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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Dari tahun ke tahun industri makanan serta minuman masih menjadi salah 

satu andalan pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Menurut Paramaesti 

(2018), Menteri Perindustrian mencatat pada triwulan II 2018 pertumbuhan 

industri makanan dan minuman mencapai 8,67% yang artinya melampaui 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,27%. Mengutip data dari Euromonitor, 

Compound Annual Growth Rate (CAGR) mengalami pertumbuhan rata-rata pada 

tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan kenaikan 14% pada bisnis roti dan kue 

yang dimana pelaku usaha tradisional UMKM menjadi 60%, produsen besar 

menjadi 20%, dan produsen roti artisan menjadi 12% (Rahmawati, 2017). 

Tabel 1.1 The Average Revenue per Person in the Market For Bread & 

Bakery Products Amounts to US$ 
No. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 4,85 5,56 6,38 6,55 8,15 9,67 11,10 12,63 14,17 15,68 17,14 18,58 

Sumber: Statista, Juli 2018 

 Menurut Utomo (2015:264) kebutuhan konsumsi akan makanan berbahan 

dasar gandum di Indonesia meningkat sehingga Indonesia impor gandum dari 

Australia. Maka perlu penelitian alternatif pengganti gandum untuk bahan tepung 

terigu. 

Buah mangga yang memiliki aroma harum dan rasa manis ini merupakan 

salah satu jenis buah kebanggaan Kota Probolinggo yang sudah tidak asing lagi di 
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telinga masyarakat Indonesia yaitu mangga arumanis (Iqbal, 2017). Pada buah 

mangga, bagian yang sering dikonsumsi langsung atau dijadikan berbagai kreasi 

olahan makanan serta minuman adalah daging buah mangga. Hal ini 

menyebabkan semakin banyaknya limbah biji mangga yang terbuang, terutama 

pada saat musim mangga.  

Menurut Qalsum dkk (2015:1) bahwa limbah biji mangga yang dibuang 

ternyata memiliki nilai kandungan gizi yang cukup tinggi tanpa melalui tahap 

sulfurisasi, yaitu karbohidrat 20,00%, protein 4,84%, dan lemak 14,83%. 

Kandungan gizi melalui tahap sulfurisasi, yaitu karbohidrat 13,89%, protein 

8,48%, dan lemak 12,94%. Memakai tahap sulfurisasi mengakibatkan penurunan 

karbohidrat dan lemak, tetapi dapat menekan penurunan protein. Pada pembuatan 

roti atau kue dengan menggunakan biji sebagai bahan baku produk pangan akan 

menghasilkan roti atau kue yang empuk, hal ini disebabkan karena biji adanya zat 

amilopektin yang tinggi. Biji mangga memiliki kandungan amilopektin sebanyak 

45,98% (Winarti dan Purnomo, 2006). Banyaknya limbah biji mangga disebabkan 

karena masyarakat masih belum mengetahui bagaimana cara mengolah biji 

mangga menjadi suatu produk olahan makanan yang lebih bermanfaat dan dapat 

menambah nilai jual. Salah satu olahan biji mangga yang sudah ada saat ini adalah 

jenang pelok. Di Jawa Timur dodol disebut jenang yang terbuat dari tepung beras 

atau tepung ketan lalu dimasak dengan santan dan ditambahkan dengan gula 

merah atau gula putih (Widodo, 2014). 

Cake adalah makanan manis yang terbuat dari campuran tepung terigu, 

gula, telur, dan margarin yang mengalami proses pemasakan. Adanya minat dari 
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masyarakat Indonesia pada cake dengan pembuatan yang inovatif, seperti red 

velvet cake, infinity cake, galaxy cake, matcha cake, japanese cotton cheese cake, 

pillow cake, dan  monogram cake. Dengan adanya minat terhadap cake, maka 

akan ada kenaikan permintaan tepung terigu. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kreasi produk mango cake dengan substitusi tepung biji mangga. Selain itu, dalam 

penelitian ini juga terdapat paparan kandungan gizi dari hasil uji laboratorium dan 

uji organoleptik. 

