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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman semakin maju setiap tahunnya, diikuti dengan semakin 

berkembangnya teknologi diberbagai bidang khususnya bidang bisnis makanan dan 

minuman. Makanan dan minuman adalah kebutuhan primer setiap orang sehingga 

perkembangan bisnis makanan dan minuman terjadi sangat pesat terutama di 

Indonesia. Saat ini tersedia banyak makanan baru hasil kreativitas dengan 

menggabungkan beberapa jenis makanan menjadi satu jenis makanan atau dengan 

memanfaatkan bahan-bahan yang pada umumnya tidak dipakai. 

 
Gambar 1.1 PDB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 pada 

Triwulan I 2018 (persen) 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 
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Berdasarkan gambar sebelumnya Data Badan Pusat Statistik mencatat Produk 

Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sektor 

akomodasi dan makan minum pada triwulan I 2018 tumbuh sebesar 5,54% dari 

triwulan I 2017. Berdasarkan data yang didapat, bahwa ada peluang untuk membuka 

atau menjalankan lapangan usaha di bidang makanan dan minuman.  

Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Sumber daya 

alam ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia salah satunya  kebutuhan 

pangan untuk memenuhi keperluan gizi ataupun kebutuhan lainnya. Berbagai sumber 

daya alam dilestarikan di Indonesia, dari situ dihasilkan bahan-bahan yang dapat 

diolah menjadi bahan pangan masyarakat. Namun, ada bahan yang masih belum 

dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. 

Di negara berkembang mayoritas masyarakatnya menjadikan karbohidrat 

sebagai sumber energi utama yaitu sebesar 80% energi makanan berasal dari 

karbohidrat, sedangkan di negara-negara maju kurang lebih 50% energi makanannya 

berasal dari karbohidrat (Budoyo dkk, 2010:5). Hal ini menunjukan bahwa 

masyarakat di negara berkembang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap 

tumbuh-tumbuhan sebagai sumber karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan energi. 

Umbi-umbian dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pangan yang mengandung 

karbohidrat, tetapi sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat minim dilihat dari 

pola konsumsi masyarakat yang lebih mengutamakan beras. Diperlukan kreatifitas 

untuk mengolah bahan selain beras menjadi produk yang berkualitas dan menarik.  

Terdapat beberapa jenis umbi uwi yang biasa ditemukan yaitu umbu uwi 

ungu, umbi uwi kuning, dan umbi uwi putih. Menurut Afidin dkk (2014:298), umbi 

uwi ungu secara umum memiliki panjang batang 10-25 m, dan berdiameter 1 cm. 
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Umbi uwi kuning di kalangan masyarakat belum memiliki nilai ekonomis, 

penyebabnya karena kadar air uwi ini relatif tinggi. Umbi uwi putih memiliki 

kandungan nutrisi lebih banyak dibandingkan kentang serta teksturnya lebih padat. 

Umbi uwi merupakan salah satu varietas umbi-umbian potensial sebagai sumber 

bahan pangan karbohidrat non beras. Umbi uwi juga bermanfaat untuk kesehatan. 

Kandungan gizi umbi uwi sangat beragam di samping kaya akan serat, umbi uwi ini 

diperkaya dengan vitamin C, fosfor dan protein. 

Masyarakat pada umumnya hanya memanfaatkan jenis umbi tertentu saja 

dalam membuat makanan seperti singkong, talas, ubi ungu namun penggunaan umbi 

uwi putih pada makanan sehari-hari masih sangat jarang ditemukan. Umbi uwi putih 

merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang tidak memiliki nilai ekonomi. 

Memanfaatkan umbi uwi putih sebagai bahan pangan alternatif berupa tepung 

diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi pada umbi uwi tersebut. 

Di Indonesia terdapat beragam jenis kue mulai dari kue tradisional hingga kue 

modern. Salah satu jenis kue yang sering kita temui yaitu kue muffin. Muffin adalah 

kue yang memiliki ciri tekstur yang lebih padat dan basah. Rasanya tidak terlalu 

manis, terkadang dibuat versi gurihnya. Muffin juga dapat dibuat dengan tepung 

gandum dan isian buah kering atau kacang, sehingga lebih menyehatkan (Odilia, 

2013). 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. 

Adapun pembahasannya sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Karakteristik Cookies Umbi Inferior Umbi Putih (Kajian Proporsi Tepung 

Uwi:Pati Jagung dan Penambahan Margarin) 

Ditulis Oleh    : Harzau, Hazzizah dan Hestiasih, Teti 

Publikasi         : 2013 
Persamaan Perbedaan 

1. Proses pembuatan tepung umbi uwi 

dengan melakukan pengeringan dan 

penyaringan dengan ukuran 80 mesh. 

2. Proses penghalusan umbi uwi 

menggunakan blender. 

3. Menggunakan analisa organoleptik 

menggunakan uji mutu hedonik dan 

uji kesukaan 

1. Pengaplikasian tepung umbi uwi pada 

cookies. 

