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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Minat masyarakat terhadap industri kuliner mengalami pertumbuhan yang 

cukup pesat dalam waktu beberapa tahun terakhir ini. Makan dan minum sudah 

bukan lagi menjadi hanya sebuah kebutuhan biologis saja melainkan sudah 

menjadi sebuah gaya hidup baru bagi masyarakat. Berdasarkan data dari hasil 

Survei Khusus Ekonomi Kreatif (2016), ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 

didominasi oleh tiga subsektor dan persentase sektor kuliner tertinggi diantara 

kedua lainnya yaitu 41,69%. Hal ini membuktikan industri kuliner merupakan 

sektor yang berkontribusi bagi perekonomian Indonesia dan industri ini sangat 

diminati oleh masyarakat.  

 
 

Gambar 1.1 Hasil Survei Khusus Ekonomi Kreatif di tahun 2015 

Sumber: Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (2016) 
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Salah satu produk di dalam industri kuliner yang digemari oleh masyarakat 

adalah produk bakery atau baked goods. Menurut Singh (2016:222) menyatakan 

bahwa “bakery products are liked by people of all age groups and include wide 

variety of products like cakes, breads, biscuits etc.” Indonesia termasuk negara 

dimana perkembangan bisnis bakery terus mengalami pertumbuhan, baik usaha 

kecil, menengah maupun besar yang meliputi bentuk industri dan boutique bakery 

(Sekarwati, 2013:134). Menurut Martinez-Monzó, dkk., (2013:56) “the basic 

trends in bread, bakery and pastry innovation are related to health, pleasure, and 

convenience.” Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti memutuskan untuk 

membuat kreasi madeleine yang lebih sehat.  

Kacang merah merupakan salah satu produk lokal yang memiliki 

keunggulan untuk dikembangkan dan sangat aman dikonsumsi oleh masyarakat. 

Menurut Astawan (2009:21) kacang merah dibandingkan dengan kacang lainnya 

memiliki kadar karbohidrat yang tertinggi, kadar protein yang setara dengan 

kacang hijau, kadar lemak yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang kedelai 

dan kacang tanah, serta memiliki kadar serat yang setara dengan kacang hijau, 

kedelai, dan kacang tanah. Kadar serat pada kacang merah dinyatakan jauh lebih 

tinggi dibandingkan gandum, jagung, sorghum, dan beras (Astawan, 2009:21). 

Selain karena kandungan nutrisi yang tinggi, kacang merah berpotensi untuk 

dikembangkan karena ketersediaan kacang merah di Indonesia cukup tinggi. 

Menurut data yang diperoleh dari Statistik Produksi Hortikultura tahun 2014, 

jumlah produksi kacang merah di tahun 2014 adalah 100.316 ton.  Namun hingga 

saat ini masih sangat terbatas penggunaannya. 
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Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan kacang merah yang akan 

diolah menjadi tepung kacang merah yang kemudian akan diolah menjadi produk 

madeleine yang berserat. Kacang merah digunakan dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk menambah keanekaragaman hasil olahan pangan dan 

mengembangkan variasi olahan kacang merah. Sedangkan peneliti memilih 

mengolah tepung kacang merah menjadi madeleine karena jenis cake ini belum 

banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia dan madeleine yang dijual pada 

umumnya tidak memiliki kandungan serat. 

Pengolahan kacang merah menjadi tepung serta proses pembuatan 

madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah akan dijelaskan dalam 

penelitian ini. Selain itu, kandungan gizi dan hasil uji organoleptik dari madeleine 

dengan menggunakan tepung kacang merah juga akan dipaparkan dalam 

penelitian ini. 

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 
 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

Judul Pengembangan 

Produk Brownies 

Bakar Berbasis 

Tepung Kacang 

Merah terhadap 

Daya Terima 

Konsumen 

Penggantian Tepung 

Terigu dengan 

Tepung Kacang 

Merah (Phaseolus 

vulgaris L.) terhadap 

Sifat Organoleptik 

Kulit Siomay 

Cake Quality Evaluation 

Made of Wheat-Lentil 

Flour Blends 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
Penulis Oktaviani, Santi Nastiti, Dhini S. Nila 

dan 

A., Choirul Anna N 

Koubaier, H. Ben Haj 

Snoussi, A 

Essaidi, I 

Chabir, N dan 

Bouzouita, N 

 

Tahun 

Publikasi 

2015 2016 2015 

Persamaan 1. Subyek 

penelitian 

adalah tepung 

kacang merah. 