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dan Nur (2017) tentang 

pengolahan tepung biji mangga menggunakan metode perebusan dan suhu 

pengeringan yang berbeda, disimpulkan bahwa dengan lama proses 

perebusan yang berbeda secara simultan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap  tepung biji mangga yang dapat diamati dari kadar air, rendemen, 

organoleptik (warna) yang dihasilkan. Dan pengeringan suhu yang paling 

baik adalah pada perlakuan pengeringan suhu 50°C dengan lama waktu 

perebusan 15 menit karena paling banyak disukai oleh para responden. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode RAL 2 faktor (tanpa 

perebusan dan perebusan 15 menit dengan suhu pengeringan 40°C dan 

50°C) dengan melakukan 3 pengulangan. 
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2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suparno dkk (2016) dengan judul 

Pengaruh Perendaman Kapur Sirih dan Garam terhadap Mutu Tepung Biji 

Durian ini menjelaskan tentang penelitian biji durian yang dilakukan 

dengan cara perendaman dalam air kapur sirih atau dengan air garam. 

Perendaman dalam air kapur sirih berfungsi sebagai pengeras atu pemberi 

tekstur, mengurangi rasa yang tidak disukai seperti pahit dan getir, dan 

mengurangi getah atau lendir yang banyak terdapat pada biji durian yang 

telah dikupas kulitnya.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Qalsum dkk (2015) dengan judul Analisis 

Kadar Karbohidrat, Lemak, dan Protein dari Tepung Biji Mangga 

(Mangifera indica L) Jenis Gadung ini menjelaskan penelitian biji mangga 

yang dibuat tepung dengan tanpa tahap sulfurisasi dan memakai 

sulfurisasi. Pembuatan tepung tanpa tahap sulfurisasi dilakukan dengan 

proses blanching selama 5 menit dengan suhu air 80°-90°C. Setelah itu 

dikeringkan dengan oven pada suhu 60°C selama 13 jam, selanjutnya 

menghaluskan biji mangga dan mengayak dengan ayakan 80 mesh. Dari 

proses tersebut menghasilkan kadar karbohidrat 20,00%, lemak 14,83%, 

dan protein 4,84%. Pembuatan tepung memakai tahap sulfurisasi 

dilakukan dengan merendam biji mangga di dalam larutan natrium bisulfit 

(730 ppm) pada suhu konstan (28° - 30°C) selama 4 jam, setelah itu 

melalui proses blanching dan dikeringkan dengan oven pada suhu 60°C 

selama 13 jam. Setelah itu menghaluskan biji mangga dan mengayak 
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dengan ayakan 80 mesh. Dari proses tersebut menghasilkan kadar 

karbohidrat 13,89%, lemak 12,94%, dan protein 8,48% 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung dari biji mangga?  

2. Bagaimana proses pembuatan mango cake berbahan dasar tepung biji 

mangga? 

3. Berapa kandungan gizi karbohidrat dan protein yang terkandung 

dalam mango cake berbahan dasar tepung biji mangga? 

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

mango cake berbahan dasar tepung biji mangga? 

5. Bagaimana minat responden berdasarkan uji organoleptik terhadap 

mango cake berbahan dasar tepung biji mangga? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung dari biji mangga. 

2. Untuk mengetahui proses pembuatan mango cake berbahan dasar 

tepung biji mangga. 
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3. Untuk mengetahui gizi yang terkandung dalam mango cake berbahan 

dasar tepung biji mangga. 

4. Untuk mengetahui aroma, warna, rasa, dan tekstur (uji organoleptik) 

dari mango cake berbahan dasar tepung biji mangga. 

5. Untuk mengetahui minat responden berdasarkan uji organoleptik 

terhadap mango cake berbahan dasar tepung biji mangga. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Dalam pensubstitusi penelitian ini, diharapkan hasil akhir dari produk 

mango cake memiliki spesifikasi: 

1. Rasa 

Diharapkan rasa mango cake dari tepung biji mangga ini tidak memiliki 

rasa pahit dari biji mangga melainkan manis karena adanya puree mangga. 

2. Warna 

Diharapkan warna mango cake dari tepung biji mangga saat di oven ini 

memiliki warna golden sedikit oranye kecokelatan seperti mango cake 

pada umumnya. 

