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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tapioca pearl adalah kondimen dalam minuman bubble tea yang sedang 

marak digemari oleh masyarakat Indonesia. Minuman ini berasal dari tahun 1980-

an di Taiwan, di mana seorang pemilik warung teh Taiwan, Liu Han-Chieh, dan 

manajer pengembangan produknya, Lin Hsiu Hui bereksperimen dengan menam-

bahkan berbagai ramuan seperti buah, sirup, dan tapioca pearl di minuman teh susu 

(Chang, 2012). Tapioca pearl sendiri berasal dari tepung tapioka yang diekstrasi 

dari akar ubi kayu, tumbuh di Nigeria dan Thailand. Sebagai sumber gizi, tapioka 

mempunyai kandungan vitamin, mineral, dan serat yang sangat rendah (Carey, 

2017) 

Tepung sukun merupakan produk olahan yang terbuat dari buah sukun. 

Buah sukun mengandung  karbohidrat, mineral dan vitamin  cukup  tinggi (Wid-

owati, 2003). Peneliti ingin mensubstitusi tepung tapioka yang digunakan sebagai 

bahan utama dengan tepung sukun yang kaya akan nutrisi dan nantinya bisa 

mengangkat nilai jual buah sukun di kalangan masyarakat. Selain itu dengan 

menggunakan tepung sukun akan tercipta inovasi baru dari boba yang nantinya 

akan meningkatkan keragaman variasi dalam produk minuman bubble tea.  

Adanya penambahan gelatin pada tepung sukun saat proses pembuatan ada-

lah untuk lebih mengenyalkan tekstur dari Tapioca Pearl tersebut. Gelatin adalah 
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produk alami yang diperoleh dari hidrolisis parsial kolagen. Gelatin merupakan 

protein yang larut yang bisa bersifat sebagai gelling agent (bahan pembuat gel) atau 

sebagai non gelling agent. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari sapi 

(tulang dan kulit jangat), babi (hanya kulit) dan kulit ikan (Hastuti dkk, 2007:39). 

Gelatin sendiri tidak mempunyai rasa yang kuat sehingga bisa ditambahkan dalam 

proses pembuatan boba buah sukun tanpa adanya pengurangan atau penambahan 

rasa pada hasil akhirnya. Gelatin dapat diaplikasikan dengan mudah untuk keper-

luan industri pangan, mempunyai sifat rendah kalori, protein tinggi, dan bebas kan-

dungan gula (Agustin, 2013:46). Gelatin dapat ditemui dengan mudah di pasaran 

Indonesia, maka akan mempermudah peneliti dalam pencarian bahan untuk proses 

produksi. Sebelum penulis melanjutkan penelitian, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu dengan topik yang sama dijadikan sebagai referensi. Adapun 

pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Diversivikasi Pangan Dari Tepung Sukun Untuk Mengurangi 

Konsumsi Tepung Terigu Di Kepulauan Seribu, Provinsi DKI 
Jakarta 
Ditulis Oleh    : Waryat, Muflihani Yanis, dan Yossi Handa-
yani 
Publikasi         : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1.   Penelitian meninjau tentang 
nilai gizi 

2.   Obyek penelitian yang 
digunakan adalah sukun 

3.   Mengangkat nilai jual sukun ke 
masyarakat 

4.   Menggunakan tepung sukun se-
bagai bahan dasar 

1.   Subyek penelitian yang digunakan 
adalah sukun tetapi untuk beragam 
makanan. 

2.   Peneliti meninjau kandungan te-
pung lain yaitu tepung terigu 

3.   Peneliti membandingkan tepung 
sukun dengan tepung terigu 

4.   Mengungkap masalah tepung ter-
igu di Indonesia 

Sumber : Data Diolah (2017) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul              : PEMANFAATAN TEPUNG SUKUN (Artocarpus altilis sp.) 

PADA PEMBUATAN ANEKA KUDAPAN SEBAGAI AL-
TERNATIF MAKANAN BERGIZI UNTUK PROGAM 
PMT-AS 

  Ditulis Oleh    : Pratiwi, Dewanti Putri 
Publikasi         : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1.   Menggunakan metode 
penelitian kualitatif. 

