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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

“Patiseri” merupakan salah satu pengetahuan dalam pengolahan dan 

penyajian suatu makanan, terkhususnya dalam berbagai jenis kue. Patiseri berasal 

dari Bahasa Perancis yaitu “Pậtisserie” yang berarti kue-kue. Dengan demikian 

patiseri dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seluk 

beluk kue. Mulai dari persiapan, pengolahan hingga penyajiannya. Saat ini patiseri 

telah dipelajari sebagai suatu ilmu dan seni dalam mengolah dan menyajikan 

berbagai macam kue, baik yang tradisional maupun modern. Kue merupakan 

hidangan yang dapat disajikan dalam berbagai kesempatan, selain memberikan rasa 

kenyang, kue juga berfungsi sebagai dekorasi ataupun hiasan (Faridah dkk, 2008:2).  

Menurut Faridah dkk, (2008:6) salah satu kategori kue yang tergolong dalam 

patiseri adalah cake. Cake adalah kue yang kaya akan rasa. Dalam proses 

pembuatannya, cake banyak menggunakan lemak dan gula sebagai bahan dasar. 

Gula merupakan suatu pemanis yang biasanya digunakan sebagai pemberi 

atau penambah rasa pada makanan. Gula, kerap dikonsumsi oleh semua lapisan usia 

baik dari anak kecil hingga orang dewasa. Begitu banyak makanan yang 

mengandung gula di kehidupan sehari-hari terkadang membuat seseorang 

mengonsumsi gula lebih dari seharusnya. Padahal hal ini dapat menimbulkan 

dampak yang merugikan bagi kesehatan tubuh. Beberapa dampak negatif dari 
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mengonsumsi gula yang berlebih diantara lain adalah penyakit diabetes mellitus, 

obesitas, gigi berlubang serta osteoporosis (Raini dan Isnawati, 2011:145). 

Resiko timbulnya penyakit-penyakit tersebut tentu dapat dihindari dengan 

cara  mengurangi atau bahkan menggantikan gula itu sendiri. Beberapa jenis 

pemanis pengganti gula menurut Jasmine (2016) diantara lain adalah madu, jus 

buah, gula tetes, gula kelapa, kurma, sirup beras merah, stevia, dan xylitol. Xylitol 

merupakan pemanis buatan yang memiliki berbagai keunggulan dalam segi 

kesehatan. Menurut Farmakoterapi (2017) xylitol dapat dijumpai secara alami di 

berbagai macam sayur dan buah-buahan, seperti oat, buah beri, jamur, dan sekam 

jagung. Senyawa ini juga dapat diperoleh melalui serat jagung, plum, jagung,  

raspberry, dan ekstrasi pohon birch. Menurut Etika (2018) dalam hellosehat.com 

pohon birch merupakan tanaman yang kerap kali digunakan sebagai obat herbal, 

dari daun hingga getahnya dapat digunakan untuk mengatasi suatu kondisi tertentu. 

Menurut Cavalcante dan Mendes (2015) xylitol merupakan satu-satunya 

polyol yang memiliki tingkat kemanisan hampir sama seperti gula. Tidak hanya itu, 

xylitol juga mengandung 40% energi yang lebih rendah dibanding gula sehingga 

dapat dikatakan bahwa xylitol dapat menjadi substitusi gula yang baik dalam 

pengolahan makanan rendah kalori.  

Dikarenakan memiliki bahan dasar yang alami dan tingkat kemanisan yang 

menyerupai gula, xylitol dapat menjadi pengganti gula yang baik dalam pengolahan 

cake, dan dari kelebihan yang dimiliki xylitol maka peneliti berharap dapat 

dihasilkan produk cake yang memiliki keunggulan dari segi kesehatan. Studi klinis 

telah membuktikan bahwa xylitol sebagai pemanis dapat digunakan sebagai 
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penghambat karies gigi. Hal ini dapat didukung dengan kebiasaan mengonsumsi 

makanan yang mengandung xylitol serta menjaga kebersihan mulut. Kedua 

kebiasaan tersebut terbukti dapat mengurangi munculnya plak gigi yang dapat 

mengakibatkan pertumbuhan bakteri penyebab karies gigi (Makinen, 2010:303). 

Pemanis ini direkomendasikan oleh sebagian besar ahli gizi sebagai 

alternatif pengganti gula. Menurut Sutriyanto (2011) dalam tribunnews.com, 

keamanan serta efektivitas xylitol sebagai bahan makanan dan obat-obatan terutama 

pada produk kesehatan mulut juga direkomendasikan baik oleh lembaga 

kesejahteraan publik di berbagai negara maupun lembaga kesehatan internasional 

antara lain WHO, FAO, JECFA, pada tahun 1983 dan US FDA pada tahun 1986. 

Namun perlu diketahui, segala sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan tentu 

pada akhirnya justru dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. 