2. Uwi dikukus selama 15 menit dengan suhu 

90 derajat terlebih dulu sebelum 

dikeringkan. 

3. Menggunakan 2 faktor pembanding yaitu 

tepung uwi : tepung jagung dan 

penambahan margarin yang terdiri dari 3 

level. 

2 Judul              : Analisis Sifat Fisik dan Kimia pada Pembuatan Tepung Umbi Uwi Ungu 

(Discorea alata), Uwi Kuning (Discorea alata) dan Uwi Putih (Discorea 

alata) 

Ditulis Oleh   : Afidin, Muhamad N., Hendrawan, Yusuf dan Yulianingsih, Rini 

Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan 

1. Metode pembuatan tepung umbi 

uwi dilakukan dengan merendam 

umbi uwi terlebih dahulu sebelum 

dilakukannya proses pengeringan. 

2. Proses penghalusan umbi uwi 

menggunakan blender. 

1. Menggunakan tiga jenis uwi yang berbeda 

yaitu uwi ungu, uwi kuning, dan uwi putih. 

2. Waktu perendaman uwi yang lebih lama 

yaitu selama 24 jam. 

3. Proses penyaringan tepung umbi uwi 

menggunakan saringan 100 mesh. 

4. Proses pengeringan menggunakan tiga suhu 

yang berbeda yaitu 40, 50, dan 60 derajat 

celcius. 

3 Judul              : Analisis Kelayakan Bisnis Kue Muffin dari Tepung Umbi Uwi 

Ditulis Oleh   : Lionora, Gabby., Dewi, Dian Retno S. dan Rahaju, Dini Endah S. 

Publikasi        : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Umbi uwi direndam air kapur 

untuk memisahkan uwi dari 

getahnya. 

2. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner 

dengan melakukan uji organoleptik 

untuk mengetahui tingkat kesukaan 

panelis terhadap produk penelitian. 

1. Menggunakan campuran tepung umbi 

gembili dan umbi uwi. 

2. Proses pembuatan tepung umbi uwi 

dilakukan dengan cara memarut uwi. 

3. Menggunakan tiga faktor yaitu, tepung 

gembili dan uwi dengan takaran 75 dan 100 

gram, mentega 75 dan 100 gram, serta 

baking powder 0,5 dan 1 sdt. 

4. Tidak melakukan uji laboratorium. 

Sumber: Data Diolah (2018) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, umbi uwi putih dapat digunakan sebagai 

bahan pengganti dalam pembuatan makanan sehingga diperlukan penelitian kreasi 

produk kue muffin dengan memanfaatkan umbi uwi putih menjadi tepung sebagai 

pengganti tepung terigu. 
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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 tepung umbi uwi putih? 

2. Bagaimana cara pembuatan kue muffin dari tepung umbi uwi putih? 

3. Bagaimana pengaruh penggantian tepung terigu dengan tepung umbi uwi 

putih dalam pembuatan kue muffin?  

4. Bagaimana tingkat kesukaan panelis terhadap produk kue muffin dari tepung 

umbi uwi putih? 

5. Bagaimana cara memasarkan produk kue muffin dari tepung umbi uwi putih? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung umbi uwi putih. 

2. Untuk mengetahui cara pembuatan kue muffin dari tepung umbi uwi 

putih. 

3. Untuk melihat pengaruh penggantian tepung terigu dengan tepung umbi uwi 

putih dalam pembuatan kue muffin. 

4. Untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk kue muffin dari 

tepung umbi uwi putih. 

5. Untuk mengetahui cara memasarkan produk kue muffin dari tepung umbi uwi 

putih. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Tepung Umbi Uwi Putih 

Produk yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu tepung umbi uwi putih 

yang akan digunakan sebagai bahan pengganti tepung terigu dalam 

pembuatan kue muffin. 

2.  Kue Muffin 

 Produk yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu kue muffin dari tepung 

umbi uwi putih dengan brand Wiffin. Meningkatkan nilai jual umbi uwi putih 

dengan mengaplikasikannya pada produk kue sehingga konsumen akan lebih 

tertarik dibandingkan dengan menyantap umbi uwi secara langsung.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Pentingnya pengembangan penelitian kreasi produk kue muffin dari tepung 

umbi uwi putih yang dilakukan dalam penelitian ini adalah diperlukannya 

pemanfaatan secara optimal untuk mengolah umbi uwi putih agar dapat dijadikan 

produk kreasi yang dapat meningkatkan nilai jual dan mampu memanfaatkan sumber 

daya alam yang masih jarang digunakan. Penelitian kreasi produk ini juga sebagai 

salah satu cara untuk meningkatkan nilai gizi dari produk yang dihasilkan. Peneliti 

berharap agar masyarakat dapat membuat kreasi produk lain berbahan dasar umbi 

uwi agar sumber daya alam yang dimiliki negara Indonesia dapat bermanfaat bagi 

penduduknya. 

