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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh warga di 

dunia, terutama di benua Asia. Walaupun umumnya beras yang dikonsumsi 

berwarna putih, terdapat juga varietas beras yang memiliki pigmen warna seperti 

beras merah, beras coklat, dan beras hitam. Beras merah merupakan jenis beras 

yang memiliki warna merah yang ditimbulkan oleh pigmen antosianin yang 

terdapat pada bagian lapisan luarnya (Mulyani dkk 2011:1).  

Beras merah merupakan beras yang banyak memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan beras putih, tetapi pemanfaatannya dalam bidang pangan 

masih kalah dengan beras putih (Forsalina dkk 2016:2). Padi beras merah 

tergolong dalam family Gramineae, sub family Oryzaidae, suku atau genus dan 

spesies Oryzasativa (Indriyani dkk 2013:1). Keunggulan lain yang dimiliki beras 

merah adalah kandungan seratnya yang tinggi. Meningkatkan aplikasi beras 

merah di dalam produk pangan dilakukan dengan mengolah beras merah dalam 

bentuk tepung. Tepung beras merah bisa menjadi salah satu hasil olahan dalam 

rangka penganekaragaman penggunaan beras merah, yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk campuran dalam pembuatan produk pangan (Forsalina dkk 

2016). 
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Menurut Majalah Sedap (2015:7-9) mengatakan bahwa kue kering nastar 

adalah kue kering yang dibentuk dengan dipulung tidak memerlukan cetakan. 

Hanya mengandalkan keterampilan tangan dan memiliki ciri-ciri adonan kalis dan 

tekstur adonan hancur saat dimasukkan ke mulut. Nastar termasuk dalam sugar 

pastry, adalah adonan pastry yang rasanya manis dibuat dengan sistem kering, 

yaitu bahan-bahan diaduk sehingga menyerupai partikel-partikel seperti pasir 

kemudian baru dibentuk (Putri, 2015:6). Sugar pastry rasanya manis, bentuknya 

kecil-kecil, teksturnya kering dan renyah. Salah satu bahan utama dalam 

pembuatan kue kering nastar adalah menggunakan tepung terigu.  

Tepung terigu memiliki kandungan gluten, yang apabila dikonsumsi 

secara berlebihan akan berdampak negatif bagi tubuh (Wibowo, 2013:2). Dalam 

buku karya Dahlia (2014) mengatakan bahwa gluten apabila dikonsumsi terus-

menerus dan berlebihan akan mendatangkan penyakit yang berbahaya yang bisa 

menyerang siapa saja mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Dalam 

penelitian ini, peneliti terinspirasi untuk membuat nastar yang mengganti tepung 

terigu dan gula halus menjadi tepung beras merah dan gula stevia.  

Salah satu pengganti tepung terigu yang akan digunakan pada penelitian 

ini adalah tepung beras merah. Peneliti ingin memanfaatkan tepung beras merah 

sebagai pengganti tepung terigu di kue nastar sehingga kue nastar tersebut baik 

untuk dikonsumsi oleh semua orang. Peneliti juga ingin melihat tingkat kesukaan 

konsumen dan juga daya terima konsumen terhadap nastar yang menggunakan 

tepung beras merah. 
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Ananasnastar adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner yang 

menyediakan berbagai rasa nastar yang cocok untuk menemani dalam segala 

waktu dan acara. Bisnis ini sudah ada sejak tahun 2016 dan memasarkan 

produknya melalui online dan pop-up bazaar. Ada beberapa varian nastar yang 

dijual di bisnis ini yaitu nastar original dan nastar coklat. Pemilik mengetahui 

bahwa produk nastar merupakan produk yang tidak sehat untuk dikonsumsi 

sehingga pemiliki ingin membuat variasi nastar yang sehat, gluten free, dan sugar 

free. 

Sesuai dengan resep dasar, kue kering nastar dibuat dari tepung terigu. 

Tapi dalam penelitian ini akan dibuat dengan tepung beras merah dan tidak 

menggunakan gula pasir melainkan menggunakan gula stevia. Hal ini menjadikan 

nastar ini menjadi gluten free dan juga sugar free yang baik untuk dimakan oleh 

semua kalangan. Dalam buku British Food Journal mengatakan bahwa: 

A reduction in sugar intake has also been an important feature of much 

dietary advice. Whilst considering cutting back on sugar consumption or 

to what extent it is ‘bad for you’ it is possible to lose sight of the place and 

role of sugar in the food system, and the social, cultural and economic 

reasons why sugar had become an everyday taken-forgranted food 

commodity. 