2.   Obyek penelitian yang 
digunakan adalah tepung 
sukun 

3.   Peneliti dilakukan meninjau 
dari kenaudngan gizi, 
manfaat, dan fungsinya 

1.   Subyek penelitian yang digunakan 
adalah aneka kudapan 

2.   Peneliti meneliti Gizi lebih dalam 
untuk progam PMT-AS 

3 Judul              : WHAT IS THE NUTRITIONAL VALUE OF BOBA 
Ditulis Oleh   : Carey, Elea 
Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1.   Obyek penelitian yang 
digunakan adalah boba yang 
berasal dari tepung tapioka 

2.   Meneliti kandungan nutrisi 
dalam tepung tapioka sebagai 
bahan dasar boba 

1.   Subyek penelitian yang digunakan 
adalah boba dengan berbagai warna 

2.   Meninjau lebih jauh tentang 
kesehatan dalam pengkonsumsian 
boba secara berlebih 

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 cara mengolah Tapioca Pearl dengan tepung sukun? 

2.   Bagaimana tampilan, rasa, warna, aroma, tekstur, dan minat dari responden 

(uji organoleptik) pada Tapioca Pearl dari tepung sukun? 
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3.   Bagaimana kandungan gizi dari Tapioca Pearl dari tepung sukun? 

4.   Bagaimana minat responden pada Tapioca Pearl dari tepung sukun dalam 

minuman bubble tea? 

5.   Bagaimana cara menjual Tapioca pearl dari tepung sukun sebagai tambahan 

dalam minuman bubble tea? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1.   Untuk mengetahui cara mengolah Tapioca Pearl dari tepung sukun 

sehingga memiliki tekstur, bentuk, dan rasa yang cocok. 

2.   Untuk mengetahui minat responden tentang penampilan, rasa, warna, 

aroma, dan tekstur (uji organoleptik) eksperimen Tapioca Pearl dari tepung 

sukun dalam minuman bubble tea. 

3.   Untuk mengetahui kandungan gizi yang terkandung di dalam Tapioca  pearl 

dari penggunaan bahan dasar tepung sukun. 

4.   Untuk mengetahui minat responden terhadap Tapioca pearl dari tepung 

sukun sebagai tambahan dalam minuman bubble tea. 

5.   Untuk mengetahui bagaimana cara menjual Tapioca pearl dari tepung 

sukun sebagai tambahan dalam minuman bubble tea. 
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1.4.   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.   Tapioca Pearl dari buah sukun 

a.   Aroma 

Diharapkan Tapioca Pearl dari tepung sukun tidak mengeluarkan 

aroma apapun. 

b.   Rasa 

Diharapkan Tapioca pearl dari tepung sukun mempunyai rasa manis 

tapi tidak berlebihan. 

c.   Warna 

Diharapkan Tapioca pearl dari tepung sukun mempunyai warna yang 

natural seperti buah sukun aslinya yaitu putih tulang. 

d.   Kandungan gizi 

Diharapkan Tapioca pearl dari tepung sukun memiliki kandungan gizi 

lebih dibandingkan dengan boba yang terbuat dari tepung tapioka. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.   Dengan adanya tren bubble tea di lingkungan masyarakat Indonesia meru-

pakan  salah satu alasan penting peneliti mengembangkan produk tapioca 

pearl yang menggunakan tepung tapioka menjadi tepung sukun dengan tam-

bahan gelatin sebagai pengenyal. 

2.   Kandungan gizi yang tinggi pada tepung sukun juga menjadi alasan peneliti 

ingin mengganti bahan dasar boba yang selama ini menggunakan tepung 

tapioka. 
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1.6.  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1.   Dalam penelitian ini, Tapioca pearl dikembangkan dengan adanya beberapa 

asumsi, yaitu: 

a.   Penelitian tentang pengawetan Tapioca pearl menggunakan gelatin 

tidak banyak dikembangkan walaupun gelatin berpotensi dikem-

bangkan menjadi pengawet karena gelatin dapat  membentuk  suatu  

lapisan yang mempunyai  sifat  mekanis dan sifat penghalang gas  yang 

sangat baik sehingga dapat  menjaga kualitas  warna dari makanan (Fa-

dillah dkk, 2014) dengan adanya teori tersebut maka peneliti mencoba 

manambahkan gelatin terhadap produk Tapioca Pearl dari tepung 

sukun yang nantinya bisa menambah jangka waktu penyimpanan 

produk. 

