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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1` Latar Belakang Masalah 

Saat ini kebutuhan tepung terigu semakin meningkat, tepung terigu sendiri 

dipakai dalam berbagai macam jenis makanan, dan hal ini membuat semakin 

meningkatnya permintaan tepung terigu, produksi tepung terigu sendiri di 

Indonesia masih terbilang kurang, karena itu pemerintahan Indonesia menyiasati 

masalah ini dengan mengimpor tepung terigu dari luar negri, dan hal ini 

membuktikan adanya ketergantungan pemerintah kepada impor (Putri, 2010) 

Produksi kelapa Indonesia periode 2010-2015 mengalami kenaikan, sempat 

menurun di tahun 2014, produksi kelapa domestik pada 2015 kembali mencatat 

pertumbuhan 2,24 persen menjadi 16,72 miliar. Berdasarkan data dari Komunitas 

Kelapa Asia Pasifik (APCC), produksi kelapa Indonesia merupakan yang terbesar 

kedua di dunia setelah Filipina butir (databoks.katadata.co.id: 2017). Berikut 

merupakan data statistik pertumbuhan produksi dan ekspor kelapa Indonesia: 
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Produksi dan Ekspor Kelapa Indonesia 2010-2015 
Sumber: databoks.katadata.co.id (2017) 
 

Kelapa merupakan komoditas perkebunan yang memiliki potensi 

pemanfaatan yang sangat luas, mulai dari kulit, sabut, daun, air hingga daging 

kelapa. Bermacam-macam industri pengolahan kelapa seperti industri santan dan 

minyak kelapa meninggalkan ampas berupa daging kelapa parut. Ampas industri-

industri pengolahan kelapa memiliki nilai gizi dan kandungan serat tinggi yang baik 

untuk kesehatan. Selama ini ampas kelapa hanya dibuang dan dijadikan pakan 

ternak dengan harga pasar yang sangat rendah (Kailaku dkk, 2009). 

Untuk meningkatkan nilai tambah, ampas kelapa sendiri dapat diolah 

menjadi tepung kelapa. Sejauh ini tepung kelapa sudah digunakan dalam beberapa 

industri makanan, ditinjau dari proses pembuatannya pun terbilang sederhana dan 

mudah diterapkan pada skala kecil dan menengah. Ampas kelapa sendiri 

mempunyai kandungan gizi yang baik, dan keunggulan utamanya dari tepung 

ampas kelapa adalah kandungan serat pangannya yang tinggi. Hasil penelitian 
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menunjukan bahwa kandungan serat pangan total pada tepung kelapa secara 

signifikan lebih tinggi dibandingkan tepung pisang, kasava, gandum dan beras (S.I 

Kailaku dkk, 2009) 

Talas beneng (Xanthosoma Undipes K.Koch) atau dikenal juga tall elephant 

ear adalah talas lokal khas dari gunung karang, provinsi Banten. Ukuran yang besar 

dengan kadar protein tinggi serta warna kuning yang menarik adalah kelebihan 

yang dimiliki talas beneng yang tidak dimiliki talas lain (litbang.pertanian.go.id). 

Peneliti memilih kreasi produk ini mengolah tepung komposit berbasis 

tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa sebagai bahan dasar pengganti tepung 

terigu dalam cookies dengan pertimbangan banyaknya variasi rasa dan bentuk dari 

cookies sehingga lebih memungkinkan untuk dikembangkan, dan menurut Badan 

Standarisasi Nasional (SNI 2973-2011), bahan dasar cookies terdiri dari bahan 

dasar utama (tepung terigu dan minyak atau lemak).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti  tertarik untuk meneliti 

lebih spesifik mengenai meningkatnya nilai gizi apabila tepung terigu disubtitusi 

oleh tepung ampas kelapa dan talas beneng pada oat cookies, dalam rangka 

mengangkat produk lokal Indonesia yang bisa dibilang cukup berlimpah, dalam 

rangka memaksimalkan guna pangan lokal. Hal ini diharapkan bisa menambah nilai 

kesehatan yang lebih untuk bisnis Naked Cookies yang berfokus pada oat cookies 

dan pada saat ini sedang dijalankan oleh peneliti.  

Sebelum peneliti melanjutkan penelitian kreasi produk 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 
 Penelitian I Penelitian II Penelitian III 

Judul 

Pengaruh Subtitusi Tepung Ampas 
Kelapa Terhadap Kandungan Gizi, 
Serat dan Volume Pengembangan 
Roti 

Pemanfaatan Ampas 
Kelapa Sebagai Bahan 
Baku Tepung Kelapa 
Tinggi Serat dengan 
Metode Freeze Drying 

Evaluasi Mutu Gizi dan 
Pendugaan Umur Simpan 
Cookies Tepung Komposit 
Berbasis Talas Banten 
(Xanthosoma Undipes K. 
Koch) Sebagai Makanan 
Tambahan Ibu Hamil 

Publikasi 2013 2015 2014 

Ditulis Oleh 
Fauzan, Muthia Yulvianti, Meri., Ernayati, 

Widya., Tarsono., dan R, 
M, A. 

