessy
Publikasi : 2015

Persamaan Perbedaan
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1. Menggunakan tepung kacang
merah sebagai substitusi tepung
terigu.

2. Tidak menggunakan uji ahli
3. Bertujuan untuk meningkatkan

pemakaian bahan lokal.

1. Digunakan sebagai substitusi untuk
produk bolu gulung.

2. Menggunakan persentase dalam
penggunaan bahan dasar tepung
kacang merah.

3. Pada uji organoleptik, penulis
meneliti dengan 5 aspek, yaitu
bentuk, warna, rasa, dan tekstur.

3 Judul : Pengembangan produk brownies bakar berbasis tepung
kacang

merah terhadap daya terima konsumen
Ditulis Oleh : Oktaviani, Santi dkk
Publikasi : 2015

Persamaan Perbedaan
1. Bertujuan mengetahui proses

pembuatan tepung kacang
merah.

2. Melakukan inovasi produk pada
bahan dasar brownies.

3. Proses pengeringan kacang
merah menggunakan
penjemuran dibawah sinar
matahari.

1. Proses pemasakan produk yang
diujikan dilakukan dengan cara
membakar.

2. Menggunakan uji ahli.
3. Menggunakan substitusi tepung terigu

deng tepung kacang merah dengan
presentase 50%, 25%, 75%.

4. Produk diujikan kepada 100 panelis.
5. Menggunakan 5 aspek untuk

penilaian sampel, yaitu warna, rasa,
aroma, dan penampilan.

Sumber: Data Diolah (2017)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan tepung kacang merah?

2. Bagaimana kandungan gizi dari brownies berbahan dasar tepung kacang

merah?

3. Bagaimana pengaruh penggunaan tepung kacang merah terhadap warna,

aroma, tekstur, dan rasa brownies kukus?

4. Bagaimana proses pembuatan brownies kukus berbahan dasar tepung

kacang merah?

5. Bagaimana penerimaan panelis terhadap brownies kukus berbahan dasar

tepung kacang merah?
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1.3 Tujuan Pengembangan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh

penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung kacang merah.

2. Untuk mengetahui kandungan gizi di dalam brownies kukus yang

berbahan dasar tepung kacang merah

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan tepung kacang merah ditinjau

dari warna, aroma, tekstur, rasa dalam brownies kukus.

4. Untuk mengetahui proses pembuatan brownies berbahan dasar tepung kacang

merah.

5. Untuk mengetahui penerimaan dari brownies berbahan dasar tepung kacang

merah.

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan

Produk berupa brownies kukus berbahan dasar tepung kacang merah. Penulis

memanfaatkan kandungan protein kacang merah yang bebas gluten sebagai substitusi

tepung terigu, yang dimana kandungan gluten dalam tepung terigu tersebut kurang

baik untuk kesehatan. Pensubstitusian brownies kukus dengan bahan dasar tepung

kacang merah ini diharapkan memiliki hasil akhir yang hampir sama dengan brownies

yang berbahan dasar tepung terigu, baik dari segi rasa, brownies ini tidak didominasi

oleh rasa kacang merah, dan dari segi tekstur juga diharapkan tidak berbanding jauh

dengan brownies yang berbahan dasar tepung terigu.

1.5 Pentingnya Pengembangan
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Pengembangan produk brownies kukus ini dilakukan untuk mensubstitusi

tepung terigu dengan tepung kacang merah yang akan meningkatkan kandungan gizi

didalam produk, meningkatkan kandungan serat, serta untuk menghindari kandungan

gluten yang dapat menggangu kesehatan.

1. Protein bebas gluten

Gluten merupakan protein nabati yang terdapat pada gandum, jelai, serta

gandum hitam. Menurut Rathi dan Zanwar (2016:47) gluten merupakan:

gluten is the protein mixture of glutelins and gliadins (prolamines), which
occurs in the endosperm of wheat and other cereals (such as barley, rye, and
spelt) and can be fractionated to produce alpha, beta, and gamma peptides.

Kandungan gluten yang berupa campuran protein dari glutelins dan gliadins yang

terdapat pada gandum dan sereal lainnya seperti jelai, gandum hitam, dan juga pada

spelt ini dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti celiac disease.

Makanan bebas gluten atau gluten free ini bisa ditemukan pada kacang-kacangan,

sayuran, serta buah-buahan. Kandungan gluten free ini, penulis dapatkan dari

penggunaan salah satu bahan dasar makanan bebas gluten yang berupa kacang merah.

Gluten free sendiri adalah istilah yang banyak digunakan untuk makanan yang

didalamnya tidak terkandung protein gluten. makanan yang mengandung gluten free

sangat bermanfaat untuk mengatasi kelebihan berat badan, masalah pencernaan, dan

gangguan kesehatan lainnya.

