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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Indonesia saat ini banyak mengkonsumsi makanan yang 

berbahan dasar terigu akibatnya kebutuhan terigu semakin meningkat. 

Meningkatnya kebutuhan terigu berdampak pada tingkat konsumsi gandum di 

Indonesia, namun produksi gandum belum tercukupi sehingga Indonesia memenuhi 

kebutuhan gandum dengan mengimpor dari negara lain (Santoso, dkk., 2014:167). 

Salah satu cara untuk mengurangi bergantungnya Indonesia terhadap impor bahan 

dari luar negri adalah dengan melakukan inovasi terhadap produk lokal Indonesia. 

Banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang dapat diolah menjadi olahan 

makanan. Indonesia adalah salah satu negara yang terkenal kaya akan sumber daya 

alamnya. Buah nangka adalah salah satu hasil alam yang melimpah di Indonesia. 

Data produksi buah nangka pada tahun 2012 di Indonesia adalah sebanyak 

652.981 ton (Nusa, dkk., 2014:31). Menurut Nusa, dkk., (2014:31) masih rendahnya 

pemanfaatan biji nangka dalam bidang pangan hanya sebatas sekitar 10% 

disebabkan kurangnya minat masyarakat dalam pengelolahan biji nangka. “Salah 

satu pangan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi tepung yaitu biji 

nangka” Kisnawaty dan Kurnia (2017:92). Kebanyakan orang tidak mengetahui 

bahwa buah nangka dapat dimanfaatkan buah dan bijinya. Seringkali buah nangka 

hanya dimanfaatkan buahnya saja sedangkan bijinya hanya dijadikan limbah. 
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Mengurangi limbah dapat dilakukan dengan memanfaatkan biji nangka yang 

selama ini dijadikan limbah. Tepung biji nangka dapat digunakan sebagai bahan 

alternatif pengganti terigu (Santoso, dkk., 2014:168). Peneliti ingin mengurangi 

limbah buah nangka dan mengurangi penggunaan tepung terigu secara berlebihan 

dengan cara mengolah biji nangka menjadi tepung biji nangka sebagai pengganti 

tepung terigu dalam pembuatan almond crispy. Menurut Arpit dan John (2015:6), 

kandungan serat tepung biji nangka dapat menggantikan tepung terigu untuk 

memenuhi harapan konsumen dalam meningkatkan kandungan serat dan tepung biji 

nangka dapat digunakan sebagai sumber serat yang murah. 

Pada penelitian Abraham dan Jayamuthunagai (2014), melakukan penelitian 

yang berjudul “An Analytical Study on Jackfruit Seed Flour and its Incorporation 

in Pasta.” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tepung biji nangka 

memiliki kemampuan yang baik untuk penyerapan air dan penyerapan minyak, 

sehingga tepung biji nangka dapat digunakan untuk berbagai olahan makanan. 

Salah satu produk makanan yang dapat dibuat dari tepung biji nangka adalah kue 

kering. Kue kering merupakan salah satu olahan makanan dari tepung terigu yang 

sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut didukung oleh 

data dari Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (2015) tentang statistik 

konsumsi pangan, yang menunjukkan bahwa perkembangan konsumsi kue kering 

di Indonesia mengalami kenaikan tertinggi kedua yaitu sebesar 24,22%. 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin membuat inovasi baru dari 

almond crispy yang berbahan dasar tepung biji nangka sebagai pengganti tepung 

terigu. Harapan peneliti supaya produk lokal Indonesia yaitu tepung biji nangka 



3 

 

dapat dikembangkan untuk menjadi olahan-olahan makanan lain juga. Peneliti juga 

berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu mengurangi ketergantungan 

masyarakat Indonesia terhadap tepung terigu. Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengemas almond crispy dengan kemasan menarik yang bisa dijadikan sebagai 

oleh-oleh khas Surabaya maupun Indonesia. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, penelitian ini 

menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Di 

bawah ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pendukung penelitian ini: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 
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Persamaan 

1. Subyek penelitian 

yang digunakan 

adalah tepung biji 

nangka. 

2. Menggunakan 

metode prosedur 

dan pengumpulan 

data simple 

random sampling. 

3. Mengolah biji 

nangka menjadi 

tepung dengan 

cara dikukus. 

1. Subyek 

penelitian yang 

digunakan 

adalah tepung 

biji nangka. 

2. Penelitian 

dilakukan 

ditinjau dari uji 

organoleptik. 

3. Mengolah 

tepung biji 

nangka menjadi 

tepung dengan 

cara dikukus. 

1. Subyek 

penelitian yang 

digunakan 

adalah tepung 

biji nangka. 

2. Penelitian 

dilakukan 

ditinjau dari uji 

organoleptik. 

