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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian global memiliki dampak cukup signifikan 

terhadap aktivitas ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dampaknya 

dapat dilihat dari nilai tukar rupiah yang jatuh cukup dalam. Saat ini pemerintah 

sedang berupaya untuk meningkatkan performa industri dalam negeri. 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2010-2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018)  
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Tabel 1.1  Perbandingan Pertumbuhan Industri Manufaktur (2000-2016) 

 

Sumber: The Indonesian Institute (2015) 

 

Berdasarkan Tabel 1.1, jika dibandingkan dengan industri tanpa migas 

lainnya, industri makanan dan minuman merupakan bisnis yang menjanjikan. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), “Rata-rata pengeluaran makanan di daerah 

perkotaan Jawa Timur mencapai 42,7% dari pengeluaran dalam satu bulan, 

sedangkan 31,50% dari total pengeluaran makanan dalam satu bulan berasal dari 

makanan dan minuman siap saji yang diantaranya termasuk produk-produk 

berbahan dasar tepung terigu.” 

 

 

 

 

LAPANGAN USAHA 

Tahun 

2000 2004 2008 2012 2016* 

1. PERTANIAN, 

PETERNAKAN, 

KEHUTANAN, DAN 

PERIKANAN 

15,6 14,3 14,5 14,5 13,5 

2. PERTAMBANGAN DAN 

PENGGALIAN 

12,1 8,9 10,9 11,8 7,2 

3. INDUSTRI 

PENGOLAHAN 

27,7 28,1 27,8 

 

24,0 20,5 

a. Industri Migas 3,9 4,1 4,8 3,1 2,3 

b. Industri tanpa Migas 23,8 24,0 23,0 20,9 18,2 

1) Makanan, Minuman 

dan Tembakau 

8,1 7,1 7,0 7,6 6,9 

2) Pupuk, Kimia & 

Barang dari Karet 

3,1 2,8 3,1 2,6 2,4 

3) Alat Angk., Mesin & 

Peralatan 

4,9 6,4 6,7 5,7 2,2 

4) Lainnya 7,8 7,7 6,2 5,0 7,6 

4. LAINNYA 44,6 48,7 46,8 4,7 58,9 

INDONESIA 100 100 100 100 100 
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Tabel 1.2 Konsumsi dan Pertumbuhan Tepung Terigu Indonesia (2005-2016) 
Subject Flour Wheat Eq, Growth 

2005 3,402 4,476 2,6% 

2006 3,798 4,997 11,6% 

2007 3,528 5,217 4,4% 

2008 3,971 4,642 -11,0% 

2009 4,407 5,225 12,6% 

2010 4,721 5,799 11,0% 

2011 5,142 6,211 7,1% 

2012 5,355 6,766 8,9% 

2013 5,505 7,046 4,1% 

2014 5,628 7,405 5,1% 

2015 5,505 7,243 -2,2% 

2016 5,796 7,627 5,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016) 

 

Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia 

(APTINDO), konsumsi tepung terigu dalam negeri pada tahun 2016 tumbuh 

sebesar 5,3% dibanding tahun sebelumnya. Dari data tersebut menunjukkan 

tingginya konsumsi tepung terigu nasional dan menyebabkan Indonesia sebagai 

salah satu importir tepung terigu terbesar di dunia. 

Flour 15,5 17,1 17,6 15,5 17,2 18,9 20,0 21,5 22,1 23,0 22,2 

Wheat 

Eq. 

20,4 22,5 23,2 20,4 22,7 24,8 26,3 28,3 29,1 30,2 29,3 
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Gambar 1.2 Impor Tepung Terigu Nasional Indonesia 

Sumber: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2016) 

Berdasarkan Gambar 1.2, data tersebut menunjukkan bahwa impor tepung 

terigu dari luar negeri ke Indonesia setiap tahunnya menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan, dapat dilihat dari pertumbuhan pada tahun 2015 mencapai 

52,4% sedangkan pada tahun 2016, meningkat menjadi 103,0%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa tepung terigu merupakan salah satu bahan makanan 

yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk dijadikan berbagai olahan 

makanan. Namun, tepung terigu memiliki kandungan gluten sebanyak 80% dari 

total protein yang ada pada tepung terigu, dan beberapa orang mengalami alergi 

pada gluten yang disebut Celiac disease (Risti dkk, 2013:697). 

