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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Macam-macam golongan pastry salah satunya yaitu cookies. Cookies 

merupakan kue yang kadar airnya rendah, memiliki rasa manis, gurih, atau asin 

(Polnaya dan Breemer, 2016:1). Cookies merupakan makanan yang banyak 

dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Statistik Konsumsi Pangan (2017) 

konsumsi cookies mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

 
Gambar 1.1 Statistik Konsumsi Pangan Cookies di Indonesia (dalam ons) 

Sumber: Komalasari dkk (2017) 

Masyarakat Indonesia banyak mengimpor biji gandum yang diolah lalu 

menjadi tepung terigu dan meslin (tepung gandum) terutama untuk bahan 

pembuatan cookies, mi, dan roti (Teresia, 2013). Menurut Badan Pusat Statistik 
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(2019) impor biji gandum dan meslin (tepung gandum) selalu mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Dampak dari impor gandum yaitu kerugian yang 

dialami oleh industri gandum di Indonesia (Separinta, 2017). Terdapat limbah 

pangan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan cookies untuk 

mengurangi penggunaan tepung terigu dan tepung gandum. Menurut Daeli dkk 

(2013:227) kulit tauge kacang hijau (Vigna radiate L.) dapat dikelola kembali 

menjadi tepung sebagai campuran dalam pembuatan cookies. 

Di Surabaya limbah kulit tauge kacang hijau dapat ditemukan di Pasar 

Pucang, Pasar Mulyosari, dan Pasar Tempu Rejo. Menurut Handayani (2009:1) 

pada umumnya limbah ini dijadikan makanan ternak ataupun dibuang oleh 

pengusaha tauge karena dianggap tidak memiliki nilai gizi, tetapi kulit tauge 

kacang hijau memiliki kandungan gizi 8,73% protein, 0,12% vitamin B1, dan 

mengandung 6,32% serat. Agar dapat dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan 

cookies, maka kulit tauge kacang hijau dapat diolah terlebih dahulu menjadi 

tepung. Berdasarkan informasi dan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan 

oleh peneliti terdahulu mengenai nilai gizi kulit tauge kacang hijau, maka dengan 

pemanfaatan kulit tauge kacang hijau dapat mengurangi limbah dan mengurangi 

penggunaan tepung terigu. Penelitian kreasi produk pada penelitian ini guna untuk 

meningkatkan nilai jual dari limbah kulit tauge kacang hijau. 

Selain pemanfaatan limbah, penggunaan bahan lokal dapat mengurangi 

penggunaan tepung terigu salah satunya dengan menggunakan tepung sagu 

(Auliah, 2012:33). Tepung sagu merupakan hasil pengolahan empulur pohon sagu 

yang menghasilkan pati. Tepung sagu memiliki sumber karbohidrat dan 
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mengandung komponen seperti mineral dan fosfor (Auliah, 2012:34). Kandungan 

gizi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu protein, lemak, serat kasar, dan energi. 

Penelitian ini membuat produk berbahan dasar tepung kulit tauge kacang hijau 

dan tepung sagu, dengan tiga perlakuan terhadap tepung kulit tauge kacang hijau 

yaitu disangrai, penjemuran, dan oven.  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul       :  Studi Eksperimen Pemanfaatan Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau 

sebagai Campuran serta Pengaruhnya terhadap Kualitas Cookies 

Ditulis Oleh :   Handayani, Desi 

Publikasi      :   2009 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan kulit tauge kacang 

hijau sebagai bahan pembuatan 

cookies. 

2. Pengeringan menggunakan sinar 

matahari. 

1. Menggunakan tepung terigu. 

2. Hanya menggunakan satu teknik 

pengeringan. 

2 Judul       :  Pemanfaatan Tepung Kulit Tauge Kacang Hijau dalam Pembuatan    

Cupcake Ditinjau dari Kandungan Gizi dan Organoleptik 

Ditulis Oleh :   Sie, Yohanes Aeron 

Publikasi      :   2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan kulit tauge kacang 

hijau. 

2. Produk pastry. 

3. Pengeringan meggunakan sinar 

matahari. 

4. Melakukan uji organoleptik dan 

kandungan gizi. 

1. Menggunakan tepung terigu. 

2. Hanya menggunakan satu teknik 

pengeringan. 

3 Judul       :  Pemanfaatan Pati Sagu dan Tepung Kelapa dalam Pembuatan Kue 

Bangkit 

Ditulis Oleh :   Afrianti, Fitri., Efendi, Raswen., dan Yusmarini 

Publikasi      :   2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Membuat produk cookies. 

2. Menggunakan tepung sagu. 

3. Melakukan uji organoleptik. 

1. Menggunakan tepung kelapa. 

2. Tidak menggunakan kulit tauge 

kacang hijau. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung dari kulit tauge kacang hijau 

dengan tiga perlakuan? 

2. Bagaimana cara membuat cookies dengan tepung kulit tauge kacang 

hijau dan tepung sagu? 

3. Bagaimana perbedaan cookies dengan bahan dasar tepung kulit tauge 

kacang hijau dan tepung sagu dengan tiga perlakuan? 

4. Bagaimana warna, aroma, tekstur, dan rasa (uji organoleptik) terhadap 

cookies dengan bahan dasar tepung kulit tauge kacang hijau dan 

tepung sagu? 

5. Bagaimana kandungan gizi dari cookies dengan bahan dasar tepung 

kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu? 

