
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penduduk Indonesia tidak dapat dipisahkan dari beras. Salah satu negara 

dengan konsumsi beras tertinggi adalah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena 

kebutuhan beras negara semakin meningkat setiap tahunnya bersamaan dengan 

bertambahnya penduduk serta perubahan kebiasaan yang sebelumnya makanan 

utama bukan beras beralih menjadi beras (Mangiri dkk., 2016:1). Beras putih, 

beras merah, dan beras hitam merupakan beras yang umum dikonsumsi oleh 

penduduk Indonesia. Namun, penduduk Indonesia cenderung memilih beras putih 

untuk dikonsumsi.  

Beras hitam (Oryza sativa L. indica) adalah salah satu beras yang mulai 

populer, bermanfaat bagi kesehatan sehingga digunakan sebagai pangan 

fungsional serta mengandung pigmen dan khasiat lebih baik dibanding beras putih 

atau beras warna lain (Mangiri dkk., 2016:2). Antosianin adalah salah satu 

kelompok antioksidan. Dalam dedak beras hitam, dilaporkan bahwa terdapat 

kandungan antoasianin sebanyak 5,55 mg/g bahan. Lapisan kulit terluar beras 

hitam mengandung flavonoid yang di dalamnya termasuk antosianin sebanyak 6,4 

g/100 g kulit terluar. Diketahui, beras hitam cocok dikonsumsi sebagai makanan 

diet pada penderita Diabetes Mellitus (DM) karena memiliki potensi dalam 

penurunan gula darah. Selain menjadi nasi, beras juga sering di proses menjadi 
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tepung untuk digunakan sebagai bahan pembuatan makanan selain nasi (Hartati, 

2013:58). 

Nastar berasal dari kata ananas dan taart dalam bahasa Belanda yang 

mengandung lemak tinggi, gurih, dan apabila dipatahkan teksturnya agak padat 

(Febrianti dkk., 2017:435). Salah satu budaya penduduk Indonesia saat memasuki 

musim lebaran dan natal adalah mengonsumsi kue kering. Nastar termasuk kue 

kering yang sering ditemui, banyak digemari, dan disukai oleh sebagian besar 

penduduk Indonesia. Umumnya, nastar menggunakan tepung terigu sebagai bahan 

dasar utama dan telah diketahui bahwa tepung terigu memiliki kandungan gluten. 

Gluten apabila dikonsumsi secara berlebihan akan berdampak negatif bagi tubuh 

(Wibowo, 2013:2). Tepung terigu putih juga sudah melalui proses kimia berupa 

bleaching dimana prosesnya hampir tidak berbeda dengan proses bleaching pada 

pakaian. Bleaching menyebabkan serat, vitamin, dan mineral pada tepung terigu 

berkurang drastis. Selain itu, tepung terigu juga membuat tubuh menghasilkan 

insulin berlebih (Quinn, 2011:15).  

Peneliti menjalani sebuah bisnis kuliner yang bernama Ananasnastar, 

Produk utama bisnis ini adalah kue nastar. Ananasnastar telah berdiri sejak tahun 

2016 dan memiliki dua varian isian nastar yaitu nastar original dan nastar cokelat. 

Dalam pembuatan produk, tepung terigu merupakan bahan utama yang paling 

dominan dibanding mentega, gula, dan telur. Peneliti mengetahui bahwa nastar 

mengandung gluten, lemak, dan gula yang tinggi serta rendah serat. Peneliti ingin 

membuat nastar yang lebih sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen, dengan 

harapan nastar akan lebih tinggi serat dan rendak kalori. Dalam mencapai hal 



  3 

tersebut, peneliti menambahkan tepung beras hitam dan mengganti gula pasir 

menjadi gula stevia. Peneliti akan melakukan uji laboratorium untuk 

membandingkan kandungan gizi nastar yang dibuat menggunakan bahan normal 

dan nastar yang ditambahkan tepung beras hitam. 

Berdasarkan kajian di atas maka peneliti akan melakukan eksperimen dan 

mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul "Penambahan Tepung 

Beras Hitam dalam Pembuatan Nastar di Ananasnastar". 