 

Kutipan diatas dapat diartikan jika kita mengurangi konsumsi gula bisa 

menjadikan salah satu fitur terpenting dalam berdiet. Dan jika sudah terbiasa 

untuk mengonsumsi gula secara minim, posisi gula dalam sistem pencernaan akan 

digeser secara perlahan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengukur 

kandungan lemak dan kalori dalam uji laboratorium, karena dengan penggunaan 

tepung beras merah dan gula stevia akan mengurangi lemak dan kalori dalam kue 

nastar. 
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Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih lanjut, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dijadikan sebagai referensi. 

Adapun pembahasannya seperti berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah (2018) 

No. Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian 3 

1. Judul Uji Kesukaan Hasil 

Jadi Kue Kering 

Nastar Menggunakan 

Tepung Teigu dan 

Tepung Beras Ketan 

Hitam. 

Eksperimen 

Pembuatan Kue 

Semprit Tepung 

Beras Merah. 

Preference 

Mapping for 

Gluten-Free 

Chocolate Cookies: 

Sensory and 

Physical 

Characteristic. 

2. Publikasi 2013 2015 2016 

3. Ditulis 

Oleh 

Wibowo, Julian Wijayanti, Ika Silva, Tatiane 

Ferreira da dan 

Conti-Silva Ana 

Carolina 

4. Persamaan 1. Menggunakan 

metode penelitian 

kuantitatif. 

2. Penelitian 

dilakukan dalam 

bentuk eksperimen. 

3. Obyek penelitian 

yang digunakan 

adalah nastar. 

4. Metode 

pengumpulan data 

dengan penyebaran 

kuesioner. 

1. Subyek Penelitian 

adalah nastar. 

2. Metode 

pengumpulan datan 

degan kuesioner 

dengan uji 

organoleptik. 

1. Penelitian 

dilakukan dalam 

bentuk eksperimen. 

2. Tujuan yang 

ingin dicapai 

adalah untuk 

mengganti seluruh 

penggunaan tepung 

terigu menjadi 

tepung beras dan 

tepung kedelai.  

3. Metode 

pengumpulan data 

dengan penyebaran 

kuesioner. 

 

5.  Perbedaan 1. Subyek penelitian 

yang digunakan 

adalah tepung beras 

ketan hitam. 

2. Menggunakan 

skala hedonic dengan 

lima pilihan jawban. 

3. Tidak melakukan 

uji laboratorium. 

1. Obyek penelitian 

yang digunakan 

adalah kue semprit. 

2. Teknik 

pengambilan sampel 

menggunakan 

purposive sampling. 

1. Subyek 

penelitian adalah 

chocolate cookies. 

2.Obyek penelitian 

adalah tepung beras 

dan tepung kedelai. 
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Berdasarkan kajian di atas maka peneliti melakukan eksperimen dan 

mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Tepung 

Beras Merah Sebagai Pengganti Tepung Terigu dalam Pembuatan Nastar di 

Ananasnastar”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat tepung beras merah? 

2. Bagaimana cara membuat nastar dengan menggunakan tepung beras 

merah? 

3. Adakah perbedaan kualitas nastar menggunakan tepung beras merah 

ditinjau dari segi rasa, warna, tekstur dan aroma? 

4. Berapa kandungan lemak dan kalori pada nastar menggunakan tepung 

beras merah dan nastar menggunakan tepung terigu? 

5. Bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap nastar menggunakan 

tepung beras merah? 

6. Bagaimana pemasaran kue nastar yang menggunakan tepung beras merah 

kedepannya? 
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1.3 Tujuan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat tepung beras merah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara membuat nastar menggunakan tepung 

beras merah. 

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan kualitas nastar menggunakan 

tepung beras merah ditinjau dari segi rasa, warna, tekstur dan aroma. 

4. Untuk mengetahui adanya perbedaan kandungan lemak dan kalori pada 

nastar menggunakan tepung beras merah dan tepung terigu. 

5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap nastar 

menggunakan tepung beras merah dan tepung terigu. 

6. Untuk mengetahui pemasaran nastar dengan tepung beras merah 

kedepannya 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dari nastar yang menggunakan tepung 

beras merah adalah memiliki aroma dominan mentega dan buah nanas, memiliki 

warna yang tidak jauh berbeda dengan nastar yang menggunakan tepung terigu, 

memiliki rasa yang tetap enak dan disukai oleh masyarakat tetapi memiliki 

kandungan gizi yang mengandung lebih sedikit lemak dan kalori. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya penelitian ini karena mengganti tepung terigu dengan tepung 

beras merah yang akan berdampak pada kandungan lemak dan kalori dari kue 
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nastar tersebut dan mengganti gula halus serta gula pasir dengan gula stevia yang 

akan berdampak pada kandungan gula pada kue nastar.  

