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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Snack food atau makanan ringan merupakan makanan yang dikonsumsi dalam porsi 

kecil. Makanan ringan dikonsumsi sebagai penunda rasa lapar, teman untuk bekerja atau 

sekedar ingin saja (Amalia, 2017:1) sehingga membuat snack menjadi salah satu makanan 

yang sering dikonsumsi masyarakat.   

 

Gambar 1.1  Grafik Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut 

Kelompok Barang Perkotaan + Perdesaan Tahun 2013 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa mengonsumsi makanan 

ringan menjadi kebutuhan utama dalam aktivitas masyarakat dibandingkan dengan 

mengonsumsi yang lain. Menurut Badan Standardisasi Nasional (2015), makanan 

ringan merupakan makanan siap makan yang dibuat dengan proses ekstrusi dari 

bahan pangan sumber karbohidrat dan atau protein dalam bentuk bulir, grit dan atau   



2 

 

bubuk atau tepung dengan atau tanpa tambahan bahan pangan lain yang diizinkan 

dengan atau tanpa melalui proses penggorengan. Makanan ringan cenderung 

mengandung bahan-bahan tambahan pangan seperti pengawet, lemak, gula dan 

garam (Amalia, 2017:1). Salah satu makanan ringan yang sering dijumpai adalah 

choux pastry. 

 Choux pastry merupakan kue yang memiliki karakteristik ringan, bervolum 

besar dimana memiliki rongga pada bagian dalamnya, memiliki kulit yang agak tebal 

dan lunak serta bertekstur lembut. Di Indonesia, choux pastry lebih dikenal dengan 

sebutan kue sus (Ratnasari, 2014:141-142). Choux berasal dari bahasa Perancis yang 

berartikan kubis karena wujudnya yang menyerupai kubis (Thampson, 2010). Choux 

pastry dibedakan menjadi dua yaitu éclair dengan bentuk yang lonjong dan cream 

puff dengan bentuk bulat (Farida dkk 2008:286). Choux pastry diberi isian dengan 

berbagai varian vla custard namun kini tidak hanya custard saja tetapi bisa diganti 

dengan berbagai macam isian layaknya seperti sebuah sandwich (Ana dkk 2017:2). 

Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh 

manusia dan dapat dijadikan produk unggulan salah satunya adalah pohon siwalan 

(Borassus flabellifer). Pohon siwalan umumnya tumbuh di daerah terik seperti pantai 

dan beriklim kering. Di Jawa Timur sendiri, pohon siwalan tumbuh di daerah Tuban, 

Gresik dan Lamongan (Tambunan, 2010:28). Pohon siwalan memiliki buah yang 

disebut buah siwalan. Buah siwalan memiliki daging yang tebal dan kadar air yang 

tinggi (Rosyida, 2014:297). Buah siwalan yang masih muda dapat dimakan sebagai 

penyegar (Tambunan, 2010:38) sedangkan buah siwalan yang sudah tua biasanya 

dibuang karena tidak dimanfaatkan lagi oleh masyarakat, padahal buah siwalan yang 

sudah tua mempunyai serabut yang berwarna kekuningan mengandung cairan kental 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu 

Judul               : Development of Food Products (toffee, palm spread and cream) 

from Palmyra Palm (Borassus flabellifer L.) Fruit Pulp for 

Possible Commercialization 

Ditulis Oleh    : Golly, M. K., Mintah-Prempeh, V., Agbamakah,  E., Akari, M. A., 

Amponsah, A. S., Adu-Poku, L., Pokuaa, G. F., Gandaa, V., and 

Agodey, B. 

Publikasi         : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan cairan kental pada 

serabut  buah siwalan. 

2. Objek penelitian adalah cream. 

1. Penelitian ini menggunakan benzoat. 

Judul               : Inovasi Produk Layer Cake dengan Penambahan Vla Tape Ketan 

Kuningan 

Ditulis Oleh    : Noviantara, E 

Publikasi         : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek penelitian adalah vla atau 

pasty cream. 

1. Penelitian ini menggunakan tape 

ketan kuningan. 

Judul              : Pemanfaatan Tepung Pisang pada Pembuatan Produk Pastry (Pie, 

Puff Pastry, Choux Paste) 

Ditulis Oleh   : Rohmasari, P 

Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek diteliti yaitu vla atau isian 

choux pastry. 

1. Menggunakan tepung pisang sebagai 

bahan baku penelitian. 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam 

penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental serabut buah 

siwalan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pembuatan isian choux pastry dengan menggunakan cairan kental 

serabut buah siwalan?  

2. Bagaimana kualitas isian choux pastry setelah mengganti custard powder 

dengan cairan kental serabut buah siwalan? 
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3. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap choux pastry dengan isian 

choux pastry dengan cairan kental serabut buah siwalan berdasarkan warna, 

aroma, rasa, dan tekstur? 