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 
Uraian Penelitian 1 Penelitian 2 
Judul Uji Kesukaan Hasil 

Jadi Kue Kering 
Nastar Menggunakan 
Tepung Terigu dan 
Tepung Beras Ketan 
Hitam 

Perbedaan Kualitas Kue Nastar 
Hasil Eksperimen dengan Bahan 
Dasar yang Disubtitusi 
Menggunakan Tepung Gembili 

Publikasi 2013 2015 
Ditulis Oleh Julian Wibowo Syarifah Ariyani 
Persamaan 1. Diaplikasikan pada 

nastar. 
2. Tepung terigu 

sebagai 
pembanding. 

3. Menggunakan 
metode 
eksperimen. 

4. Melakukan uji 
organoleptik. 

1. Diaplikasikan pada nastar. 
2. Menggunakan metode 

eksperimen. 
3. Melakukan uji organoleptik. 
4. Melakukan uji kandungan gizi. 

Perbedaan 1. Memanfaatkan 
tepung beras ketan 
hitam. 

1. Memanfaatkan tepung gembili. 
 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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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 cara membuat beras hitam menjadi tepung beras hitam? 

2. Bagaimana cara membuat nastar dengan tepung beras hitam? 

3. Apakah perbedaan antara nastar dengan tepung terigu dengan nastar 

menggunakan tepung beras hitam ditinjau dari segi aroma, tekstur, warna, 

dan rasa? 

4. Apakah perbedaan kandungan gizi antara nastar dengan tepung terigu 

dan nastar dengan tepung beras hitam? 

5. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk nastar dengan tepung 

beras hitam? 

6. Bagaimana pemasaran produk nastar tepung beras hitam ditinjau dari 

8P? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat beras hitam menjadi tepung beras 

hitam. 

2. Untuk mengetahui pembuatan nastar menggunakan tepung beras 

hitam. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan antara nastar dengan tepung terigu 

dengan nastar menggunakan tepung beras hitam ditinjau dari segi aroma, 

tekstur, warna, dan rasa. 

4. Untuk mengetahui perbedaan kandungan nastar dengan tepung terigu 

dan nastar dengan tepung beras hitam. 

5. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap produk nastar dengan 

tepung beras hitam.  

6. Untuk mengetahui pemasaran produk nastar tepung beras hitam ditinjau 

dari 8P. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

 Lima aspek spesifikasi produk nastar tepung beras hitam yang diharapkan 

yaitu:  

1. Aroma 

 Aroma produk nastar dengan beras hitam diharapkan tetap menyerupai 

produk nastar menggunakan tepung terigu yang berbau mentega dan manis nanas. 

2. Tekstur  

 Tekstur produk nastar dengan tepung beras hitam diharapkan menyerupai 

produk nastar menggunakan tepung terigu yang agak keras diluar dan hancur atau 

rapuh di bagian dalam. 

3. Warna  

 Warna produk nastar dengan tepung beras hitam diharapkan dapat 

diterima oleh panelis.  
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4. Rasa  

 Rasa produk nastar dengan tepung beras hitam diharapkan menyerupai 

produk nastar menggunakan tepung terigu yang manis, gurih, serta terasa selai 

nanas. 

5. Kandungan Gizi 

 Kandungan gizi produk nastar menggunakan tepung beras hitam 

diharapkan mengandung lebih banyak serat dan lebih rendah lemak dibanding 

produk nastar menggunakan tepung terigu. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan peneliti tentang pemanfaatan tepung beras hitam 

sebagai pengganti tepung terigu dalam nastar. 

2. Bagi Ananasnastar 

 Menambah variasi produk dengan inovasi baru dalam bisnis dan 

menghasilkan produk nastar dengan kandungan lemak dan gula yang lebih 

rendah serta kandungan serat yang lebih tinggi. 

3. Bagi Universitas Ciputra 

Menjadi referensi atau masukan untuk penelitian-penelitian berikutnya. 

4. Bagi Konsumen 

 Menambah pengetahuan bagi konsumen bahwa beras hitam dapat menjadi 

bahan pengganti tepung terigu dalam pembuatan nastar. 
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1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi: 

1. Produk nastar menggunakan tepung beras hitam dan gula stevia 

mengandung lebih banyak serat dan lebih rendah lemak. 

2. Produk nastar menggunakan tepung beras hitam dapat memiliki aroma, 

tekstur, warna, dan rasa yang sama dengan nastar menggunakan tepung terigu. 

3. Produk nastar menggunakan tepung beras hitam dan gula stevia akan dapat 

diterima oleh masyarakat. 

 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan: 

1. Aroma produk nastar menggunakan tepung beras hitam akan berbeda 

karena menggunakan tepung beras hitam dan gula stevia. 