Menurut Yadav dkk, (2014:70) secara umum, dapat dipastikan bahwa efek samping 

xylitol jarang terjadi pada orang yang mengonsumsinya. Namun, mengonsumsi 

xylitol lebih dari 40 gram dalam sehari dapat memicu timbulnya gangguan 

kesehatan pada perut atau biasanya disebut sebagai diare.  

Sejak tahun 2016 masuknya berbagai tren cake asal Jepang tak kunjung 

surut. Sehingga satu per satu brand mulai dari yang lokal hingga asing pun mulai 

memasuki pasar Ibu Kota. Salah satu tren cake tersebut adalah cheesecake. 

Cheesecake yang memiliki tekstur lembut dan ringan menjadi produk yang tak henti 

dikejar oleh konsumen (Christianti, 2017). 

Dikarenakan sedang tingginya minat konsumen akan produk cheesecake, 

hal ini membuat peneliti merasa pelaksanaan bisnis kuliner bertema cheesecake 
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akan menjadi suatu peluang yang baik. Namun satu hal yang juga harus 

diperhatikan, konsumsi gula berlebih pada suatu makanan dapat menimbulkan 

dampak yang buruk bagi kesehatan tubuh, oleh karena itu dibutuhkan penggunaan 

bahan pemanis yang dapat mengurangi atau bahkan menggantikan peran gula 

dalam produk cheesecake. Dengan harapan dapat dihasilkan produk cheesecake 

yang memiliki kandungan gula yang lebih rendah namun tetap lezat, dan memiliki 

nilai tambahan dari segi kesehatan. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang xylitol sebagai substitusi gula dalam pengolahan produk cheesecake. Dalam 

pengolahannya peneliti akan melakukan substitusi gula dengan xylitol. Substitusi 

gula dengan xylitol ini diharapkan dapat menghasil cheesecake yang memiliki nilai 

yang lebih pada kandungan gizinya, serta dapat menjadi alternatif bagi mereka yang 

gemar mengonsumsi dessert namun takut karena kandungan gulanya yang tinggi. 

Sebelum peneliti melaksanakan penelitian kreasi produk ini lebih jauh, 

berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yamg memiliki topik terkait 

sehingga dapat dijadikan sebagai referensi: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Artik dkk, (2014) mengenai beberapa 

jenis pemanis alternatif seperti xylitol, sorbitol, sucralose, dan stevia yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemanisan pada makanan dan 

minuman, serta dapat menjadi pengganti gula karena memiliki efek yang 

sama seperti gula dalam segi rasa serta memiliki nilai kalori yang lebih 

rendah dari gula. Pada pemanis xylitol dinyatakan bahwa xylitol dapat 

mencegah karies gigi, baik untuk diet pada penderita diabetes, serta dapat 
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digunakan menjadi bahan pemanis. Xylitol telah digunakan pada diet 

manusia sejak tahun 1960. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Makinen (2010) mengenai xylitol 

sebagai pemanis dapat digunakan sebagai penghambat karies gigi. Hal ini 

dapat didukung dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang 

mengandung xylitol serta menjaga kebersihan mulut agar dapat 

berkurangnya timbulnya plak gigi yang dapat mengakibatkan pertumbuhan 

bakteri penyebab karies gigi. Tinjauan ini merangkum aspek klinis dan 

biokimia yang menekankan peran substitusi gula sebagai strategi promosi 

kesehatan yang potensial. 

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Cavalcante dan da Silva (2015) 

mengenai evaluasi karakteristik internal kue sponge dengan melakukan 

penurunan pada takaran gula, dan efek substitusi pada gelatinisasi pati. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mengganti sukrosa pada 

pengolahan kue sponge memberikan kontribusi besar terhadap hasil 

akhirnya, yaitu rusaknya struktur pada kue sponge (lubang). 

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Winkelhausen dan Velickova (2014) 

mengenai kue kering yang mengandung gula dan xylitol, serta sorbitol. Pada 

penelitian ini dilakukan penyimpanan kue kering dengan masing-masing 

pemanis selama dua minggu pada wadah kue kering untuk melihat 

perubahan pada rasa, namun hasilnya tidak ada pengaruh yang signifikan 

secara statistik pada rasa dan tekstur dari semua kue kering. Kemudian telah 

dilakukan juga uji sensori yang diberikan kepada 70 panelis yang tidak 
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terlatih dengan kue kering yang diolah dengan xylitol adalah yang paling 

dapat diterima oleh panelis. 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1.   Bagaimana pengaruh subtitusi gula dengan xylitol terhadap kesukaan 

konsumen? 

2.  Berapa banyak xylitol yang dibutuhkan sebagai subtitusi gula dalam 

pembuatan cheesecake? 

3.  Bagaimana kelayakan bisnis cheesecake dengan menggunakan xylitol 

sebagai subtitusi gula? 

 

1.3  Tujuan Pengembangan  

Berdasarkan rumusan masalah yang tersebut, adapun tujuan yang ingin 

peneliti capai dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh xylitol sebagai substitusi gula dalam 

pembuatan cheesecake terhadap kesukaan konsumen. 

