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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kegemaran yang berbeda-beda, 

terlebih terhadap selera rasa makanan yang diminati oleh setiap orang. Ada yang 

gemar makanan manis, makanan asin, asam, bahkan umami sekalipun. Namun 

tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia sejak kecil cenderung memakan 

makanan yang memiliki cita rasa manis dan berlanjut hingga dewasa. Menurut 

Kartika (2013) dalam Kompas.com, memakan makanan yang manis terbukti tidak 

baik untuk kesehatan jika dengan kadar gula yang berlebih. Kebanyakan orang 

tidak mengangggap gula berbahaya. Gula dianggap tidak seburuk lemak jenuh, 

garam, atau kalori. Faktanya kebanyakan orang di seluruh dunia mengonsumi 500 

kalori ekstra hanya dari gula yang mereka makan. Seperti yang diketahui juga 

bahwa dessert merupakan makanan yang mengandung banyak gula, contohnya ice 

cream, cake tart seperti red velvet, black forest, dan cheesecake. 

 Banyak orang yang menyukai dessert mulai dari anak kecil hingga orang 

dewasa. Bahkan tradisi ketika ulang tahun pun menggunakan cake tart yang 

cenderung memiliki rasa yang sangat manis. Cheesecake merupakan salah satu 

makanan yang menjadi favorit bagi anak muda dan juga anak-anak karena memiliki 

banyak varian rasa dan juga banyak mengandung rasa keju dimana rasa yang 

dihasilkan tersebut manis, gurih, dan juga menyegarkan. Di dalam data The most 
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30 popular desserts on Pinterest, cheesecake bahkan menempati urutan ke dua 

belas yang paling sering dicari (Sirisalee, 2017).  

 Seperti yang diketahui memakan makanan yang terlalu manis dapat 

menimbulkan berbagai penyakit dan salah satunya adalah diabetes. Menurut survei 

World Health Organization, diabetes merupakan penyakit nomor tiga yang 

menyebabkan kematian terbanyak pada tahun 2012 di Indonesia (Wathoni, 2016). 

Bukan hanya di Indonesia namun di dunia pun penyakit ini juga ditakuti oleh 

banyak orang.  

Makanan manis cenderung berhubungan dengan gula, namun gula juga 

memiliki banyak pengganti yang baik untuk kesehatan, beberapa pengganti gula 

menurut Jasmine (2016) adalah buah, gula tetes atau biasa disebut dengan gula tebu 

alami, gula kelapa, xylitol, kurma, sirup beras merah, dan madu. Madu sendiri 

merupakan zat pengganti gula terbaik untuk kesehatan dan juga memiliki beberapa 

khasiat sebagai obat tradisional untuk tubuh. Madu juga baik ketika dicampurkan 

kedalam makanan penutup beku seperti ice cream dan juga cheececake, 

penggunaan madu meningkatkan jumlah lactobacillus acidophilus pada makanan 

beku, sementara pH menurun dan melelehkan volume, namun tidak berpengaruh 

pada warna, rasa, dan penampilan menurut Greenbaum dan Aryana (2013:97). 

Menurut Bere (2016), disebutkan oleh harian Kompas.com bahwa madu Indonesia 

yang berasal dari Kupang merupakan yang terbaik nomor tiga di dunia setelah 

Yunani dan Australia. 

 Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang madu Kupang sebagai pengganti gula di dalam unbaked cheesecake. Dalam 
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penelitian ini, penulis menggunakan madu Kupang sebagai pengganti gula di dalam 

unbaked cheesecake. Pemilihan madu yang tepat serta proses pembuatan unbaked 

cheesecake juga dijelaskan dalam penelitian ini. Selain itu, paparan tentang hasil 

uji organoleptik dan kandungan gizi Unbaked cheesecake madu juga dijelaskan 

pada penelitian ini.  

 Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

1.  Penelitian yang telah dilakukan oleh Bebajide, dkk (2014) tentang efek 

madu sebagai pengganti gula pada adonan dan beberapa sifat fisik dari roti gandum, 

ditemukan bahwa 4-6% madu cair maupun kering dapat meningkatkan kesegaran 

roti dan kesegaran adonan yang beku. Direkomendasikan madu cair pada tingkat 

25% sebagai substitusi pada gula dapat mengoptimalkan tampilan fisik dan 

mengurangi lemak parsial. Madu juga memiliki banyak manfaat kesehatan seperti 

anti mikroba bakteri. Selain banyaknya manfaat terhadap kesehatan, madu dapat 

memiliki kemampuan untuk menutupi kekurangan rasa apapun yang mungkin 

dihasilkan dari bahan interaksi, dimasukkannya madu ke roti dapat meningkatkan 

kemampuan mengikat air pada kandungan yang ada di adonan. Namun dari 

penelitian ini disimpulkan bahwa penggabungan madu dalam 10% tepung singkong 

tidak mempengaruhi penyerapan air dan kualitas adonan. Peningkatan adonan lebih 

baik karena hasilnya yang meningkat.  

