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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Dalam artikel yang ditulis oleh Rafikasari (2018) di Sindonews.com  

mengutip Data Nielsen’s New Global Health and Ingredient-Sentiment Survey 

menyatakan diakhir tahun 2016, 70% responden dari masyarakat modern di 

Indonesia menjalani diet tertentu untuk menghindari berbagai penyakit 

degeneratif. Survei ini juga menyatakan bahwa, 68% responden mulai 

berinvestasi lebih pada makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan 

sesuai diet. Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia mulai semakin 

sadar akan pentingnya kesehatan melalui pola makan sehat. dr. Diana F Suganda, 

M.Kes, SpGK, dokter spesialis gizi dalam Sindonews.com dalam artikel yang 

ditulis oleh Rafikasari (2018) menyatakan bahwa, dalam dua tahun terakhir 

kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin meningkat. Hal ini membawa 

perubahan terhadap gaya konsumsi makanan masyarakat yang mengarah pada 

konsumsi pangan fungsional.  

Dalam artikel yang ditulis oleh Kurniasandi dan Hendriyana di Universitas 

Padjajaran (2016) mengutip Irene Triyanti, S.TP., MSc., menyatakan bahwa, 

pangan fungsional semakin digemari terutama didasari semakin banyaknya 

penyakit yang muncul akibat makanan, bahkan gejala sudah didapatkan sejak usia 

muda. Pangan fungsional sendiri didefinisikan sebagai pangan olahan yang 
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mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah 

mempunyai fungsi fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan 

bermanfaat bagi kesehatan. Komponen pangan fungsional dapat dikategorikan 

sebagai berikut: vitamin, protein tertentu, dan serat pangan (Badan Pengawas 

Obat dan Makanan, 2005). 

Salah satu makanan yang dapat dimodifikasi untuk menjadi pangan 

fungsional dan dapat diterima oleh masyarakat adalah roti. Salah satu 

perkembangan pembuatan roti adalah dengan menggunakan bahan tepung 

gandum utuh (whole wheat bread). Tepung gandum utuh dipilih karena memiliki 

bahan fungsional seperti serat, fitokemikal, mineral dan asam amino esensial yang 

terletak pada inti gandum (Ngozi, 2014:127). Menurut Webster (2018), brown 

bread adalah roti yang menggunakan bahan dasar tepung gandum utuh dan 

berawarna cokelat. Pada penelitian kreasi produk ini, produk brown bread akan 

ditambahkan dengan biji lamtoro. Dalam artikel yang ditulis oleh Hidayat (2017) 

dalam Kontan, mengutip Maulana Jumantra, anggota Sub Sektor Bakery 

Gabungan Pengusaha Makanan Minuman (Gapmmi) menyatakan bahwa, roti 

telah menempati urutan ketiga setelah nasi dan mie sebagai makanan pokok 

masyarakat Indonesia.  

Tabel 1.1 Konsumsi dan Pertumbuhan Tepung Terigu di Indonesia 

 

 

 

 
Sumber: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016) 
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Maulana menyatakan bahwa, mengutip data Eromonitor, pertumbuhan 

rata-rata periode (CAGR) bisnis roti dan kue Indonesia naik 14%, dengan 

proyeksi pertumbuhan CAGR periode 2014-2020 untuk binis roti dan kue sebesar 

10%. Hingga 2020, potensi bisnis roti dan kue nilainya dapat mencapai hingga Rp 

20,5 triliun. Dengan tingginya konsumsi roti oleh masyarakat dan potensi bisnis 

yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa roti merupakan produk yang dekat 

dengan masyarakat dan dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk 

melakukan perbaikan pola makan serta perkembangan sektor ekonomi.  

Lamtoro yang memiliki nama latin Leucaena Leucocephala merupakan 

tumbuhan yang bersifat multifungsi. Tumbuhan ini banyak dimanfaatkan dalam 

berbagai sektor industri. Ekstrak daun, buah dan batang kayu akan menghasilkan 

bahan yang digunakan sebagai dasar zat warna pada industi kapas. Getah pohon 

digunakan sebagai bahan pengikat untuk pembuatan tablet pada bidang farmasi. 