2. Peneliti 

menggunakan 

uji organoleptik. 

3. Menggunakan 

prosedur dan 

pengumpulan 

data simple 

random 

sampling. 

1. Subyek penelitian 

adalah tepung 

kacang merah. 

2. Peneliti 

menggunakan uji 

organoleptik. 

3. Menggunakan 

prosedur dan 

pengumpulan 

data simple 

random 

sampling. 

1. Obyek penelitian 

adalah cake. 

2. Peneliti menggunakan 

uji organoleptik. 

3. Menggunakan 

prosedur dan 

pengumpulan data 

simple random 

sampling. 

Perbedaan 1. Obyek 

penelitian 

adalah brownies 

bakar. 

2. Jumlah populasi 

adalah 115 

orang yang 

terdiri dari 15 

panelis ahli dan 

100 panel 

konsumen. 

 

1. Obyek penelitian 

adalah kulit 

siomay. 

2. Jumlah populasi 

adalah 30 orang 

yang terdiri dari 

15 panelis terlatih 

dan 15 panelis 

semi terlatih. 

1. Subyek penelitian 

adalah tepung 

campuran gandum 

dan lentil. 

2. Jumlah populasi 

adalah 50 orang. 

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 kacang merah dalam pembuatan 

madeleine? 
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2. Bagaimana proses pembuatan madeleine dengan menggunakan tepung 

kacang merah? 

3. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji 

organoleptik) dari madeleine dengan menggunakan tepung kacang 

merah? 

4. Bagaimana kandungan gizi dari madeleine dengan menggunakan 

tepung kacang merah? 

5. Bagaimana minat dari responden terhadap madeleine dengan 

menggunakan tepung kacang merah? 

6. Bagaimana cara menjual madeleine dengan menggunakan tepung 

kacang merah? 

 

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 kacang merah dalam 

pembuatan madeleine. 

2. Untuk mengetahui cara membuat madeleine dengan menggunakan 

tepung kacang merah. 

3. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap madeleine dengan 

menggunakan tepung kacang merah. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalam 

madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah. 
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5. Untuk mengetahui minat responden terhadap madeleine dengan 

menggunakan tepung kacang merah.  

6. Untuk mengetahui bagaimana cara menjual madeleine dengan 

menggunakan tepung kacang merah. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah: 

a. Aroma 

Bau langu dari kacang merah diharapkan hilang karena telah melewati 

proses pengolahan yang menyebabkan enzim lipoksidase non aktif. 

b. Warna 

Diharapkan madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah 

memiliki warna cokelat kemerahan. 

c. Rasa 

Diharapkan madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah 

memiliki rasa manis dengan sedikit nutty flavor. 

d. Kandungan Gizi 

Diharapkan madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah 

memiliki kandungan serat. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pemanfaatan kacang merah masih terbatas dalam produksi makanan. 

Adanya pengembangan produk madeleine dari tepung kacang merah ini 



 

 

7 

 

dapat memberikan variasi baru dalam mengkonsumsi kacang merah 

sehingga dapat lebih diminati dan dinikmati oleh masyarakat. 

2.   Kandungan gizi dalam kacang merah yang tinggi dapat meningkatkan nilai 

gizi dari produk madeleine sehingga lebih baik dikonsumsi karena sifatnya 

yang berserat. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini, produk madeleine kacang merah dikembangkan 

dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

a. Masih terbatasnya pemanfaatan kacang merah dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari. Inovasi pengolahan makanan yang berbahan baku 

kacang merah sangat minim (Oktaviani, 2015:5). Kacang merah umumnya 

hanya menjadi komponen pelengkap menu saja seperti dimasak menjadi 

bubur, sup, sayur, dan es atau jika tidak dimasak dijadikan sebagai bahan 

isian produk bakpau, dorayaki, kue bulan, dan kue moci. Pengolahan 

kacang merah menjadi tepung kacang merah dalam pembuatan madeleine 

ini dilakukan dengan upaya menambahkan variasi menu baru dalam 

pemanfaatan kacang-kacangan agar lebih diminati oleh masyarakat luas, 

mengingat betapa kaya kandungan gizi dalam kacang merah yang akan 

sangat berguna bagi tubuh.  

b. Madeleine menggunakan tepung kacang merah diasumsikan memiliki 

kandungan serat. 
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c. Madeleine menggunakan tepung kacang merah diasumsikan memiliki 

sedikit bau langu. Bau tersebut berasal dari enzim lipoksigenase yang 

secara alami terdapat dalam kacang-kacangan (Pertiwi, dkk., 2017:72).  