4. Bagaimana minat pasar terhadap choux pastry dengan isian cairan kental 

serabut buah siwalan? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental 

serabut buah siwalan adalah:  

1. Untuk mengetahui cara pembuatan isian choux pastry dengan menggunakan 

cairan kental serabut buah siwalan. 

2. Untuk mengetahui kualitas isian choux pastry setelah mengganti custard 

powder dengan cairan kental serabut buah siwalan. 

3. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap choux pastry 

dengan isian cairan kental serabut buah siwalan berdasarkan warna, aroma, 

rasa, dan terkstur. 

 4. Untuk mengetahui minat pasar terhadap choux pastry dengan isian yang 

menggunakan cairan kental serabut buah siwalan sebagai pengganti custard 

powder.   
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Produk choux pastry berkualitas dengan rasa isian yang unik di mana isian 

tersebut memanfaatkan cairan kental pada serabut buah siwalan tua yang 

masih jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

2. Produk choux pastry yang disukai oleh masyarakat karena warna, aroma, 

rasa dan tekstur yang khas yang dihasilkan dari cairan kental serabut buah 

siwalan. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Dapat memberikan informasi atau pengetahuan terhadap masyarakat tentang 

pemanfaatan buah siwalan yang sudah tua sebagai pengganti salah satu bahan 

pangan yaitu custard powder pada isian choux pastry. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penggantian custard powder dengan cairan 

kental serabut buah siwalan tua terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur dan 

kandungan gizi serta minat pasar terhadap choux pastry dengan isian yang 

berbeda.   

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental serabut buah 

siwalan dikembangkan dengan beberapa asumsi sebagai berikut: 

1. Memanfaatkan buah siwalan tua yang tidak banyak dimanfaatkan masyarakat 

dan terbuang secara percuma (Ikmah dkk 2015:32).  
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2. Dapat menjadikan cairan kental pada serabut buah siwalan tua sebagai salah 

satu bahan pangan karena memiliki rasa manis dan beraroma khas 

(Tambunan, 2010:38). 

Keterbatasan pengembangan adalah pengetahuan masyarakat terhadap buah 

siwalan tua yang dapat dimanfaatkan sehingga dapat memungkinkan penulis untuk 

sulit menemukan buah siwalan tua yang layak digunakan.   

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Cairan serabut buah siwalan menurut Tambunan (2010:38) cairan kental dari 

serabut buah siwalan tua yang manis serta beraroma yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pangan yang enak. Sedangkan menurut Mardiati dkk (2015:15) 

cairan tersebut berwarna kekuningan. 

2. Choux pastry menurut Ratnasari (2014:141-142) merupakan kue yang 

memiliki karakteristik ringan, bervolum besar dimana memiliki rongga pada 

bagian dalamnya, memiliki kulit yang agak tebal dan lunak serta bertekstur 

lembut. Di Indonesia choux pastry lebih dikenal dengan sebutan kue sus.  

3. Custard powder menurut Awoyale dkk (2017:4) merupakan bubuk produk 

makanan yang terbuat dari pati jagung dengan tambahan garam, aroma dan 

pewarna dan dengan atau tidak memasukan padatan telur serta vitamin dan 

mineral. 

4. Pastry cream merupakan isian pada rongga di dalam choux pastry yang 

berbahan dasar susu.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian kreasi produk 

ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu, 

bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan 

sistematika penulisan dari penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan 

kental serabut buah siwalan. Kemudian pada bab II merupakan kajian pustaka yang 

berisikan tinjauan buah siwalan berupa manfaat dan kandungan gizi, tinjauan choux 

pastry secara umum,bauran pemasaran, tinjaun kreasi dari penelitian kreasi produk 

choux pastry dengan isian cairan kental serabut buah siwalan. Bab III merupakan 

metode penelitian yamg berisikan model pengembangan, prosedur pengembangan, 

alat dan bahan serta waktu penelitian, uji coba produk, instrumen pengumpulan data 

dan teknik analisis data penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan 

kental serabut buah siwalan. 

Bab IV merupakan hasil pengembangan yang berisikan data hasil uji coba 

terhadap penelitian kreasi produk yaitu choux pastry dengan isian cairan kental 

serabut buah siwalan, analisis data hasil penelitian berupa hasil uji coba produk, hasil 

uji organoleptik dan hasil uji laboratorium. Kemudian berisikan juga aspek bisnis 

yaitu kemasan dan analisis biaya dari penelitian kreasi produk choux pastry dengan 

isian cairan kental serabut buah siwalan serta uji penerimaan pasar terhadap hasil 

pengembangan dan strategi pemasaran penelitian kreasi produk choux pastry dengan 

isian cairan kental serabut buah siwalan. Bab V merupakan penutup yang berisikan 

kajian produk yaitu kesimpulan dari penelitian kreasi produk choux pastry dengan 
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isian cairan kental serabut buah siwalan serta saran pemanfaatan, diseminasi dan 

penelitian kreasi produk choux pastry dengan isian cairan kental serabut buah 

siwalan lebih lanjut. 