Kandungan protein tertinggi yang ditemukan pada biji lamtoro membuat 

tumbuhan ini menjadi salah satu pilihan pangan ternak untuk meningkatkan hasil 

produksi (Devi VN dkk, 2013: 517). Biji lamtoro memiliki kandungan protein 

sebesar 31,3 gram per 100 gram berat kering (Ahmed dan Abdelati, 2009:967). 

Biji lamtoro juga telah diuji kandungannya untuk menghasilkan nilai 

tambah pada dunia medis.  Zayed dkk (2018:4) menyatakan bahwa, ekstrak biji 

lamtoro dapat digunakan sebagai antidiabetik, antioksidan, dan antimikroba. 

Namun, hingga saat ini biji lamtoro belum digunakan secara optimal sebagai 

bahan tambahan pangan, sehingga penggunaan biji lamboro sebagai bahan tambah 
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untuk pembuatan roti dapat mendukung optimalisasi penggunaan biji lamtoro 

yang dihasilkan di Indonesia.  

Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti ingin mengoptimalkan 

penggunaan biji lamtoro utuh yang sudah melalui proses perebusan, pengeringan 

dengan oven dan sangrai untuk menghasilkan produk roti dengan nilai gizi lebih 

untuk dikonsumsi sehari-hari. Hal in mengingat bahwa biji lamtoro memiliki nilai 

gizi yang tinggi dan belum digunakan secara meluas di Indonesia. Sedangkan 

produk roti sendiri adalah produk makanan yang sering dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk 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 
1   Judul               : Incorporation of ground flaxseed into bakery product and its     effect    

                            on sensory product and nutritional characteristics – a pilot study 
Ditulis Oleh    : Lipilina, E dan Ganji, V 
Publikasi         : 2009 
Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 
2. Menggunakan uji organoleptik / tes 

sensoris terhadap produk yang 
dihasilkan dan uji rasa kacang.  

3. Komposisi bahan untuk pembuatan 
roti menggunakan campuran tepung 
terigu dan tepung gandum utuh. 

4. Menggunakan skala hedonik untuk 
memberikan nilai terhadap uji 
organoleptik.  

5. Melakukan uji kandungan gizi yang 
berfokus pada tingkat energi, 
protein, karbohidrat, total lemak, dan 
tingkat serat.  

6. Pengolahan data menggunakan 
metode ANOVA. 

1. Obyek penelitian adalah produk roti dan 
muffin yang ditambahkan dengan biji 
flaxseed.  

2. Perlakuan dilakukan dengan 
penambahan biji flaxseed ke dalam 
adonan roti dan adonan muffin sebanyak 
15%, 25% dan 30%. 

3. Penambahan biji tidak melalui proses 
apapun. 

4. Uji organoleptik hanya dilakukan sekali 
dengan mengumpulkan panelis dalam 
satu waktu.  
 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Tabel 1.1  Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

2. Judul              :The Effect of Chia Seeds (Salvia hispanica L.) Addition on Quality and 
                        Nutritional Value of Wheat Bread 
Ditulis Oleh   :Romankiewicz, D, Hassoon, W.H.,  Cacak-Pietrzak, G.,     Sobczyk, M., 
                        Wirkowska-Wojdyla, M., Ceglińska, A., dan Dziki, D.  
Publikasi       : 2017 
Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 
2. Menggunakan uji organoleptik / tes 

sensoris terhadap produk yang 
dihasilkan. 

3. Komposisi bahan untuk pembuatan 
roti menggunakan campuran 
tepung terigu dan tepung gandum 
utuh. 

4. Menggunakan skala hedonik untuk 
memberikan nilai terhadap uji 
organoleptik. 

1. Obyak penelitian adalah produk roti 
yang ditambahkan dengan biji chia. 

2. Perlakuan dilakukan dengan 
penambahan biji chia kedalam 
adonan roti sebanyak 2%, 4%, 6%, 
dan 8%. 

3. Penambahan biji tidak melalui proses 
apapun. 

4. Uji organoleptik dilakukan sebanyak 
4 kali. 

5. Melakukan uji rheological  terhadap 
produk roti yang dihasilkan baik 
kontrol maupun hasil eksperimen. 

3. Judul              : Evaluation of the Nutritional Quality of Wheat Bread Prepared with  
                        Quinoa, Buckwheat, and Pumpink Seed Blends 
Ditulis Oleh   : Milovanović, M.M., Demin, M.A., Vucelić-Radović, B.V., Zarković, 
                         B.M., dan Stikić, R.I. 
Publikasi        : 2014 
Persamaan Perbedaan 
1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. 
2. Menggunakan uji organoleptik / tes 

sensoris terhadap produk yang 
dihasilkan. 