3. Aroma 

Diharapkan aroma mango cake dari tepung biji mangga ini memiliki 

aroma khas mangga.  

4. Tekstur 

Diharapkan tekstur mango cake dari tepung biji mangga ini halus. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

menguntungkan pada penelitian kreasi produk mango cake sebagai berikut: 

1. Pentingnya pengembangan bagi Peneliti 

a. Sebagai tugas akhir peneliti, juga untuk mencari formula mango cake 

dengan menggunakan substitusi tepung biji mangga. 

b. Pemanfaatan biji mangga oleh masyarakat dapat meningkatkan nilai 

jual, sehingga memunculkan berbagai macam olahan produk berbahan 

dasar tepung biji mangga. 

2.   Pentingnya pengembangan bagi Universitas Ciputra 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat penelitian 

pengembangan berikutnya. 

3.   Pentingnya pengembangan bagi Masyarakat 

Memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai alternatif pengganti 

tepung terigu dan membentuk inovasi produk makanan baru serta 

menambah wawasan untuk masyarakat luas yang diharapkan menambah 

nilai biji mangga sehingga tidak hanya menjadi limbah. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

1. Dalam pengembangan mango cake dari biji mangga terdapat beberapa 

asumsi dan keterbatasan, yaitu: 
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a. Biji mangga yang diolah menjadi tepung untuk pembuatan mango 

cake memiliki warna tepung yang tidak terlalu putih seperti tepung 

terigu pada umumnya. 

b. After taste yang dirasakan akan sedikit memiliki rasa getir karena 

penambahan tepung biji mangga. 

c. Mango cake berbahan dasar tepung biji mangga diasumsikan memiliki 

kandungan gizi karbohidrat dan protein yang lebih tinggi dari cake 

pada umumya. 

d. Keterbatasan peralatan dan tempat penelitian membuat pembuatan 

mango cake berbahan dasar tepung biji mangga ini tidak dapat 

diproduksi dalam jumlah banyak. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Substitusi 

Substitusi adalah mengganti unsur lain dalam satuan yang lebih besar. 

2. Tepung biji mangga  

Menurut Khotimah dan Nur (2017) tepung biji mangga merupakan hasil 

dari olahan biji buah mangga yang telah dipisahkan dari kulit luar yang 

keras (endocarp) dan membuang selaput tipis yang menyelimuti biji 

mangga. 

3. Mango cake 

Mango cake adalah inovasi dari cake yang diolah dengan tambahan buah 

mangga yang sudah dihaluskan pada kue. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Pada Bab I pendahuluan, peneliti menuliskan mengenai latar belakang 

masalah dengan penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian mango cake 

dari tepung biji mangga, menuliskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang 

masalah yang ada, menuliskan tujuan yang ingin peneliti capai dari rumusan 

masalah, menuliskan alasan pentingnya pengembangan bagi peneliti dengan 

melihat permasalahan yang ada, menuliskan asumsi dan keterbatasan, menuliskan 

definisi istilah-istilah khas yang dipakai dalam penelitian ini, dan cara menuliskan 

pengorganisasian keseluruhan Tugas Akhir. Sementara pada Bab II kajian 

pustaka, peneliti menuliskan tinjauan bahan, manfaat dan kandungan gizi cake 

beserta jenis cake, bahan dasar serta pembuatan cake, menuliskan syarat mutu kue 

menurut SNI, dan menuliskan teori bauran pemasaran menggunakan 8P. 

Pada Bab III metode pengembangan, akan memaparkan model 

pengembangan serta langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan 

produk. Dengan prosedur pengembangan yang ada akan memperlihatkan bagian 

pengembangan produk, bahan, uji coba produk, uji laboratorium hingga uji 

organoleptik. Sementara pada Bab IV hasil pengembangan, akan memaparkan 

penyajian data uji coba, analisis data berupa hasil penelitian, hasil uji 

organoleptik, hasil uji laboratorium, analisis biaya yang diperlukan, hasil uji minat 

pasar, dan stategi pemasaran produk menggunakan 8P. Sementara pada Bab V 

penutup, akan memaparkan kajian produk, saran pemanfaatan, diseminasi, dan 

pengembangan produk lebih lanjut. 

 