Bagi peneliti pentingnya pengembangan yaitu menambah wawasan 

peneliti tentang pemanfaatan dari tepung beras merah sebagai pengganti tepung 

terigu di kue kering nastar dan juga sebagai peluang bisnis dengan cara 

menjualkan nastar yang sudah menggunakan tepung beras merah sebagai nastar 

yang bebas gula dan bebas gluten. 

Bagi Universitas Ciputra, sebagai arsip untuk sumber data yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. Bagi konsumen pentingnya 

pengembangan adalah untuk menambah wawasan konsumen tentang manfaat dan 

kelebihan yang dimiliki beras merah, memberikan informasi kepada konsumen 

jika beras merah bisa dijadikan tepung dan bisa dijadikan pengganti tepung terigu 

untuk kue nastar, dan juga bias dinikmati seluruh kalangan masyarakat mulai 

muda hingga tua tanpa harus khawatir terhadap naiknya gula darah dan naiknya 

kolesterol. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi: 

1. Kue nastar yang menggunakan tepung beras merah dan gula stevia akan 

mengandung lebih sedikit lemak dan kalori. 

2. Konsumen lebih aman mengonsumsi kue nastar dengan menggunakan 

tepung beras merah karena tidak mengandung gluten dan tidak 

mengandung gula. 
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Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Aroma yang dihasilkan kue nastar akan berbeda dengan nastar yang 

menggunakan tepung terigu, karena gula stevia memiliki bau tersendiri. 

2. Rasa dan tekstur kue nastar akan berbeda dikarenakan tidak mengandung 

gula halus serta gula pasir, dan tepung terigu. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Kue nastar 

Kue nastar adalah produk olahan dari tepung terigu, mentega, kuning telur 

dan juga susu bubuk, kue nastar memiliki isian buah nanas dan gula pasir 

yang dipanaskan secara bersamaan dan menghasilkan selai. 

2. Gluten 

Gluten merupakan protein yang terdapat pada beberapa bahan makanan 

golongan serealia yaitu tepung atau gandum (Risti dan Rahayuni, 2013:2).  

3. Sugar free 

Tidak mengandung gula. 

4. Gluten free 

Tidak mengandung protein tepung. 

5. Tepung beras merah  

Tepung beras merah merupakan salah satu bentuk produk setengah jadi 

dari beras merah yang dapat disimpan lebih lama, mudah dicampur, 

diperkaya zat gizi, dibentuk dan lebih cepat dimasak sesuai kebutuhan 

kehidupan yang serba praktis (Damarjati dkk 2000). 
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6. Gula stevia 

Gula stevia adalah suatu sumber bahan pemanis alami yang mempunyai 

tingkat kemanisan 200-300 kali lebih manis dari gula tebu dan diyakini 

bisa menjadi jalan keluar bagi konsumen yang karena alasan apapun tidak 

mau dan tidak boleh mengonsumsi gula pasir, misalnya penderita diabetes 

(Ratnani dan Anggraeni, 2005:1). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi atas lima bab yang 

pertama adalah bab I, bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas latar 

belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah, serta sistematika penulisan untuk penelitian ini. Pada bab II berisi 

tentang kajian pustaka, dan akan membahas tinjauan nastar secara umum, manfaat 

dan kandungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue nastar, 

tepung beras merah yang berupa teori dan akan digunakan peneliti sebagai acuan 

dalam penelitian ini.  

Bab III merupakan metode pengembangan, di bab ini akan dibahas 

mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan alat, waktu 

dan tempat penelitian, uji coba produk, insturmen pengumpulan dan teknik 

analisis data. Selanjutnya adalah bab IV merupakan hasil pengembangan, pada 

bab ini akan disajikan data hasil uji coba yang dilakukan terhadap nastar dengan 

tepung beras merah, analisis data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik 
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yang telah dilakukan ditinjau dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur, dan juga 

hasil uji laboratorium dari nastar dengan tepung terigu dan nastar dengan tepung 

beras merah. Yang terakhir adalah bab V berisi penutup yang berisi pembahasan 

mengenai kajian produk yang telah dihasilkan yaitu nastar menggunakan tepung 

beras merah, saran pemanfaatan, dan pengembangan nastar menggunakan tepung 

beras merah.  

 

 


