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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cumi (Loligo sp.) merupakan salah satu hewan laut yang paling banyak 

digunakan untuk memasak dalam industri makanan. Menurut UPT PPI Muara 

Angke (2013), ekspor cumi pada tahun 2010 mencapai 34.925.401 kilogram, 

ekspor cumi pada tahun 2011 sebesar 48.803.318 kilogram dan produksi cumi dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 sebesar 2.557,74 ton 

pada tahun 2012 naik menjadi 8.493,41 ton. Produksi cumi mengalami penurunan 

dari tahun 2012 (8.493,41 ton) ke tahun 2013 (6.099,99 ton). Menurut Phaidon 

(2012:212) tubuh hewan yang tergolong tidak memiliki tulang belakang ini 

terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya badan berbentuk tabung, tulang 

lunak transparan, sirip, mata, lengan, kantung tinta, dan tentakel. Spesies cumi 

(Loligo sp.) yang dapat dikonsumsi memiliki berat kurang lebih antara 50-750 

gram dengan panjang kurang lebih 10-90cm. 

Pada proses pengolahannya, banyak bagian dari cumi yang tidak ikut di 

olah sehingga terbuang dan menjadi limbah salah satunya adalah tinta cumi. 

Menurut Hutasoir dkk (2015:29) di Indonesia pemanfaatan limbah tinta cumi 

belum banyak, tetapi di Jepang, tinta cumi sudah dimanfaatkan sebagai bahan 

pengawet. Menurut Kurniawan (2012:41) tinta cumi bersifat sebagai anti bakteri 

dan memiliki nilai gizi yang cukup baik terutama protein (10,88%). 
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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 
1 Judul              : KAJIAN PEMANFAATAN LIMBAH TINTA CUMI-CUMI 

(Loligo sp.) SEBAGAI PEWARNA ALAMI MIE BASAH 

DENGAN BAHAN PENGIKAT BERBEDA TERHADAP 

PENERIMAAN KONSUMEN 

Ditulis Oleh    : Hutasoir, Dian Monica., Syahrul., dan Sari, N. Ira 

Publikasi         : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah tinta cumi 

2. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif 

3. Penelitian dilakukan ditinjau dari 

nilai gizi dan uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah mie basah. 

2. Menggunakan metode pengambilan 

data simple random sampling 

 

2 Judul              : PENGARUH PENAMBAHAN TINTA CUMI-CUMI (Loligo 

sp) TERHADAP KUALITAS NUTRISI DAN PENERIMAAN 

SENSORIS MI BASAH 

Ditulis Oleh   : Agusandi, Agus Supriadi., dan Lestari, Shanti Dwita 

Publikasi       : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Subyek penelitian yang 

digunakan adalah tinta cumi 

2. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif 

3. Penelitian ditinjau dari nilai gizi 

dan uji organoleptik 

 

1. Obyek penelitian yang digunakan 

adalah mie basah 

2. Menggunakan metode 

pengambilan data simple random 

sampling 

3 Judul              : HIDROLISIS PROTEIN TINTA CUMI-CUMI (Loligo sp.) 

DENGAN ENZIM PAPAIN 

Ditulis Oleh   : Kurniawan, Susi Lestari 
Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Obyek penelitian yang 

digunakan adalah tinta cumi 

2. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kuantitatif 

3. Kandungan gizi yang ditinjau 

adalah kandungan protein 

1. Subyek penelitian yang digunakan 

adalah enzim papain 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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Berdasarkan sifat dan kandungan dalam tinta cumi, peneliti menyadari 

bahwa aroma amis alami yang berasal dari tinta cumi tidak dapat dihindarkan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan dilakukan percobaan untuk 

menghilangkan aroma amis pada tinta cumi. 

Kue red velvet merupakan produk olahan dari tepung terigu, mentega, 

gula, garam, susu, bubuk kakao, telur, soda kue, dan pewarna sintetis merah yang 

dicampur lalu di panggang dalam oven. Kue ini terkadang terdiri dari dua atau 

lebih lapisan kue dengan warna merah menyala yang diberi krim keju tebal 

disetiap lapisannya. Dalam pembuatannya, kue red velvet diberi pewarna sintetis 

merah yang sebelumnya pada awal pembuatannya menggunakan sari buah bit 

sebagai pewarna alami kue ini.  Oleh karena itu, peneliti merasa penelitian ini 

selain dapat mengurangi limbah juga dapat menambah nilai gizi, nilai guna, nilai 

jual, dan inovasi produk dari limbah tinta cumi dikarenakan penggunaan tinta 

cumi sebagai pewarna alami kue red velvet menjadi black velvet lebih baik 

daripada penggunaan pewarna makanan sintetis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menghilangkan aroma khas tinta cumi agar dapat 

digunakan sebagai bahan pewarna pada kue black velvet? 

2. Bagaimana kandungan gizi pada kue black velvet yang menggunakan 

bahan pewarna tinta cumi? 
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3. Bagaimana tampilan, warna, aroma, tekstur, dan rasa dari kue black velvet 

dengan menggunakan bahan pewarna tinta cumi? 

4. Bagaimana minat dari responden terhadap kue black velvet dengan 

menggunakan bahan pewarna tinta cumi? 

5. Apakah kue black velvet berbahan dasar tinta cumi dapat diterima oleh 

panelis? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui cara memproses tinta cumi agar dapat digunakan 

sebagai bahan pewarna pada kue black velvet. 

2. Untuk mengetahui kandungan gizi pada kue black velvet yang 

menggunakan bahan pewarna tinta cumi. 