Sumber: Data Diolah (2017)  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Uraian Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

 

 

Perbedaan 

1. Peneliti meninjau 

mutu hedonik. 

2. Responden yang 

digunakan 

sebanyak 50 

orang. 

1. Menggunakan 

metode 

prosedur dan 

pengambilan 

data purposive 

sampling. 

1. Mengolah biji 

nangka menjadi 

tepung dengan 

cara direbus. 

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 biji nangka? 

2. Bagaimana cara pembuatan almond crispy dengan menggunakan tepung 

biji nangka? 

3. Bagaimana tesktur, warna, rasa dan aroma dari almond crispy yang 

menggunakan tepung biji nangka? 

4. Bagaimana minat dari responden (uji organoleptik) terhadap almond 

crispy dari tepung biji nangka? 

5. Bagaimana kandungan gizi almond crispy tepung biji nangka? 

6. Bagaimana strategi pemasaran almond crispy tepung biji nangka? 

 

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 biji nangka. 
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2. Untuk mengetahui cara pembuatan almond crispy dengan menggunakan 

tepung biji nangka. 

3. Untuk mengetahui tekstur, warna, rasa, dan aroma dari almond crispy 

yang menggunakan tepung biji nangka. 

4. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap almond crispy dari 

tepung biji nangka. 

5. Untuk mengetahui kandungan gizi almond crispy yang menggunakan 

tepung biji nangka. 

6. Untuk mengetahui strategi pemasaran almond crispy tepung biji 

nangka. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.  Almond crispy tepung biji nangka 

a. Rasa 

Diharapkan almond crispy tepung biji nangka memiliki rasa yang manis 

dan gurih. 

b. Warna 

Diharapkan almond crispy tepung biji nangka memiliki warna yang 

sama dengan almond crispy yang menggunakan tepung terigu, yaitu 

berwarna coklat keemasan. Menurut Kisnawaty dan Kurnia (2017:97) 

warna tepung biji nangka tidak berbeda signifikan dengan warna tepung 

terigu, sehingga tepung biji nangka tidak berpengaruh terhadap warna 

cookies. 
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c. Aroma 

Diharapkan almond crispy tepung biji nangka tidak memiliki aroma 

khas nangka melainkan memiliki aroma yang sama seperti almond 

crispy dari tepung terigu, yaitu beraroma harum khas mentega. 

d. Tekstur 

Diharapkan almond crispy tepung biji nangka memiliki tekstur yang 

renyah dan kokoh. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Produk lokal Indonesia yang belum dikembangkan. 

Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, tetapi Indonesia masih 

mengimpor gandum dari luar negri untuk memenuhi kebutuhan tepung 

terigu. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan produk lokal Indonesia menjadi salah satu alasan adanya 

pengembangan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti 

mengembangkan produk lokal Indonesia yaitu almond crispy dari tepung 

biji nangka sebagai pengganti tepung terigu. Adanya pengembangan dalam 

produk ini karena selama ini biji nangka hanya dijadikan limbah yang tidak 

dimanfaatkan, sehingga peneliti ingin mengenalkan kepada masyarakat 

bahwa tepung biji nangka juga dapat dimanfaatkan untuk olahan makanan 

yang menarik. 
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2.   Tepung biji nangka memiliki kandungan serat yang tinggi. 

Tepung biji nangka memiliki kandungan serat lebih tinggi dibandingkan 

tepung terigu, hal ini menjadi salah satu alasan pentingnya pengembangan 

produk dari tepung biji nangka. Dengan dilakukannya pengembangan 

produk almond crispy tepung biji nangka, maka peneliti dapat menambah 

kebutuhan serat masyarakat Indonesia dalam sisi kesehatan. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam penelitian ini, almond crispy tepung biji nangka dikembangkan 

dengan adanya beberapa asumsi, yaitu: 

a. Almond crispy tepung biji nangka diasumsikan memiliki kandungan 

serat yang lebih tinggi dibandingkan almond crispy dari tepung terigu. 

Pernyataan tersebut didapat dari teori jurnal yang telah tertulis di latar 

belakang penelitian ini. 

b. Biji nangka yang tidak diolah memiliki umur simpan yang lebih pendek 

dibandingkan biji nangka yang diolah, sehingga mengolah biji nangka 

menjadi tepung bisa menjadi produk alternatif karena bisa disimpan dan 

dimanfaatkan (Abraham dan Jayamuthunagai, 2014:1609). Adanya 

teori tersebut mengasumsikan bahwa menjadikan biji nangka sebagai 

tepung akan lebih menguntungkan, karena harga yang ekonomis dapat 

membuat almond crispy memiliki daya simpan yang lama. 
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c. Almond crispy tepung biji nangka diasumsikan memiliki warna yang 

sama dengan almond crispy dari tepung terigu, yaitu warna coklat 

keemasan. 