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan pengembangan 

produk madeleine menggunakan tepung kacang merah yaitu bau langu dari 

kacang merah akan membatasi minat panelis dan konsumen dalam menikmati 

produk madeleine kacang merah. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Madeleine adalah sponge cake kecil berbentuk kerang yang erat kaitannya 

dengan French parisserie. 

2. Serat merupakan dinding sel pada tumbuhan yang tidak dapat dicerna atau 

diserap oleh tubuh. 

3. Tepung kacang merah merupakan bubuk halus yang berasal dari olahan 

kacang merah. Tepung kacang merah dipilih karena memiliki manfaat-

manfaat gizi yang baik bagi tubuh, daya simpan yang lama, dan tidak 

memberikan rasa yang dominan ketika dicampur dengan bahan lain. 

Tepung kacang merah akan diolah lagi menjadi produk cake yaitu 

madeleine.  

4. Tepung terigu adalah tepung hasil dari biji gandum yang telah melalui 

proses penggilingan. 
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5. Gula pasir atau gula putih merupakan bahan pemanis dasar yang terbuat 

dari tebu ataupun bit yang telah mengalami proses penyulingan dan 

dipisahkan dari kotoran. 

6. Baking powder merupakan bahan pengembang yang digunakan untuk 

membuat cake, bolu panggang, bolu kukus, cupcake, serta pancake dan 

terbuat dari campuran sodium bikarbonat, sodium alumunium fosfat, dan 

monokalsium fosfat. 

7. Garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal yang 

merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Klorida 

serta senyawa lainnya seperti Magnesium Klorida, Magnesium Sulfat, dan 

Kalsium Klorida. 

8. Telur merupakan salah satu sumber pangan protein hewani yang populer 

dan sangat diminati oleh masyarakat. 

9. Mentega merupakan olahan susu sapi yang berperan sebagai sumber 

lemak. 

10. Ekstrak vanili adalah salah satu bahan tambahan yang terbuat dari 

kombinasi vanili kering dengan alkohol dan air.  

11. Lemon zest adalah lapisan paling luar dari kulit buah lemon yang telah 

diparut atau yang di cincang hingga halus. 

   

1.8 Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini penulis membagi dalam lima bab dimana terdapat dua 

bagian. Bagian pertama akan memuat kajian analitis dan bagian kedua akan 
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memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan. Dalam penelitian 

ini peneliti mengangkat judul tentang “Subsitusi Tepung Kacang Merah dalam 

Pembuatan Madeleine.” 

 Bab pertama akan memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah serta sistematika penulisan. Bab kedua akan memaparkan tentang 

teori, prinsip, dan konsep yang digunakan peneliti sebagai landasan dalam 

memecahkan masalah dalam pengembangan produk seperti tinjauan, manfaat, dan 

kandungan gizi serta tinjauan dari segi pemasaran. Bab ketiga akan memaparkan 

tentang model pengembangan yang akan menggariskan langkah-langkah yang 

harus diikuti untuk menghasilkan produk. Prosedur pengembangan dan uji coba 

produk juga akan dibahas dalam bab ini.  

 Bab empat akan memaparkan hasil pengembangan yaitu berupa hasil uji 

organoleptik dan uji laboratorium serta memaparkan aspek bisnisnya yang terdiri 

dari hasil analisis biaya yang telah peneliti lakukan, kemasan yang akan 

digunakan untuk memasarkan produk, penerimaan pasar terhadap hasil 

pengembangan, serta strategi pemasaran. Pada bab yang terakhir akan menuliskan 

kajian produk, saran, pemanfaatan, deseminasi, dan pengembangan produk lebih 

lanjut.
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