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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Makanan ringan merupakan makanan atau minuman yang biasa 

dikonsumsi diluar makanan utama. Saat ini makan makanan ringan sudah menjadi 

kebiasaan, salah satu contohnya makan sambil menonton televisi atau bermain 

game (Hess dkk, 2016). Lezat adalah unsur utama dari makanan ringan, disamping 

itu makanan ringan merupakan makanan yang mudah dibawa kemanapun, dan 

mudah untuk dibagi. Salah satu contoh makanan yang termasuk makanan ringan 

adalah minuman kaleng, biskuit, kacang-kacangan, buah, sereal, dan berbagai 

makanan asin maupun manis yang lainnya (Chaplin dan Smith, 2011). Menurut 

SNI 01-2973-1992 (dalam Wijaya dan Aprianita, 2012), kue kering merupakan 

salah satu jenis biskuit yang terbuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, dan 

renyah jika dipatahkan serta memiliki tekstur padat. Salah satu contoh kue kering 

adalah macaron, yang pada dasarnya terbuat dari meringue, tepung almond dan 

gula (Trinh, 2016). Macaron merupakan dessert dengan perpaduan rasa manis dan 

gurih ini memang telah menjamur di Indonesia. Macaron tidak menggunakan 

baking soda dan baking powder, serta mengembang karena uap dilepaskan dari 

putih telur kocok pada saat dioven. Seiring berkembangnya jaman dan tren 

masyarakat saat ini, banyak sekali varian-varian rasa dari macaron hingga 

bentuknya pula. 
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Saat ini semakin berkembangnya jaman, banyak masyarakat di luar negeri 

dan Indonesia yang menjadi vegetarian. Berdasarkan Indonesia Vegetarian 

Society (IVS), jumlah vegetarian yang terdaftar pada saat tahun 1998 ada 5.000 

orang dan meningkat menjadi 60.000 orang di tahun 2000 (Siahaan dkk, 2016). 

Menjadi vegetarian merupakan salah satu cara untuk menjaga tubuh tetap sehat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiyani dan Pamungkas pada tahun 

2012 di Surabaya, Jogjakarta dan Semarang, menyatakan bahwa vegetarian 

memiliki kadar kolesterol dan trigliserida lebih rendah dibandingkan dengan yang 

non vegetarian.  

Selain tren vegetarian, banyak sekali fenomena dimana ada beberapa 

orang yang memiliki alergi terhadap telur. Orang-orang tersebut harus 

menghindari seluruh produk makanan tersebut. Padahal telur banyak digunakan 

sebagai bahan dasar pada banyak produk makanan terutama pada produk pastry 

dan bakery (McKee, 2014). 

Pada tahun 2014, seorang koki dari Perancis yang bernama  Joël  Roessel 

menemukan aquafaba (air rendaman kacang garbanzo) memiliki tekstur yang bisa 

mengembang seperti putih telur saat dikocok. Hal tersebut berasal dari pati, 

protein, dan padatan kacang yang larut di air sehingga memiliki sifat seperti telur 

yang digunakan sebagai pengemulsi dan gelatinisasi. Aquafaba ini sudah banyak 

digunakan oleh komunitas vegan sebagai pengganti telur pada beberapa produk 

makanan seperti mayones, es krim, kue, dan makanan lainnya (Mustafa dkk, 

2018).  

http://www.revolutionvegetale.com/en/
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Beyene dkk (2016), menyatakan bahwa meringue dari telur memiliki rasa 

yang lebih enak dibandingkan dengan meringue dari aquafaba, meringue dari air 

aquafaba memiliki keunggulan pada warna dan teksturnya, sedangkan meringue 

dari putih telur memiliki keunggulan pada rasanya. Menurut Spurkland dan Rieder 

(2016), aquafaba mengandung protein yang berguna sebagai agen foaming dan 

emulsifiying. Selain itu, sebuah penelitian menemukan bahwa komponen utama 

dari aquafaba adalah polisakarida, sukrosa, dan protein. Secara kimiawi, 

aquafaba mempunyai banyak komponen yang sama seperti putih telur sehingga 

memiliki banyak fungsi seperti putih telur. Dalam sebuah penelitian juga 

ditemukan bahwa komponen penting sebagai foaming agent aquafaba adalah 

saponin (Mustafa dkk, 2017). Tepung almond bisa digunakan sebagai alternatif 

tepung yang rendah karbohidrat, gizi yang terkandung pada tepung almond juga 

lebih banyak dibandingkan dengan tepung terigu, tetapi memiliki kalori dan lemak 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu (Amalia, 2018). Berikut ini 

merupakan perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti saat ini: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1. Judul         : Effects of Aquafaba as an Egg White Substitute on the Tenderness of  

Meringues  

Ditulis Oleh    : Beyene, dkk 

Publikasi         : 2016 

               Persamaan               Perbedaan 

 1. Melakukan penelitian menggunakan 

aquafaba sebagai substitusi putih 

telur. 

2. Menggunakan uji organoleptik. 

1. Penelitian yang dilakukan hanya 

sampai pada meringue. 