2. Dalam pengembangan almond crispy tepung biji nangka ini terdapat 

beberapa keterbatasan, antara lain: 

a. Almond crispy dari tepung biji nangka memiliki tekstur yang lebih kasar 

dibandingkan dengan almond crispy dari tepung terigu. Hal tersebut 

memungkinkan untuk membuat responden kurang tertarik dengan 

almond crispy tepung biji nangka. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Menurut Nusa, dkk., (2014:32) biji nangka adalah biji yang berasal dari buah 

nangka yang berukuran besar dan berbentuk bulat lonjong, permukaan kulit 

buah kasar dan berduri. Biji nangka berbentuk bulat sampai lonjong, 

panjangnya sekitar 3,5-4,5cm dengan berat berkisar 3 gram hingga 9 gram. 

2. Menurut Supriyadi dan Pangesthi (2014:226) tepung biji nangka merupakan 

penggilingan dari biji buah nangka yang telah melalui proses perebusan, 

pengupasan kulit, pengeringan, penghalusan dan pengayakan sehingga 

menjadi butiran-butiran yang halus. 

3. Surpriyadi dan Pangesthi (2014:226) juga mendefinisikan tepung terigu 

adalah bubuk halus yang berasal dari biji gandum yang mengalami proses 

penggilingan dan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kue kering, 

mie ataupun roti. 
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4. Gunawan, dkk., (2015:3) mengatakan bahwa almond crispy termasuk jenis 

makanan ringan dan sebagian orang mengenalnya sebagai salah satu oleh-

oleh khas Surabaya. Terbuat dari campuran tepung terigu, telur, mentega, 

susu, gula, dan bahan-bahan lainnya seperti kacang almond dan keju parut 

di atasnya. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Pada bab I yaitu pendahuluan, peneliti menuliskan mengenai latar belakang 

masalah yang mendukung penelitian almond crispy tepung biji nangka, menuliskan 

rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang ada, menuliskan tujuan 

yang ingin dicapai dari rumusan masalah, menuliskan gambaran lengkap mengenai 

karakteristik produk almond crispy tepung biji nangka, menuliskan alasan 

pentingnya pengembangan dengan melihat kondisi nyata pada latar belakang 

masalah yang ada, menuliskan asumsi dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

menuliskan definisi istilah-istilah khas yang dipakai dalam penelitian ini, dan 

menuliskan cara pengorganisasian keseluruhan Tugas Akhir. 

 Pada bab II yaitu kajian pustaka, peneliti menuliskan tinjauan biji nangka 

beserta manfaat dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan tepung biji nangka 

beserta manfaat, kandungan gizi, dan proses pembuatan tepung biji nangka, 

menuliskan tinjauan almond crispy, menuliskan tinjauan putih telur beserta manfaat 

dan kandungan gizinya, menuliskan tinjauan gula beserta manfaat dan kandungan 

gizinya, menuliskan tinjauan mentega beserta manfaat dan kandungan gizinya, 

menuliskan tinjauan keju beserta manfaat dan kandungan gizinya, menuliskan 
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tinjauan kacang almond beserta manfaat dan kandungan gizinya, menuliskan 

tinjauan protein beserta manfaatnya, menuliskan tinjauan serat beserta manfaatnya, 

menuliskan tinjauan kadar air beserta manfaatnya, menuliskan strategi pemasaran 

almond crispy tepung biji nangka, dan menuliskan syarat mutu kue kering menurut 

SNI. 

 Pada bab III yaitu metode pengembangan, peneliti menjelaskan mengenai 

model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu model prosedural. 

Model prosedural mengartikan bahwa peneliti mendeskripsikan langkah-langkah 

untuk melakukan penelitian. Peneliti juga menjelaskan mengenai prosedur 

pengembangan yang terdiri atas: bahan penelitian, peralatan penelitian, waktu 

penelitian, tempat penelitian, dan proses pembuatan produk almond crispy tepung 

biji nangka. Peneliti juga menuliskan uji coba produk yang menjelaskan mengenai 

desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, instrumen pengumpulan data, dan 

teknik analisis data dalam penelitian ini. 

 Pada bab IV yaitu hasil pengembangan, peneliti menjelaskan mengenai hasil 

penelitian dari pembuatan tepung biji nangka dan almond crispy tepung biji nangka. 

Peneliti juga menjelaskan mengenai hasil uji organoleptik, hasil uji laboratorium, 

analisis biaya, harga jual, desain kemasan, dan strategi pemasaran dari almond 

crispy tepung biji nangka. 

 Pada bab V yaitu penutup, peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian mengenai “Pemanfaatan Tepung Biji Nangka Sebagai 

Bahan Pengganti Pembuatan Almond Crispy Cookies.” 