Sensitive gluten atau biasa disebut dengan Celiac disease adalah penyakit 

yang dialami oleh seseorang yang mengonsumsi gluten, penyakit ini dapat 

menyebabkan peradangan diusus kecil, muntah, diare, dan keguguran (detik Food, 

2015). Dengan begitu penderita penyakit ini memerlukan produk pangan yang 
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bebas gluten yang dapat diproduksi di dalam negeri dengan bahan baku tepung 

dan protein lokal.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.3 Pertumbuhan Harga Jual Tepung Terigu 

Sumber: Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (2017) 

Selain itu, berdasarkan Gambar 1.3, dapat dilihat penggunaan tepung 

terigu di Indonesia sangat banyak, dan terus mengalami peningkatan. Tepung 

terigu dapat diganti dengan beragam tepung lainnya. Ada banyak tepung yang 

dapat mengganti tepung terigu, salah satunya ialah bahan pangan lokal asli dari 

Indonesia. Salah satu bahan lokal dari Indonesia adalah kacang-kacangan. 

Kacang-kacangan merupakan salah satu bahan makanan yang memiliki sumber 

protein dengan nilai gizi yang tinggi dan sangat ekonomis. Indonesia sendiri 

merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti kacang-kacangan 

sehingga berpotensi untuk menggantikan penggunaan tepung terigu di Indonesia.  

 Berbagai macam kacang-kacang lokal di Indonesia seperti kacang kedelai, 

kacang merah, kacang tanah dan kacang hijau yang sampai saat ini belum banyak 

pemanfaatannya (Ekafitri dkk, 2014:135). Kacang hijau sendiri merupakan 

tanaman yang sangat banyak ditemukan di Indonesia dan produktivitas kacang 
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hijau terus meningkat pada tahun 2000, produksi kacang hijau dapat mencapai 

289 ton, naik tipis menjadi 310 ton pada tahun 2004 dan berkembang menjadi 314 

ton di tahun 2009. Kacang hijau merupakan satu jenis kacang yang kaya akan 

sumber protein (Pradipta dkk, 2015:793). Menurut (Madar, dkk. 2017:3307) juga 

menjelaskan bahwa, “The nutritional composition of Vigna radiata seeds (mung 

bean) were estimated in terms of carbohydrate, free amino acid, protein, 

chlorophyll and fat content pre and post germination to assess the biochemical 

changes in seeds. They were found to have slightly higher carbohydrate content 

(0.021 mg/g) after germination. The amino acid (0.239 mg/g) and protein content 

(0.207 mg/g)”. Melalui kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa, kacang 

hijau mengandung protein nabati dan karbohidrat yang tinggi, selain untuk 

kesehatan tubuh, kacang hijau juga berguna untuk memperlancar air kencing dan 

memperhalus kulit wajah. Maka dari itu kacang hijau termasuk pangan 

fungsional. Pangan fungsional adalah bahan pangan yang berpengaruh positif 

terhadap kesehatan (Yusuf, 2014:743). Kandungan protein dan karbohidrat yang 

terdapat dalam kacang hijau ini diharapkan dapat menyubstitusikan tepung terigu 

menjadi tepung yang dapat menghasilkan kualitas produk cake atau bakery yang 

baik, selain kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi, kacang hijau juga 

tidak mengandung gluten sehingga dapat dijadikan salah satu alternatif pengganti 

tepung terigu untuk membuat aneka macam olahan bebas gluten. Trend 2015 

lebih pada produk healthy, salah satunya gluten free pastry yaitu dengan 

mengganti gluten atau tepung terigu, dengan memberi label info nutrisi secara 

jelas (detik Food, 2016). 
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Kue merupakan produk bakery yang terbuat dari telur, gula, mentega, 

tepung terigu dan proses pengolahannya yaitu dipanggang. Kue sangat populer 

dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kue identik dengan bahan 

baku yang tidak lain adalah tepung terigu sehingga bahan baku lokal yang 

mempunyai kandungan gizi lebih baik sering diabaikan (Praptiningrum, 2012:2). 

Produk bakery merupakan salah satu makanan yang digemari oleh 

masyarakat. Produk bakery merupakan makanan yang terbuat dari bahan seperti 

tepung terigu, garam, gula, susu, dan lemak, yang proses pemasakannya yaitu 

dipanggang. Produk bakery sendiri mengandung karbohidrat yang tinggi karena 

dapat menghasilkan energi jika dikonsumsi. Contoh dari produk bakery adalah 

biskuit, cake, dan roti (Fortunata dkk, 2013:1). Pada penelitian kali ini peneliti 

akan melakukan penelitian pada berbagai jenis produk yaitu: kue marmer, cookies 

dan brownies.  

Untuk mengurangi ketergantungan akan tepung terigu dalam pembuatan 

produk pastry, berbagai penelitian telah dilakukan untuk menyubstitusi tepung 

terigu. Contoh-contoh seperti tepung tempe, tepung bekatul, dan tepung kacang 

hijau diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomis dan mengupayakan 

pembuatan tepung dengan bahan dasar hasil pertanian lokal (Santiko, 2008:4). 
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Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

1 Judul : Eksperimen Pembuatan Chiffon Cake dari Bahan Dasar Tepung    

Singkong dengan Substitusi Tepung Kacang Hijau. 