 

 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2. Judul       : Aquafaba, Wastewater from Chickpea Canning, Functions As An Egg 

Replacer in Sponge Cake 

Ditulis Oleh   : Mustafa, dkk 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Melakukan penelitian menggunakan 

aquafabasebagai substitusi putih 

telur. 

1. Penelitian diterapkan pada sponge 

cake. 

3. Judul           : Factors affecting functional properties of aquafaba, water recovered from 

commercially canned chickpeas 

Ditulis Oleh   : Mustafa, dkk  

Publikasi        : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas mengenai komponen 

sebagai foaming agent pada 

aquafaba. 

1. Menggunakan aquafaba dari kacang 

garbanzo kaleng. 

4. Judul              : Aquafaba, what is its chemical composition? 

Ditulis Oleh   : Anne Spurkland, Anne Rieder  

Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Membahas mengenai aquafaba 

sebagai foaming agent. 

2. Aquafaba sebagai alternatif 

pengganti putih telur. 

- 

 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Di Indonesia sendiri belum banyak ditemukan penelitian mengenai 

aquafaba, bahkan aquafaba masih belum benar-benar diaplikasikan oleh industri 

makanan di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini dirancang untuk mengetahui 

apakah macaron dari aquafaba dapat diterima oleh masyarakat. 
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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 proses pembuatan aquafaba? 

2. Bagaimana proses pembuatan macaron dari aquafaba? 

3. Bagaimana kandungan protein  pada macaron dari aquafaba? 

4. Bagaimana cara pemasaran kreasi produk macaron dari aquafaba? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan aquafaba. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan macaron dari aquafaba. 

3. Untuk mengetahui kandungan protein pada macaron dari aquafaba. 

4. Untuk mengetahui cara pemasaran kreasi produk macaron dari aquafaba. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi berdasar tekstur, rasa dan aroma: 

1. Tekstur 

Macaron dari aquafaba ini diharapkan memiliki tekstur yang bagus dan 

mirip seperti macaron dari putih telur. 
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2. Rasa 

Macaron dari aquafaba ini diharapkan memiliki rasa yang sama enaknya 

seperti macaron dari putih telur. 

3. Aroma 

Macaron dari aquafaba ini diharapkan memiliki aroma yang enak. 

4. Tampilan 

Macaron dari aquafaba ini diharapkan memiliki tampilan berkaki dan 

memiliki permukaan yang halus seperti macaron dari putih telur. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menciptakan produk macaron yang 

sama seperti macaron dari putih telur sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pangan alternatif bagi orang-orang vegetarian dan alergi telur. Aquafaba 

merupakan  kombinasi dari kata-kata latin yaitu “air” dan “kacang” yang berarti 

cairan yang disaring dari kaleng kacang garbanzo atau bisa juga dimasak. Masih 

banyak masyarakat yang saat ini belum mengetahui bahan alternatif ini karena 

kurangnya kesadaran akan kesehatan atau efek alergi terhadap beberapa jenis 

makanan tertentu.  

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Macaron dari aquafaba bisa menjadi produk alternatif  yang lebih sehat 

bagi orang-orang vegetarian dan alergi telur. Selain itu macaron dari aquafaba ini 

memiliki kalori yang rendah, bebas gluten, dan memiliki konsistensi yang serupa 
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dengan telur atau produk susu yang bisa digunakan untuk orang-orang yang 

menghindari produk tersebut (womenshealthmag.co.uk, 2018). 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Aquafaba: air yang berasal dari rendaman atau rebusan kacang garbanzo 

kaleng. 

2.  Tepung almond: tepung yang berasal dari kacang almond yang dihaluskan, 

banyak digunakan didalam produk pastry. 

3.  Macaron: kue kering yang terbuat dari putih telur kocok, tepung almond 

dan gula. 

4. Xanthan gum: zat yang digunakan sebagai stabilizer dan emulsifier pada 

bahan makanan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini membahas mengenai aquafaba sebagai foaming agent 

substitusi putih telur pada macaron. Selain itu penelitian ini memiliki tujuan untuk 

memenuhi tugas akhir dan mendapatkan gelar sarjana. 

Pada bab I berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

pengembangan, spesifikasi produk, pentingnya pengembangan, asumsi, 

keterbatasan pengembangan, definisi istilah, dan sistematika penulisan. Pada bab 

II akan berisi mengenai teori-teori yang menunjang permasalahan yang diteliti 

peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Pada bab III berisi mengenai model 

pengembangan, prosedur pengembangan yang meliputi bahan, peralatan, waktu, 
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tempat penelitian, proses pembuatan produk, uji coba produk, desain uji coba 

produk dan subjeknya, jenis data, pengumpulan data, analisis data, metode 

eksperimen, metode observasi, uji organoleptik, uji Mann Whitney U Test, uji 

laboratorium, dan statistik deskriptif. Pada bab IV, berisi hasil penelitian 

mengenai cara pembuatan aquafaba dan macaron dari aquafaba. Metode yang 

digunakan berupa metode eksperimen, observasi, analisis statistik deskriptif, uji 

organoleptik, uji Mann Whitney U Test, dan uji laboratorium. Yang terakhir 

adalah bab V yang berisi saran serta kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan peneliti. 

 

 