3. Untuk mengetahui pendapat responden terhadap tampilan, warna, aroma, 

tekstur, dan rasa dari kue black velvet dengan menggunakan bahan 

pewarna tinta cumi. 

4. Untuk mengetahui minat responden terhadap kue black velvet dengan 

menggunakan bahan pewarna tinta cumi. 

5. Untuk mengetahui penerimaan kue black velvet berbahan dasar tinta 

cumi menurut panelis. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Kue Black Velvet 

a. Aroma 

Diharapkan kue black velvet tidak memiliki aroma amis yang 

disebabkan oleh tinta cumi. 

b. Rasa 

Diharapkan kue black velvet tidak memiliki rasa khas yang disebabkan 

oleh cumi melainkan rasa kue pada umumnya. 

c. Warna 

Diharapkan kue black velvet memiliki warna hitam yang cukup pekat 

sehingga penampilannya menarik dan menggugah selera konsumen. 

d. Kandungan Gizi 

 Diharapkan kue black velvet memiliki kualitas gizi yang lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan pewarna makanan sintetis.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Penggantian bahan pewarna makanan dengan bahan pewarna alami yang 

berasal dari tinta cumi merupakan salah satu alasan penting adanya 

pengembangan produk ini. Adanya pengembangan dalam produk ini tak 

hanya meningkatkan kandungan gizi dalam produk kue black velvet, juga 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahan pewarna alami yang lebih 

baik untuk kesehatan. 
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2.  Kandungan gizi dalam tinta cumi dibandingkan dengan bahan pewarna 

makanan tambahan lain menjadi asalan lain adanya pengembangan produk 

ini. Dengan dilakukannya pengembangan produk kue black velvet, peneliti 

dapat memenuhi keinginan konsumen dalam mengkonsumsi kue dari sisi 

kenikmatan dan kesehatan. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam penelitian ini, kue black velvet dikembangkan dengan adanya 

beberapa asumsi, yaitu: 

a. Penelitian tentang tinta cumi yang digunakan untuk kue black velvet 

ini bertujuan untuk mengganti bahan pewarna makanan tambahan 

dengan bahan pewarna makanan alami. Menurut Mohanraju 

(2013:451), tinta cumi tidak hanya dikenal sebagai antimikroba tetapi 

terkenal juga sebagai antitumor, pencegahan leukemia, dan zat 

antiviral yang sudah dikenal seluruh dunia. Adanya teori tersebut 

peneliti mengasumsikan bahwa tinta cumi memiliki kandungan gizi 

yang baik bagi kesehatan tubuh. 

b. Kue black velvet mengandung antioksidan dan protein yang baik bagi 

kesehatan tubuh dibandingkan dengan kue red velvet pada umumnya 

berdasarkan teori yang sudah tertulis di latar belakang. 

2. Dalam pengembangan kue black velvet terdapat beberapa keterbatasan, 

antara lain: 
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a. Aroma amis pada kue black velvet yang berasal dari tinta cumi akan 

membatasi minat panelis dan konsumen dalam menikmati produk kue 

black velvet. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Kue Red Velvet 

 Kue red velvet merupakan produk olahan dari tepung terigu, mentega, 

gula, garam, susu, bubuk kakao, telur, soda kue, dan pewarna sintetis 

merah yang dicampur lalu di panggang dalam oven. Kue ini terkadang 

terdiri dari dua atau lebih lapisan kue dengan warna merah menyala yang 

diberi krim keju tebal disetiap lapisannya. 

2. Simple Random Sampling 

 Menurut Darmadi (2013:73) simple random sampling adalah metode 

penarikan dari sebuah populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga 

setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau 

terambil. 

3. Amis 

 Istilah amis dalam penelitian ini mengandung arti anyir (beraroma seperti 

ikan). 

4. Pekat 

 Istilah pekat dalam penelitian ini mengandung arti likat atau kental. 
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5. Sintetis 

 Istilah sintetis dalam penelitian ini mengandung arti tidak diturunkan 

langsung dari hasil alam; bersifat hasil pengolahan manusia; tiruan. 

 

1.8  Sistematika Penulisan 

 Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business sebagai pelaksana lembaga 

pendidikan, dimana 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 

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

mengenai pengenalan terhadap tinta cumi, pengenalan terhadap kue black velvet, 

bahan yang digunakan dalam pembuatan kue black velvet dan teori dasar dalam 

pembuatan kue black velvet serta 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 

peralatan selama penelitian berlangsung, waktu dan tempat penelitian, proses 

pembuatan produk, uji coba produk, serta memaparkan metode-metode yang akan 
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dipakai oleh peneliti untuk menghasilkan produk (metode eksperimen, metode 

observasi, uji laboratorium, uji organoleptik, uji hedonik, dan statistik deskriptif). 

 Bab IV Hasil Pengembangan, dalam bab ini membahas mengenai hasil 

dari objek penelitian yaitu kue black velvet berbahan dasar tinta cumi. Gambaran 

keseluruhan dalam penelitian ini berdasarkan judul dan teknik pembuatan kue 

serta membahas mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

pengembangan ini yaitu metode eksperimen, metode observasi, uji laboratorium, 

uji organoleptik, uji hedonik, dan metode analisis data yaitu analisis data 

deskriptif. Bab V Penutup, dalam bab ini, memaparkan hasil pengembangan 

berupa kesimpulan dari masalah yang dibahas dari bab sebelumnya untuk 

keperluan pemanfaatan dan diseminasi. 

 