2. Tekstur produk nastar menggunakan tepung beras hitam akan berbeda 

karena tidak menggunakan tepung terigu. 

3. Warna produk nastar menggunakan tepung beras hitam akan berbeda 

karena warna tepung beras hitam adalah keunguan. 

4. Rasa produk nastar menggunakan tepung beras hitam akan berbeda karena 

menggunakan tepung beras hitam dan gula stevia. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Nastar 

 Nastar adalah kue kering yang rasanya manis berbentuk kecil, terbuat dari 

tepung terigu, lemak, gula, dan telur yang dicampur menjadi satu, diaduk sampai 

rata, dan dipanggang sampai matang (Ariyani, 2015:8). 

2. Tepung Terigu 

 Tepung terigu adalah tepung yang dihaluskan yang berasal dari bulir 

gandum, umumnya digunakan untuk bahan dasar pembuatan kue, mie, dan roti 

yang mengandung gluten untuk menentukan kekenyalan makanan yang terbuat 

dari tepung terigu ini (Wibowo, 2013:2). 

3. Beras Hitam 

 Beras hitam (Oryza sativa L. indica) merupakan varietas lokal yang 

mengandung pigmen yang paling baik dibandingkan beras putih atau beras warna 

yang lain. Beras hitam merupakan salah satu jenis beras yang mulai populer di 

masyarakat dan dikonsumsi sebagai pangan fungsional karena bermanfaat bagi 

kesehatan (Mangiri dkk., 2016:2). 

4. Tepung Beras Hitam  

 Tepung beras hitam adalah beras hitam yang diolah hingga menjadi 

tepung. 

5. Gula (kastor) 

 Gula kastor adalah gula pasir yang butirannya lebih halus. Dapat dibuat 

sendiri yaitu dengan mem-blender gula pasir hingga halus, kemudian diayak 

(Raditrini dan Hani, 2017:14).  
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6. Gula stevia  

 Gula stevia adalah gula yang terbuat dari tumbuhan Stevia Rebaudiana 

Bertoni. Gula stevia berkalori rendah, tidak mengganggu rasa minuman sirop, 

200-300 kali lebih manis dari pada pemanis yang berasal dari tebu, dan relatif 

tidak berbahaya karena tidak mengandung zat yang bersifat karsinogenik. Telah 

dipasarkan di Jepang, Taiwan, dan Korea (Ratnani dan Anggraeni, 2005:27).  

  

1.8 Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini dibagi dalam lima bab utama yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka, metode pengembangan, hasil pengembangan, dan penutup. Bab 

pertama yaitu pendahuluan berisi latar belakang penelitian dilakukan, rumusan 

masalah yang ditarik dari latar belakang, tujuan pengembangan, harapan 

spesifikasi produk yang dihasilkan, pentingnya pengembangan dilakukan, asumsi 

dan keterbatasan dalam pengembangan, definisi istilah yang sering muncul, dan 

sistematika penulisan penelitian. 

 Bab ke dua adalah kajian pustaka, dimana bab ini akan membahas tinjauan 

teori yang digunakan, manfaat  atau fungsi dari bahan yang digunakan serta 

kandungan bahan yang digunakan dalam penambahan tepung beras hitam pada 

nastar yang digunakan sebagai acuan peneliti. Setelah mengkaji teori dan 

informasi lain, pada bab ke tiga peneliti menuliskan mengenai metode 

pengembangan dalam penelitian. Pada bab ini peneliti menuliskan alat dan bahan 

yang digunakan dalam pengembangan, model pengembangan, prosedur 
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pengembangan produk, mengenai uji coba produk, cara pengumpulan data dan 

teknik analisis data yang digunakan. 

 Setelah menuliskan rencana penelitian di bab pertama, ke dua dan ke tiga 

peneliti akan melaksanakan penelitian. Hasil dari pengembangan yang telah 

dilakukan peneliti akan dituliskan dalam bab ke empat, yaitu hasil pengembangan. 

Bab ke empat akan berisi mengenai hasil data uji coba penambahan tepung beras 

hitam dalam pembuatan nastar serta hasil analisis data yang didapat dari uji 

organoleptik dan uji laboratorium. Bab terakhir adalah penutup yang akan berisi 

mengenai kajian produk yang dihasilkan dan saran untuk pengembangan 

selanjutnya 