6. Bagaimana penerimaan panelis terhadap produk cookies dengan bahan 

dasar tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui proses pembuatan tepung kulit tauge kacang hijau dengan 

tiga perlakuan. 
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2. Mengetahui cara membuat cookies dengan perbandingan tepung kulit 

tauge kacang hijau dan tepung sagu. 

3. Mengetahui perbedaan cookies berbahan dasar tepung kulit tauge 

kacang hijau dan tepung sagu dengan tiga perlakuan. 

4. Mengetahui minat masyarakat dari warna, aroma, tekstur, dan rasa 

terhadap cookies dengan bahan dasar tepung kulit tauge kacang hijau 

dan tepung sagu. 

5. Mengetahui kandungan gizi dari cookies dengan bahan dasar tepung 

kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu. 

6. Mengetahui penerimaan panelis terhadap produk cookies bahan dasar 

tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi dari produk cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung 

sagu yang diharapkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Warna  

Diharapkan cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu 

memiliki warna yang menarik dan tidak begitu gelap. 

2. Aroma 

Diharapkan cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu 

memiliki aroma yang khas kulit tauge kacang hijau tetapi tidak menyengat. 
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3. Tekstur 

Diharapkan cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu 

memiliki tekstur tidak rapuh, tetapi renyah ketika dimakan. 

4. Rasa 

Diharapkan cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu 

memiliki rasa manis dan rasa khas dari kulit tauge kacang hijau. 

5. Kandungan Gizi 

Diharapkan cookies tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu 

memiliki kandungan gizi yang tinggi protein, lemak, serat kasar, dan energi. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Berdasarkan uraian di atas, maka pentingnya penelitian dan 

pengembangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti mengenai cara mengolah kulit tauge 

kacang hijau menjadi bahan dasar pembuatan cookies. Peneliti dapat 

memanfaatkan limbah kulit tauge kacang hijau menjadi sebuah peluang bisnis 

yang menguntungkan dengan diolah terlebih dahulu menjadi tepung kulit tauge 

kacang hijau. Meningkatkan nilai jual dari kulit tauge kacang hijau.  

2. Manfaat bagi Universitas Ciputra 

Penelitian ini disimpan sebagai data dan dapat dijadikan referensi sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian kreasi produk dapat menambah pengetahuan masyarakat 

mengenai manfaat dan kelebihan dari kulit tauge kacang hijau dan juga 

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kulit tauge kacang hijau dapat 

dimanfaatkan sebagai tepung untuk dikreasikan menjadi berbagai macam 

makanan yang memiliki nilai gizi. 

 

1.6 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Penggunaan tepung kulit tauge kacang hijau dan tepung sagu sebagai 

bahan pembuatan cookies diasumsikan dapat meningkatkan kesukaan konsumen. 

Terutama Surabaya dikarenakan cookies dengan memanfaatkan limbah kulit tauge 

kacang hijau diasumsikan jarang ditemui. Keterbatasan penelitian ini adalah pada 

perbandingan tepung kulit tauge kacang hijau yang disukai oleh masyarakat. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Berdasarkan judul “PEMANFAATAN TEPUNG KULIT TAUGE 

KACANG HIJAU DAN TEPUNG SAGU SEBAGAI PENGGANTI TEPUNG 

TERIGU DALAM PEMBUATAN COOKIES DITINJAU DARI KANDUNGAN 

GIZI” maka perlu diberikan beberapa definisi istilah sebagai berikut: 

1. Tepung kulit tauge kacang hijau merupakan hasil dari olahan limbah kulit 

tauge kacang hijau yang dikeringkan lalu dihaluskan, kemudian diayak hingga 

mendapatkan tekstur tepung. Kandungan tepung kulit tauge kacang hijau sebagai 

berikut 8,73% protein, 0,12% vitamin B1, dan 6,32% serat (Handayani, 2009). 
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2. Tepung sagu merupakan pati hasil pengolahan empulur pohon sagu. 

Tepung sagu memiliki sumber karbohidrat dan mengandung komponen seperti 

mineral dan fosfor (Auliah, 2012:34). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan berisikan mengenai hal-hal yang akan dibahas di 

dalam penelitian ini, sehingga diharapkan dapat mempermudah dan memberikan 

gambaran secara umum kepada pembaca. Sistematika penulisan penelitian ini 

terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Berikut 

merupakan sistematika penulisan penelitian ini: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal berisikan halaman sampul dan judul, persetujuan dosen 

pembimbing tugas akhir, persetujuan tim penguji tugas akhir, pernyataan keaslian 

tugas akhir, lembar penerimaan, abstrak, abstract, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

a. Bagian isi pertama berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah dan sistematika penulisan. 

b. Bagian isi kedua berisikan tinjauan pustaka, manfaat dan kandungan gizi 

dari bahan yang akan digunakan dalam pengembangan produk serta tinjauan 

cookies, jenis-jenis cookies, kandungan cookies secara umum, proses pembuatan 
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cookies secara umum, standar mutu cookies, dan tinjauan strategi pemasaran. 

c. Bagian isi ketiga berisikan metode pengembangan yang memuat tiga hal 

pokok yaitu model pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. 

d. Bagian isi keempat berisikan hasil pengembangan yang membahas data 

hasil uji coba produk yang memuat penyajian data uji coba, analisis data hasil 

penelitian, analisis data hasil uji organoleptik, analisis data hasil uji laboratorium, 

dan aspek bisnis. 

e. Bagian isi kelima berisikan penutup yang memuat kajian produk secara 

umum, saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk lebih lanjut. 

3. Bagian Akhir 

 Bagian akhir dalam penelitian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 

 

 