Novita, Dian 

Persamaan 

1.   Menggunakan metode 
penelitian eksperimental. 

2.   Subtitusi 0%, 10%, 20%. 
3.   Menggunakan tepung ampas 

kelapa. 
4.   Mengamati serat pangan, dan 

lemak, karbohidrat. 

1.   Menggunakan 
metode penelitian 
eksperimental. 

2.   Subtitusi 
0%,10%,20%. 

3.   Menggunakan tepung 
ampas kelapa 

4.   Mengamati serat 
pangan, dan lemak, 
karbohidrat.  

1.   Menggunakan objek 
yang relative mirip 
yaitu cookies. 

2.   Menguji kandungan 
tepung talas beneng 
pada cookies. 

3.   Menguji organoleptic. 
4.   Dan membuat tepung 

komposit dengan 
mengamati kandungan 
energi, kadar air, kadar 
abu, kadar lemak, kadar 
protein, kadar serat 
pangan, dan kabohidrat. 

 

Perbedaan 

1.   Objek penelitian volume 
pengembangan roti. 

2.   Tidak menggunakan 
organoleptik. 

3.   Mengamati protein. 

1.   Metode pengeringan 
tepung menggunakan 
Freeze Dryer. 

2.   Bertujuan untuk 
menentukan waktu 
pengeringan terbaik. 

1.   Tepung komposit 
dibuat dengan air 
perasaan daun suji. 

2.   Tidak meneliti oat 
cookies. 

3.   Menguji pendugaan 
umur simpan. 

4.   Masih menggunakan 
tepung terigu. 

5.   Panelis penelitian 
adalah wanita yang 
sedang hamil. 

 

Metode 
Menggunakan rancangan acak 
lengkap satu faktor, one way 
ANOVA dan uji tukey 

Analisis metode Kjeldahl, 
Soxhletasi. 

Analisis ANOVA. 

Kandungan 

1.   Protein 
2.   Lemak 
3.   Karbohidrat 
4.   Serat Kasar 
5.   Volume pengembangan 

1.   Protein 
2.   Lemak 
3.   Serat kasar 
4.   Kadar Air 

1.   Lemak 
2.   Serat kasar 
3.   Protein 
4.   Kadar Air 
5.   Karbohidra 
6.   Kadar Abu 

Hasil 
Penelitian 

Variasi persentase subtitusi ampas 
kelapa berpengaruh secara bermakna 
terhadap kadar protein (bk), 
karbohidrat dan serat kasar tetapi 
tidak berpengaruh kepada terhadap 
kadar protein (bb), kadar lemak basah 
maupun berat kering. 

Subtitusi ampas sebanyak 20% 
belum sesuai standar volume 
pengembangan roti. 

Metode pengeringan ini 
dipengaruhi oleh waktu, 
semakin lama waktu 
pengeringan kandungan 
gizi semakin meningkat. 
Waktu pengeringan yang 
efisien untuk metode ini 
adalah 24 jam. 

Dari uji organoleptik 
dikatakan bahwa cookies bisa 
diterima panelis, dari SNI 
tersebut sudah memenuhi 
standar. Akan tetapi kadar 
abu dan serat kasar formula 
terpilih melebihi nilai yang 
disyaratkan, pendugaan umur 
simpan yaitu enam bulan 
pada kelembapan 93%, 
delapan bulan pada 
kelembapan 85% serta 12 
bulan pada kelembapan 75%. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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Dari penelitian sebelumnya yang dijabarkan di atas, disebutkan bahwa 

tepung ampas kelapa memiliki kandungan serat yang tinggi daripada tepung yang 

lain, dilain sisi tepung talas beneng pun disebut memiliki kandungan protein yang 

lebih tinggi dibandingkan tepung talas yang lain. Oleh karena itu harapan peneliti 

adalah penelitian kreasi produk ini bisa menghasilkan oat cookies yang mempunyai 

nilai kesehatan yang memiliki kandungan serat dan protein yang tinggi. Pembeda 

yang dilakukan peneliti di dalam kreasi produk ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah penulis akan meneliti tentang apakah benar adanya kandungan gizi kreasi 

produk oat cookies yang diolah dengan tepung kelapa dan tepung talas beneng 

bernilai gizi lebih tinggi dari segi kandungan gizi protein dan serat pangan dari oat 

cookies yang menggunakan tepung terigu, serta nilai jual dari kreasi produk oat 

cookies itu sendiri apakah dapat diterima oleh masyarakat. 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1.   Bagaimana proses pembuatan tepung talas beneng? 