b.   Tepung sukun mengandung mineral dan vitamin yang lengkap dan 

mempunyai nilai kalori yang rendah (Widowati, 2003) 

 

1.7 Definisi Istilah 

1.   Tapioca Pearl 

  Campuran minuman yang berbentuk bulat, kenyal, dan tidak mengeluarkan 

aroma. Mempunyai rasa manis dan sering dipadukan dengan minuman ber-

bahan dasar milk tea atau teh yang dicampurkan dengan susu. 
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2.   Gelatin 

  Terbuat dari hidrolisis parsial kolagen, biasanya diambil dari hewan. Mem-

berikan tambahan tekstur terhadap produk makanan atau minuman. Sebagai 

pengawet makanan alami. 

3.   Tepung Sukun 

  Hasil olahan buah sukun dapat menggantikan fungsi tepung lainnya seperti 

tepung terigu. 

4.   Tapioca Pearl Dari Tepung Sukun 

  Tapioca pearl dari tepung sukun merupakan kreasi yang menstubtitusi 

penggunaan tepung tapioka menggunakna tepung sukun dengan harapan 

akan menambah lebih banyak gizi ke dalam produk. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini peneliti menjelaskan adanya latar 

belakang masalah  yang mendukung dilakukannya penelitian mengenai Tapioca 

Pearl, rumusan masalah yang ingin ditulis oleh peneliti berdasarkan latar belakang 

masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah, menuliskan 

deskripsi lengkap mengenai produk Tapioca Pearl untuk membedakan produk 

tersebut dengan produk lainnya yang ada di pasaran, menuliskan dan 

menggambarkan argumentasi mengapa perlu ada pengubahan kondisi nyata pada 

latar belakang masalah ke kondisi ideal dengan melakukan pengembangan produk, 

menuliskan asumsi yang menentukan karakteristik Tapioca Pearl yang dihasilkan 

dimana asumsi tersebut diangkat dari teori-teori yang teruji, pandangan ahli, atau 
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data empiris yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan menggunakan 

produk Tapioca pearl dari tepung sukun. Keterbatasan pengembangan 

mengungkapkan keterbatasan dari produk ini untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi, menuliskan serta menggambarkan definisi istilah-istilah khas yang 

digunakan dalam mengembangkan produk yang diingkan. Istilah-Istilah yang 

diberi batasan adalah istilah yang memiliki peluang untuk ditafsirkan berbeda oleh 

pembaca atau pemakai produk, dan yang terakhir dalam Bab I ini adalah peneliti 

menuliskan cara pengorganisasian keseluruhan tugas akhir. 

 BAB II  KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini penliti memberikan penjelasan 

bahan-bahan pembuatan produk yang dijabarkan secara terpisah, serta tinjauan 

singkat mengenai tepung sukun, gelatin, gula, Tapioca Pearl, air yang meliputi 

manfaat dan kandungan gizi. Metode penjelasan dengan menggunakan tabel-tabel 

informasi gizi ke dalam satu ukuran yaitu 100 gram yang didapatkan dari data yang 

lebih akurat. 

 BAB III METODE PENGEMBANGAN, pada bab ini peneliti menjelaskan 

metode pengembangan produk, peneliti menjelaskan secara rinci mengenai model 

pengembangan yang digunakan oleh peneliti dan menjelaskan langkah-langkah 

yang sudah ditentukan untuk menghasilkan sebuah produk yaitu Tapioca Pearl dari 

tepung sukun, menjelaskan langkah-langkah prosedur yang dilakukan oleh peneliti 

dalam pembuatan sebuah produk, dan pengujian produk yang diharapkan untuk 

mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai pendukung penelitian. 

 BAB IV HASIL PENGEMBANGAN, pada bab ini peneliti menjelaskan 

mengenai hasil penelitian dan pembuatan tapioca pearl dari tepung sukun. Peneliti 



9 
 

juga menjelaskan mengenai hasil uji organoleptic, hasil uji laboratorium, analisis 

biaya, desain kemasan, strategi pemasaran, dan harga jual. 

 BAB V PENUTUP, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan, saran, 

dan ide untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 