Bagi peneliti pentingnya pengembangan penelitian kreasi produk kue muffin 

dari tepung umbi uwi putih yaitu menambah wawasan peneliti tentang pemanfaatan 

dari umbi uwi putih sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan kue muffin 
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dan juga sebagai peluang bisnis dengan cara menjualkan kreasi produk kue muffin 

yang sudah menggunakan tepung umbi uwi putih. 

Bagi Universitas Ciputra, sebagai arsip untuk sumber data yang dapat 

digunakan untuk penelitian selanjutnya. Bagi konsumen pentingnya pengembangan 

penelitian kreasi produk kue muffin dari tepung umbi uwi putih adalah untuk 

menambah wawasan konsumen tentang manfaat dan kelebihan yang dimiliki umbi 

uwi, memberikan informasi kepada konsumen jika umbi uwi bisa dijadikan tepung 

dan bisa dijadikan pengganti tepung terigu untuk kue muffin, dan juga bisa dinikmati 

seluruh kalangan masyarakat mulai muda hingga tua. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi: 

1. Kue muffin yang menggunakan tepung umbi uwi putih diasumsikan dapat 

menghasilkan kue yang rendah karbohidrat sehingga dapat dikonsumsi oleh 

semua kalangan masyarakat termasuk yang sedang menjalankan pola hidup 

sehat, konsumen yang melakukan program diet. 

2. Umbi uwi putih merupakan produk pangan yang jarang diolah dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga penggunaan sebagai 

bahan dasar pembuatan kue muffin diasumsikan dapat menjadi salah satu cara 

pemanfaatan sumber daya alam Indonesia serta dapat meningkatkan nilai jual 

umbi uwi. 

Dalam melakukan penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian dilakukan oleh satu orang sehingga dalam pelaksanaan uji 

organoleptik terbatas dalam lingkup domisili penentu saja. 
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2. Peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga dalam pelaksanaan uji coba 

pembuatan harus meminjam peralatan yang terdapat di laboratorium kampus. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka uraian definisi istilah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tepung Terigu 

Bubuk halus yang berasal dari bulir gandum dan digunakan sebagai bahan 

dasar pembuatan kue, mi, dan roti (Nofalina, 2013:15). 

2. Tepung Umbi Uwi Putih 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari umbi adalah pangkal 

batang yang menjadi besar dan berisi yang dapat dimakan. Sedangkan arti 

tepung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang yang lumat-

lumat (karena ditumbuk, digiling). Jadi dapat disimpulkan tepung umbi uwi 

putih adalah umbi uwi putih yang ditumbuk atau digiling menjadi bubuk atau 

serbuk. 

3. Kue Muffin 

Kue muffin merupakan jenis kue yang tidak berfrosting, memiliki tekstur 

yang padat dan basah. Rasanya tidak terlalu manis, terkadang ada yang 

memiliki rasa gurih. Tekstur kue muffin yang lebih berat disebabkan oleh 

teknik blending, yaitu teknik dengan mencampurkan lemak cair seperti 

mentega leleh, minyak zaitun, atau margarin ke dalam gula secara perlahan-

lahan (Odilia, 2013). 
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4. Baking Powder 

Baking powder adalah bahan pengembang yang dipakai untuk meningkatkan 

volume dan memperingan tekstur makanan yang dipanggang seperti muffin, 

bolu, dan biskuit (Hanani, 2015:20). 

5. Soda Kue (Baking Soda) 

Soda kue adalah bahan pengembang yang bahan penyusunnya murni dari 

sodium bikarbonat (Nimpuno, 2014:12). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun atas lima bab yang 

pertama adalah bab I, bab ini berisi pendahuluan yang akan membahas latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah, dan sistematika penulisan. Pada bab II berisi tentang kajian pustaka, 

dan akan membahas tinjauan kue muffin secara umum, manfaat tepung umbi uwi 

yang berupa teori dan akan digunakan peneliti sebagai acuan dalam penelitian ini. 

Bab III merupakan metode pengembangan yang menjelaskan tentang model 

pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan alat, waktu dan tempat 

penelitian, uji coba produk, instrumen pengumpulan dan teknik analisis data. 

Selanjutnya bab IV merupakan hasil dari pengembangan, pada bab ini akan disajikan 

data hasil uji coba yang dilakukan terhadap kue muffin dari tepung umbi uwi putih, 

analisis data yang dihasilkan berupa hasil uji organoleptik yang telah dilakukan 

ditinjau dari segi warna, aroma, rasa dan tekstur, dan juga hasil uji laboratorium dari 

kue muffin dari tepung terigu dan kue muffin dari tepung umbi uwi putih. Terakhir 
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yaitu bab V berisi penutup yang berisi pembahasan tentang kajian produk, saran 

pemanfaatan, dan pengembangan yang dapat dilakukan ke depannya dari produk kue 

muffin dari tepung umbi uwi putih. 
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