2. Kaya akan serat pangan

Kacang merah memiliki kandungan serat pangan yang baik untuk kesehatan

tubuh terutama pada kesehatan sistem pencernaan dan usus. Serat pangan dapat

memberikan keuntungan bagi tubuh seperti dapat menurunkan kadar kolestrol darah,

mengontrol berat badan atau mencegah obesitas, mengatasi diabetes, mencegah

gangguan gastrointestinal, kankerkolon, serta mencegah penyakit kardiovaskuler
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(Nurhidajah dkk, 2015:211). Kacang merah memiliki kandungan karbohidrat

kompleks dan serat yang tinggi yang membuatnya dapat menurunkan kadar kolesterol

darah serta kacang merah juga memiliki kadar indeks glikemik yang rendah sehingga

menjadi keuntungan tersendiri pada penderita diabetes. Kebutuhan serat pangan

perhari berdasarkan anjuran dari badan kesehatan internasional, sebaiknya dikonsumsi

sebanyak 20-35 gram per hari sedangkan untuk serat kasar berkisar 5-8 gram per 100

gram per hari (Hintono dkk, 2012:3).

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan

Penelitian brownies kukus ini, mensubtitusikan tepung terigu yang berfungsi

sebagai bahan dasar produk dengan tepung kacang merah. tepung kacang merah ini

dijadikan bahan substitusi tepung terigu karena protein gluten yang terkandung di

dalam tepung terigu memiliki kandungan gluten yang tinggi, sedangkan tepung

kacang merah tidak memiliki kandungan gluten atau gluten free dan kaya akan serat

pangan. Pengembangan penelitian ini terbatas pada mencari komposisi yang sesuai

untuk substitusi tepung kacang merah terhadap tepung terigu yang berfungsi sebagai

bahan dasar pada pembuatan brownies kukus tepung kacang merah.

1.7 Definisi Istilah

Dalam penulisan ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan seperti

istilah-istilah berikut ini:

1.7.1 Substitusi
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Substitusi adalah penggantian suatu benda yang memiliki fungsi yang serupa

atau memiliki kegunaan yang dapat menggantikannya. menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) substitusi diartikan sebagai penggantian. Kata substitusi ini

digunakan untuk menggambarkan mengenai penggantian fungsi bahan dasar kue

brownies dari yang berbahan dasar tepung terigu digantikan dengan tepung kacang

merah.

1.7.2 Gluten Free

Gluten merupakan protein yang terkandung di dalam wheat, jelai atau barley,

dan dalam gandum hasil persilangan atau triticale (Adrian, 2016). Dikeseharian

kandungan gluten dapat ditemukan pada produk-produk makanan yang berbahan

dasar terigu seperti mie, roti, kue, pasta, biskuit, dan aneka produk makanan lainnya.

Istilah gluten free biasa tercantum pada kemasan-kemasan makanan yang didalamnya

tidak mengandung protein gluten. gluten free yang disini dihasilkan dari penggantian

atau pensubstitusian tepung terigu yang terbuat dari gandum dengan tepung kacang

merah yang dikenal dengan kandungan proteinnya yang lebih baik dan lebih kaya

akan serat pangan dibandingkan kandungan yang dimiliki pada tepung terigu.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membahas mulai dari bab 1 yang membahas

mengenai pengenalan tentang apa itu brownies kukus tepung kacang merah,

sejarahnya, data-data jumlah daya konsumsi masyarakat terhadap produk brownies,

dan pengenalan inovasi produk yang dilakukan. Bab 2 terdiri dari penjelasan

bahan-bahan pembuatan produk brownies kukus tepung kacang merah yang diambil

dari beberapa sumber seperti yang berasal dari sumber buku dan sumber internet. Bab
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3 membahas mengenai metode-metode dan pengembangan penelitian produk kue

brownies kukus tepung kacang merah dari langkah-langkah hingga alat-alat yang

dibutuhkan untuk melakukan penelitian produk kue brownies kukus tepung kacang

merah. Bab 4 membahas mengenai hasil pengembangan produk uji coba kue brownies

kukus tepung kacang merah berupa penyajian data percobaan, analisis data uji coba,

analisis data uji organoleptik, analisis data uji laboratorium, hasil data minat

konsumen, aspek bisnis mulai dari kemasan hingga analisis biaya yang dihasilkan.

Bab 5 yang merupakan penutup yang membahas mengenai kajian produk kue

brownies kukus tepung kacang merah dan saran pemanfaatan maupun pengembangan

lanjutan dari produk kue brownies kukus tepung kacang merah.