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Khaliduzaman, dkk (2012) tentang efek 

madu pada titik beku dan penerimaannya terhadap ice cream. Penelitian ini 
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berkaitan dengan pengembangan ice cream yang menggunakan madu dan 

berhubungan dengan bahan-bahan susu lainnya disimpulkan bahwa titik beku pada 

ice cream sangat penting karena dapat mempengaruhi teksturnya, ice cream 

ditemukan lebih enak dan halus teksturnya di 3,5% dan 13,5% madu dan gula putih. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo dkk (2015:464) tentang 

pemanfaatan stevioside hasil ekstraksi daun stevia (stevia rebaudiana) sebagai 

pengganti gula dalam produk low calorie sweet big-yoghurt. Penambahan 

sweetener gula dan ekstrak daun stevia sebesar 0,5; 2,0 dan 3,5% meningkatkan 

kandungan protein, tetapi tidak berpengaruh terhadap kandungan laktosa yoghurt. 

Penambahan ekstrak daun stevia 0,5% meningkatkan kadar lemak, tetapi 

penambahan lebih tinggi tidak berperngaruh terharap kadar lemak dalam yoghurt. 

Nilai kalori yoghurt dengan penambahan ekstrak daun stevia lebih rendah 

dibandingkan dengan penambahan gula. Kesimpulannya adalah tidak ada 

perbedaan penampilan dan warna antara yoghurt dengan penambahan gula 

dibandingan dengan ekstrak daun stevia, tetapi penambahan ekstrak daun stevia 

berpengaruh terhadap aroma, rasa, mouth-feel, dan daya terima. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa yoghurt dengan penambahan ekstrak daun stevia mempunyai 

kualitas fisiko-kimia lebih baik dibandingkan dengan penambahan gula.  
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1.2      Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan unbaked cheesecake dengan madu 

Kupang? 

2. Berapa jumlah komposisi madu Kupang yang digunakan untuk adonan 

unbaked cheesecake yang tepat? 

3. Bagaimana pengaruh komposisi madu Kupang terhadap hasil 

organoleptik (warna, aroma, tekstur, dan rasa) dari unbaked 

cheesecake? 

4. Bagaimana kandungan gizi (kalori, karbohidrat, dan gula) dalam 

unbaked cheesecake dengan madu Kupang? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan unbaked cheesecake dengan madu 

Kupang. 

2. Untuk mengetahui hasil komposisi yang tepat antara takaran madu 

Kupang dan adonan unbaked cheesecake. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komposisi madu Kupang terhadap hasil uji 

organoleptik (warna, aroma, tekstur, dan rasa) dari unbaked cheesecake. 
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4. Untuk mengetahui kandungan gizi (kalori, karbohidrat, dan gula) dalam 

unbaked cheesecake dengan madu Kupang. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternative dessert yang dapat 

dikonsumsi oleh orang yang menghindari gula berlebih.  

2. Unbaked cheesecake dengan madu Kupang 

a. Aroma, diharapkan unbaked cheesecake dengan madu Kupang 

memiliki aroma yang khas dan kuat yaitu aroma madu dan juga dari 

parutan kulit jeruk Sunkist yang akan penulis berikan untuk 

kesegaran bagi penikmatnya nanti.  

b. Rasa, diharapkan madu Kupang yang penulis gunakan sebagai 

pengganti gula tidak merusak cita rasa dari unbaked cheesecake itu 

sendiri namun tetap memiliki cita rasa yang khas dan baru. 

c. Warna, diharapkan unbaked cheesecake dengan madu Kupang tidak 

berubah terlalu banyak dari warna aslinya yaitu coklat muda dan 

diharapkan dapat menarik minat konsumen. 

d. Kandungan Gizi, diharapkan unbaked cheesecake dengan madu 

Kupang ini tidak memiliki kandungan gula seperti unbaked 

cheesecake pada umumnya dan memiliki gizi yang baik bagi 

konsumen.  
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Banyaknya konsumen yang belum paham betul mengenai kesehatan dalam 

makanan yang mereka konsumsi, sehingga penulis ingin mengedukasi 

konsumen tentang pentingnya kesehatan tubuh mulai dari hal terkecil 

sekalipun termasuk salah satu pergantian bahan di dalam dessert. 