3. Melakukan uji kandungan gizi 
yang berfokus pada protein dan 
tingkat serat. 

4. Menggunakan skala hedonik untuk 
memberikan nilai terhadap uji 
organoleptik. 

5. Pengolahan data menggunakan 
metode ANOVA. 

1. Obyek penelitian adalah produk roti (pan 
bread)  yang ditambahkan quinoa, 
buckwheat dan biji labu. 

2. Perlakuan dilakukan dengan penambahan 
quinoa (15%), buckwheat (15%) dan biji 
labu (10%). 

3. Komposisi bahan roti menggunakan 
tepung terigu putih. 

4. Uji organoleptik dilakukan sekali dengan 
menggunakan panelis terlatih. 
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1. Berapa banyak (gram) biji lamtoro yang dapat ditambahkan ke dalam 

roti gandum? 

2. Bagaimana cara pembuatan roti gandum dengan penambahan biji 

lamtoro? 

3. Bagaimana tampilan warna, aroma, rasa, tekstur menurut panelis (uji 

organoleptik) terhadap roti gandum dengan penambahan biji lamtoro? 

4. Bagaimana peningkatan nilai gizi (protein) pada roti gandum dengan 

penambahan biji lamtoro? 

5. Bagaimana penerimaan pasar terhadap roti gandum lamtoro? 

6. Bagaimana cara pemasaran roti gandum lamtoro? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui jumlah komposisi penambahan biji lamtoro ke 

dalam roti gandum.  

2. Untuk mengetahui cara pembuatan roti gandum dengan penambahan 

biji lamtoro.  

3. Untuk melihat penilaian panelis terhadap roti gandum dengan 

penambahan lamtoro hasil eksperimen, ditinjau dari tampilan warna, 

aroma, rasa dan tekstur (uji organoleptik). 

4. Untuk mengetahui peningkatan nilai gizi (protein) pada roti gandum 

dengan penambahan biji lamtoro. 
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5. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap roti gandum lamtoro. 

6. Untuk mengetahui cara pemasaran dari roti gandum lamtoro.  

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Roti dengan penambahan biji lamtoro yang enak dan mengandung 

kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan roti pada umumnya.  

2.  Adapaun spesifikasi berdasarkan organoleptiknya adalah sebagai berikut: 

a. Rasa 

Roti dengan penambahan biji lamtoro dapat memberikan rasa roti 

gandum pada umumnya dan tidak ada rasa pada roti yang terlalu 

mendominasi.  

b. Aroma 

Roti dengan penambahan biji lamtoro memiliki aroma roti gandum 

pada umumnya yaitu harum dan tidak menghasilkan aroma tajam 

lainnya.  

c. Tekstur 

Roti dengan penambahan biji lamtoro memiliki tektur yang agak keras 

pada bagian luar (roti berserat) dan lembut pada bagian dalam.  

d. Warna 

Roti dengan penambahan biji lamtoro memiliki warna kecokelatan 

pada bagian luar dan warna cokelat muda pada bagian dalam layaknya 

roti gandum pada umumnya dengan tingkat kematangan yang cukup.  
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian kreasi produk 

adalah untuk pemanfaatan secara optimal biji lamtoro yang banyak 

dihasilkan di Indonesia. Hal ini dikarenakan biji lamtoro masih jarang 

digunakan sebagai bahan tambah pangan dan hanya dijadikan pangan 

ternak.  

2. Pentingnya pengembangan yang dilakukan adalah untuk dapat 

memproduksi produk pangan, khususnya roti yang memiliki nilai gizi 

lebih daripada roti pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung 

pola hidup sehat yang mulai diterapkan masyarakat melalui pola makan. 