Ditulis Oleh : Wati, Riantika Purnama. 

Publikasi : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan tepung kacang hijau 

sebagai bahan dasar dalam substitusi 

objek penelitian. 

2. Menggunakan uji laboratorium 

sebagai acuan membuat produk. 

1. Objek penelitian yang 

digunakan adalah Chiffon cake. 

2 Judul : Cookies Rendah Kalori Berbahan Baku Tepung Beras Merah  

dan Pati Garut. 

Ditulis Oleh   : N Novidahlia, dkk 

Publikasi        : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan objek yang sama yaitu 

Cookies. 

2. Menggunakan uji organoleptik. 

3. Menggunakan uji laboratorium 

untuk pengujian kimiawi. 

1. Menggunakan tepung beras 

merah dan pati garut sebagai 

bahan dasar dalam substitusi. 

 

3 Judul : Pengembangan Produk Brownies dengan Substitusi Tepung    

Oncom dan Sorgum untuk Balita Gizi Kurang. 

Ditulis Oleh   :   Novia, Reni. 

Publikasi        :   2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan objek penelitian yang 

sama yaitu brownies. 

2. Menggunakan analisis deskriptif. 

1. Menggunakan bahan dasar 

untuk mensubstitusi yang 

berbeda yaitu tepung oncom 

hitam dan sorgum 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan produk (kue marmer, cookies, brownies) 

berbahan dasar tepung kacang hijau? 
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2. Bagaimana daya terima dari segi tampilan, aroma, rasa, warna, dan 

tekstur oleh responden terhadap produk (kue marmer, cookies, 

brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau? 

3. Bagaimana kesukaan responden terhadap produk (kue marmer, cookies, 

brownies) yang dibuat menggunakan tepung kacang hijau? 

4. Bagaimana kandungan protein produk (kue marmer, cookies, brownies) 

berbahan dasar tepung kacang hijau? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui proses pembuatan produk (kue marmer, cookies, 

brownies) dengan menggunakan tepung kacang hijau. 

2. Untuk mengetahui bagaimana daya terima responden dari segi 

tampilan, aroma, rasa, warna, dan tekstur terhadap produk (kue 

marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau. 

3. Untuk mengetahui bagaimana kesukaan responden terhadap produk 

(kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau. 

4. Untuk mengetahui kandungan protein produk (kue marmer, cookies, 

brownies) berbahan dasar tepung kacang hijau. 

 

 

 



10 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Dalam penelitian ini produk (kue marmer, cookies, brownies) dengan 

bahan baku tepung terigu dapat disubstitusikan dengan tepung kacang hijau. 

Diharapkan hasil akhir dari kue marmer, cookies, brownies berbahan dasar 

tepung kacang hijau ini hampir sama dengan kue marmer, cookies, brownies 

yang berbahan dasar tepung terigu. Berdasarkan organoleptik sebagai berikut:  

1. Aroma  

a. Diharapkan kue marmer berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

aroma cokelat dari bubuk kakao, dan memiliki aroma khas dari 

tepung kacang hijau. 

b. Diharapkan cookies berbahan dasar kacang hijau memiliki aroma 

manis dan harum dari vanilla essense dan kacang hijau. 

c. Diharapkan brownies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

aroma cokelat dan aroma kacang hijau. 

2. Rasa 

a. Diharapkan kue marmer berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

rasa cokelat dari bubuk kakao dan rasa khas dari kacang hijau. 

b. Diharapkan cookies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

rasa manis dari cokelat dan kacang hijau. 

c. Diharapkan brownies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

rasa manis dari cokelat dan rasa kacang hijau. 
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3. Warna  

a. Diharapkan kue marmer berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

gradasi warna cokelat dan putih. 

b. Diharapkan cookies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

warna hijau dari tepung kacang hijau. 

c. Diharapkan brownies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

warna cokelat kehitaman dari cokelat. 

4. Tekstur 

a. Diharapkan kue marmer berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

tekstur yang lembut. 

b. Diharapkan cookies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

tekstur yang renyah. 

c. Diharapkan brownies berbahan dasar tepung kacang hijau memiliki 

tekstur yang lembut dan padat. 

5. Kandungan gizi 

a. Diharapkan produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar 

tepung kacang hijau ini memiliki kandungan protein yang tinggi.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan dilakukan karena diharapkan dapat 

memberikan berbagai manfaat sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengembangan bagi peneliti 

a. Sebagai  bahan penelitian pengembangan untuk Tugas Akhir peneliti 
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serta untuk mencari resep yang tepat untuk membuat produk (kue 

marmer, cookies, brownies) dengan benar dan tepat dalam 

menggunakan tepung kacang hijau. 

b. Menambah wawasan peneliti tentang manfaat dari tepung kacang 

hijau ini secara luas untuk dijual kepada masyarakat luas, serta untuk 

meningkatkan nilai jual dari kacang hijau, serta dapat menghadirkan 

berbagai macam kreasi makanan olahan yang berbahan dasar tepung 

kacang hijau. 