2.   Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan unbaked 

cheesecake dengan madu Kupang adalah untuk mengetahui nilai perubahan 

gizi madu sebagai pengganti gula di dalam dessert khususnya unbaked 

cheesecake, apakah terdapat perubahan pada aroma, rasa, warna, dan 

perubahan drastis pada kandungan gizi dari unbaked cheesecake itu sendiri. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Produk unbaked cheesecake dengan madu Kupang diharapkan dapat 

membantu para menderita diabetes maupun penyuka dessert sehat untuk beralih 

mengkonsumsi dessert ini. Walaupun banyak sekali data-data yang penulis 

temukan tentang potensi dari madu untuk penyakit diabetes, dan manfaat kesehatan 

lainnya seperti hipoglikemik, antioksidan, anti jamur, anti infansi, anti bakteri dan 

masih banyak lagi (Kadiverlu dan Gurtu, 2013:199) namun penulis tidak 

melakukan penelitian jangka panjang hingga tahap dimana produk unbaked 

cheesecake dengan madu Kupang benar-benar berpengaruh bagi penderita diabetes 

walaupun banyaknya jurnal pendukung yang sudah penulis temukan sejauh ini. 

Penulis juga tidak meneliti dimana cream cheese dan butter dapat mempengaruhi 

kadar gula penderita diabetes atau tidak. Penulis berharap bahwa produk yang 
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nantinya akan diuji laboratorium ini dapat menjadi alternatif bagi pecinta dessert 

dan juga bagi konsumen yang sedang mengurangi gula yang menyukai unbaked 

cheesecake.  

 

1.7 Definisi Istilah 

 Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian pengembangan unbaked 

cheesecake dengan madu Kupang ini sebagai berikut: 

1. Unbaked cheesecake menurut Kartohadiprojo dkk (2016) adalah cake yang 

tidak dipanggang, melainkan hanya dicetak dan didinginkan dalam lemari 

pendingin supaya menyatu dan dapat dipotong. 

2. Madu menurut Molan (2006:21) merupakan produk herbal dengan beberapa 

modifikasi yang dilakukan oleh lebah yang mengolah nektar atau getah yang 

dikumpulkan dari tanaman untuk dijadikan madu. 

3. Menurut Gulati dan Misra (2014) gula merupakan makanan manis yang 

sangat diminati oleh semua kalangan dari seluruh dunia. Adapun menurut 

Retno (2012) manfaat dari gula adalah untuk memberi rasa manis pada 

makanan maupun minuman, menjaga kelembaban, memberi warna pada 

kulit, dan sebagai pengawet alami. 

4. Alas dasar unbaked cheesecake menurut Kartohadiprodjo dkk (2016:14) 

sangat penting, karena cheesecake terdiri atas bahan-bahan yang lunak dan 

lembut. Supaya berdiri mantap dan tidak roboh maka, unbaked cheesecake 

perlu disanggah oleh sesuatu yang lazim disebut base atau alas. Base biasa 
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terbuat dari remahan roti dan dicampur dengan mentega lalu dipadatkan di 

lemari pendingin.  

5. Diabetes menurut Fatimah (2015:93) adalah penyakit gangguan metabolik 

yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin 

oleh sel beta pankreas dan atau ganguan fungsi insulin (resistensi insulin). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Dalam skripsi ini penulis membagi dalam lima bab yang mana bagian 

terdapat dua bagian, bagian satu akan memuat kajian analitis dan bagian dua yang 

memuat produk yang dihasilkan dari kegiatan pengembangan. Disini penulis 

mengangkat tema mengenai pengaruh subtitusi madu sebagai pengganti gula di 

dalam unbaked cheesecake. Bab I akan memaparkan tentang latar belakang beserta 

permasalahannya, rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian, manfaat dari 

penelitian yang penulis lakukan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, definisi istilah serta yang 

terakhir adalah sistematika penulisan. 

Bab II akan memaparkan tentang teori yang didapat oleh penulis, prinsip, 

dan konsep yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan masalah dalam 

mengembangkan produk yang diharapkan seperti tinjauan, manfaat, dan kandungan 

gizi dari bahan yang akan penulis pakai. Bab III akan memaparkan tentang model 

pengembangan yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk. Kemudian prosedur pengembangan yang akan 

memperlihatkan bagian-bagian dalam mengembangkan produk, dan juga akan 
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memaparkan tentang bahan, uji coba terhadap produk hingga uji laboratorium yang 

akan penulis lakukan.  

Bab IV akan memaparkan hasil uji organoleptik berupa aroma, rasa, warna, 

dan kandungan gizi, serta memaparkan hasil analisis biaya yang telah penulis 

lakukan beserta kemasan yang akan digunakan oleh penulis. Dan yang terakhir 

adalah Bab V dimana penulis akan menuliskan kajian produk, saran pemanfaatan, 

diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut.  