Dengan adanya pola makan yang sehat, diharapkan angka penyakit juga 

semakin menurun dengan dilakukannya tindakan preventif sejak muda. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Penelitian kreasi produk mengenai penambahan biji lamtoro pada 

pengolahan produk roti memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan. Asumsi-

asumsi tersebut antara lain: 

1. Dikutip oleh Kurniasandi dan Hendriyana (2016) di Universitas 

Padjajaran, Irene Triyanti, S.TP., MSc., menyatakan bahwa, dengan 

banyaknya penyakit yang muncul akibat makanan, masyarakat mulai 

mengerti akan produk pangan fungsional. Konsumsi produk ini bertujuan 

untuk mendapatkan kondisi tubuh yang lebih sehat.   
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2. Dikutip oleh Hidayat (2017), Maulana Jumantra menyatakan bahwa, roti 

telah menjadi salah satu produk pangan yang paling banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat setelah nasi dan mie. Hal ini menggambarkan bahwa roti 

adalah produk yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. 

3. Biji lamtoro memiliki banyak khasiat yang menguntungkan bagi tubuh 

sehingga dapat memberikan nilai lebih jika digunakan sebagai bahan 

tambahan untuk produk pangan fungsional. Fungsi-fungsi yang ada 

diantaranya adalah sebagai antidiabetik, antioksidan dan antimikroba 

(Zayed dkk, 2018:4). 

4. Produk roti lamtoro dengan penambahan biji lamtoro diasumsikan dapat 

memberikan nilai gizi yang lebih terutama pada kandungan protein dengan 

rasa yang tetap enak dan dapat diterima oleh masyarakat umum.  

 Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian kreasi produk mengenai 

penambahan biji lamtoro pada pengolahan produk roti ini antara lain: 

1. Penelitian kreasi produk menggunakan campuran antara tepung terigu 

dengan tepung gandum utuh sehingga hasil dari penelitian tidak memiliki 

tekstur roti selembut produk yang hanya menggunakan tepung terigu putih 

pada umumnya.  

2. Penelitian kreasi produk ini hanya melakukan uji organoleptik terbatas 

pada lingkup domisili peneliti. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Brown bread is a bread made of whole wheat flour. A dark brown steamed 

bread made usually of cornmeal, white or whole wheat flours, molasses, 

soda and milk or water (Webster, 2018). 

2. Biji lamtoro adalah biji yang dihasilkan dari tanaman lamtoro (Leucaena 

leucocephala) yang merupakan pohon dengan ketinggian 20 meter dan 

berasal dari daerah Mexico Selatan dan Amerika Utara (Devi VN dkk, 

2013:516). 

3. Pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih 

komponen fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi  

fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi 

kesehatan (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2005). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

  Bab I akan membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, 

asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah serta sistematika 

penulisan untuk penelitian kreasi produk ini. Bab II akan membahas mengenai 

tinjauan, manfaat dan kandungan gizi dari bahan-bahan yang digunakan pada 

penelitian kreasi produk pemanfaatan biji lamtoro sebagai potensi produk pangan 

fungsional pada pengolahan brown bread. Selain itu juga dilakukan tinjauan 

mengenai produk pangan fungsional, protein, kreasi produk roti multigrain pada 

umumnya, serta bauran pemasaran. 
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 Bab III akan membahas mengenai metode pengembangan dari penelitian 

kreasi produk. Diantaranya adalah model pengembangan, prosedur 

pengembangan, bahan dan peralatan yang digunakan dalam proses penelitian 

kreasi produk dan uji coba produk. Bab IV akan menyajikan data hasil uji coba 

yang dilakukan dengan penambahan biji lamtoro pada brown bread, analisis data 

yang dihasilkan dari uji orgnanoleptik yang telah dilakukan ditinjau dari segi 

tampilan warna, aroma, rasa dan tekstur, analisis laboratorium dari produk 

eksperimen terpilih, serta pemaparan mengenai penerimaan pasar terhadap produk 

yang dihasilkan. Bab V akan membahas mengenai kajian produk yang telah 

dihasilkan yaitu brown bread dengan penambahan biji lamtoro serta saran 

pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut. 

 