2.  Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra 

Penelitian ini dapat disimpan sebagai data yang dapat digunakan sebagai 

pedoman pada penelitian selanjutnya.  

3. Pentingnya penelitian bagi Masyarakat 

a. Menambah wawasan masyarakat mengenai gizi dan manfaat yang 

dimiliki oleh kacang hijau dan potensinya untuk dijadikan sebagai 

salah satu alternatif bahan pangan pengganti tepung terigu dalam 

pembuatan produk olahan lainnya. 

b. Sebagai sarana penambahan wawasan kepada masyarakat Indonesia 

mengenai tepung kacang hijau, serta sebagai bahan makanan yang 

berkualitas dan mempunyai khasiat tinggi untuk kesehatan.  

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pengembangan penelitian ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan 

yang harus dipahami sebagai berikut: 
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1. Produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang 

hijau diasumsikan memiliki kandungan protein yang lebih tinggi 

dibandingkan tepung terigu. 

2. Produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung kacang 

hijau diasumsikan dapat mengurangi kandungan gluten dibandingkan 

tepung terigu, sehingga penggunaannya dapat menghindari alergi yang 

ditimbulkan oleh gluten yaitu Celiac Disease. 

Dalam pengembangan produk bakery berbahan baku tepung kacang hijau 

terdapat keterbatasan, seperti: 

a. Produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung 

kacang hijau memiliki rasa yang didominasi oleh rasa kacang hijau.  

b. Produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar tepung 

kacang hijau memiliki adonan yang tidak dapat mengembang dengan 

sempurna, sehingga tekstur yang dihasilkan berbeda dibandingkan 

produk berbahan dasar tepung terigu. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Marmer cake adalah salah satu turunan dari produk bakery. Marmer cake 

dikenal juga dengan sebutan marble cake. Resep pertama marmer cake 

dicantumkan dibuku resep Amerika berjudul “Aunt Babette’s Cook Book: 

Foreign and Domestic Recipes for The Household” pada tahun 1889, pada 

resep itu marmer cake menggunakan cokelat atau cocoa karena mudah 

dijangkau kebanyakan orang pada tahun 1895. Dengan perkembangan 
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informasi, pada saat ini dunia kuliner mulai bekembang dengan ide-ide 

menarik dan kreatif dibidang pastry dan kue. Trend seperti gaya hidup 

sehat yang salah satunya merupakan gluten free pastry memaksa kita 

mengganti gluten atau tepung terigu (Edlin, 2015). 

2. Cookies merupakan kue kering yang rasanya manis. Di Indonesia sendiri, 

cookies merupakan salah satu makanan yang diminati oleh masyarakat 

Indonesia. Pada umumnya cookies terbuat dari tepung terigu dengan 

kandungan protein 8% hingga 9% (Fajiarningsih, 2013:1). 

3. Brownies adalah memiliki warna cokelat dan tekstur lebih keras daripada 

cake karena brownies tidak membutuhkan proses pengembangan dan 

gluten (Fathullah, 2013). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Peneliti menggunakan sistematika penulisan yang telah ditentukan oleh 

Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business, di mana peneliti melaksanakan 

tugas penelitian untuk memperoleh nilai dari Tugas Ahkir dan gelar sarjana. 

Adapun sistematika penulisan, sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang mengenai topik yang akan 

dibahas, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah, dan diahkiri dengan sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka, 

bab ini berisi informasi mengenai pengenalan terhadap tepung kacang hijau dan 

produk kue marmer, cookies, brownies disertai bahan yang digunakan dalam 
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pembuatan produk tersebut. Bab III Metode Pengembangan, bab ini berisi model 

pengembangan yang akan digunakan, prosedur pengembangan, bahan dan 

peralatan selama penelitian berlangsung, waktu dan tempat penelitian, proses 

pembuatan produk, uji coba produk, serta metode-metode yang akan digunakan 

untuk menghasilkan produk (metode eksperimen, metode observasi, uji 

laboratorium, uji organoleptik, uji minat, uji ANOVA, statistik deskriptif).  

Bab IV Hasil Pengembangan, bab ini berisi hasil dari objek penelitian 

yaitu produk (kue marmer, cookies, brownies) berbahan dasar kacang hijau. 

Gambaran keseluruhan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian pengembangan produk ini yaitu meliputi metode eksperimen, metode 

observasi, uji laboratorium, uji organoleptik, uji minat, uji ANOVA dan metode 

analisis data yaitu analisis deskriptif. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan 

dari bab-bab sebelumnya untuk keperluan penelitian selanjutnya.   

 

 

 