2. Untuk mengetahui banyaknya xylitol yang dibutuhkan sebagai substitusi 

gula dalam pembuatan cheesecake. 

3. Untuk mengetahui kelayakan bisnis cheesecake dengan menggunakan 

xylitol sebagai substitusi gula. 
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1.4  Spesifikasi Produk yang Diharapkan  

1. Produk cheesecake memiliki nilai gizi yang lebih baik dari cheesecake biasa 

dan aman dikonsumsi oleh segala usia.  

2. Produk cheesecake yang dihasilkan tetap memiliki tekstur lembut, warna 

menarik, serta rasa manis yang sesuai dengan keinginan konsumen.  

 

1.5  Pentingnya Pengembangan  

1.  Banyaknya konsumen yang acuh terhadap apa yang di konsumsi dan lebih 

mementingkan rasa makanan yang enak tanpa memperhatikan kandungan 

gizi di dalamnya, kebiasaan seperti ini merupakan salah satu penyebab 

banyaknya gangguan pada kesehatan, dengan penelitian kreasi produk ini 

peneliti berharap dapat menghasilkan produk olahan cheesecake yang 

memiliki kandungan gula yang lebih rendah sehingga dapat sesuai dengan 

keinginan konsumen, namun tetap baik untuk kesehatan.  

2. Pentingnya pengembangan akan produk ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh dari substitusi yang dilakukan, baik dari segi rasa, aroma, warna, 

hingga tekstur. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dengan dilakukan penelitian kreasi produk cheesecake dengan xylitol 

sebagai substitusi gula, maka diharapkan produk ini dapat dinikmati oleh peminat 

dessert dari segala usia termasuk penderita diabetes mellitus. Selain itu diharapkan 

juga produk ini dapat mencegah karies gigi, khususnya bagi manula dan anak-anak. 
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Makinen (2010:303) bahwa 

penggunaan xylitol dapat membantu mengurangi karies gigi, tetapi pengembangan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terpusat pada segi kedokteran 

terutama dalam hal diabetes mellitus ataupun karies gigi, namun hanya sebatas 

untuk mengetahui tingkat kemanisan xylitol pada cheesecake yang dapat diterima 

oleh konsumen serta untuk mengetahui kandungan gizinya. 

 

1.7  Definisi Istilah  

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian kreasi produk ini adalah 

sebagai berikut: 

1.   Cream cheese menurut Gulzar dkk, (2015:191) merupakan keju belum 

matang yang memiliki tekstur ringan, kaya, dan halus, memiliki warna 

putih-krem serta konsistensi yang halus. 

2.  Xylitol menurut Farmakoterapi (2017) merupakan senyawa kimia organik 

yang digunakan sebagai pemanis buatan pengganti gula. Xylitol dapat 

dijumpai di berbagai macam sayur dan buah-buahan, seperti oat, buah beri, 

jamur, dan sekam jagung. Senyawa ini juga dapat diperoleh melalui 

ekstraksi pohon birch, serat jagung,  plum, jagung, dan raspberry. 

3.  Sour cream menurut Faridah dkk, (2008:63) merupakan krim encer yang 

difermentasikan. Rasanya asam gurih. Dicampurkan ke dalam masakan 

seperti sup atau saus. 
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4.  Biskuit menurut Aprilia (2018) merupakan produk olahan pastry yang 

memiliki tekstur yang lebih lembut dari cookies tetapi renyah dan tebal. 

Biskuit biasanya berbahan mirip adonan roti mentega panggang yang manis. 

 

1.8 Sistematika Penulisan  

Dalam penelitian membagi penulisan dalam lima bab, yaitu bab satu yang 

membahas mengenai latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian kreasi 

produk ini, permasalahan yang ada, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

dari penelitian yang dilakukan penulis, spesifikasi produk yang diharapkan, 

pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan penulis dalam meneliti, 

definisi istilah, serta sistematika penulisan. 

Bab dua akan membahas mengenai teori yang diperoleh oleh peneliti, 

tinjauan dari bahan yang digunakan, manfaat dari bahan yang digunakan, serta 

kandungan gizi dari bahan dan produk cheesecake, bab dua juga akan membahas 

seputar bahan, peralatan, dan cara pembuatan secara umum cheesecake yang akan 

digunakan peneliti dalam penelitian. Bab tiga akan membahas mengenai model 

pengembangan yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk, prosedur pengembangan, alat dan bahan yang digunakan 

dalam uji coba, serta uji laboratorium yang akan penelitu lakukan serta statistik 

deskriptif. 
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Bab empat akan membahas tentang hasil dari uji organoleptik berupa rasa, 

tekstur, aroma, dan warna. Bab empat juga akan membahas tentang hasil dari 

penghitungan biaya yang telah peneliti lakukan dan kemasan yang akan digunakan, 

serta penerimaan pasar akan produk yang berkaitan. Bab Lima akan membahas 

tentang kajian produk, saran, pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk 

lebih lanjut. 