2.   Bagaimana proses pembuatan tepung ampas kelapa? 

3.   Bagaimana proses pembuatan oat cookies berbahan dasar tepung talas 

beneng dan tepung ampas kelapa? 

4.   Bagaimana tingkat kerenyahan, tekstur, warna, aroma, dan rasa dari oat 

cookies berbahan dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa? 
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5.   Bagaimana kandungan oat cookies berbahan dasar tepung talas beneng 

dan tepung ampas kelapa ditinjau dari segi gizi? 

6.   Bagaimana respon para panelis terhadap oat cookies yang berbahan 

dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1.   Untuk mengetahui proses pembuatan tepung dari talas beneng. 

2.   Untuk mengetahui proses pembuatan tepung ampas kelapa. 

3.   Untuk mengetahui proses pembuatan oat cookies dengan berbahan 

dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa. 

4.   Untuk mengetahui tingkat kerenyahan, tekstur, aroma, warna, dan rasa dari 

oat cookies berbahan dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa. 

5.   Untuk mengetahui kandungan serat dan protein oat cookies berbahan 

dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa. 

6.   Untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap oat cookies berbahan 

dasar tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa. 

 

1.4   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.   Oat Cookies yang mengandung gizi protein dan serat pangan yang tinggi 

Peneliti berharap dengan adanya pergantian tepung terigu dengan tepung talas 

beneng dan tepung ampas kelapa dapat meningkatkan kandungan protein dan serat 



7 
 

pangan serta membuat oat cookies menjadi makanan sehat yang baik untuk di 

konsumsi. 

2.  Adapun spesifikasi berdasarkan organoleptik sebagai berikut: 

a.   Tekstur 

Oat cookies dengan tepung talas beneng dan tepung ampas kelapa ini 

diharapkan memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. 

b.   Warna 

Oat cookies dari tepung ampas kelapa dan talas beneng ini diharapkan 

memiliki warna yang sama dengan oat cookies yang terbuat dari tepung 

terigu dan tidak terlalu pucat. 

c.   Aroma 

Oat cookies dari tepung ampas kelapa dan talas beneng ini diharapkan 

mempunyai aroma kelapa dan menutupi aroma talas bening. 

d.   Rasa 

Oat cookies dengan tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng ini 

diharapkan mempunyai rasa yang manis dan memiliki rasa kelapa yang 

dominan. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.   Sebagai referensi penelitian pengembangan mengenai pengaruh tepung 

terigu yang disubtitusi oleh tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng 

dalam kandungan nilai gizi dalam oat cookies. 
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2.   Sebagai sarana penambahan wawasan masyarakat Indonesia mengenai 

tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng sebagai bahan makanan 

berkualitas pengganti tepung terigu dan mempunyai khasiat tinggi untuk 

kesehatan. 

3.   Sebagai penelitian untuk membantu menjadi sebuah produk baru Naked 

Cookies dalam bisnis yang sedang dijalankan peneliti. 

  

1.6    Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian kreasi produk mengenai pengaruh subtitusi tepung terigu dengan 

tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng yang diaplikasikan terhadap oat 

cookies ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan. Asumsi-asumsi tersebut 

antara lain: 

1.   Dengan menambah tepung ampas kelapa dan tepung talas beneng maka 

peneliti berharap untuk mengangkat produk pangan lokal. 

2.   Tepung ampas kelapa mengandung kadar serat yang tinggi, dan tepung talas 

beneng mempunyai protein yang tinggi, sehingga diasumsikan apabila 

menggunakan tepung ampas kelapa sebagai campuran bahan dasar oat 

cookies akan meninggikan kadar serat pangan dan protein yang terdapat 

dalam oat cookies itu sendiri 

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian kreasi produk untuk subtitusi 

tepung terigu dengan tepung dari ampas kelapa ini antara lain: 
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1.   Keterbatasan peralatan dan tempat yang dimiliki penulis, sehingga dalam 

pelaksanaan pembuatan harus dilakukan di tempat yang memadai seperti di 

dapur laboratorium Universitas Ciputra. 

2.   Penelitian ini hanya sebatas pengolahan ke satu produk yaitu oat cookies. 

  

1.7   Definisi Istilah 

1.   Tepung talas beneng adalah tepung yang terbuat dari talas beneng dan 

dibuat oleh peneliti sendiri. 

2.   Ampas Kelapa adalah hasil dari pemerasan kelapa yang diparut lalu  

direndam air dan diperas, residu ini kemudian yang akan digunakan peneliti 

untuk dijadikan tepung. 

3.   Tepung ampas kelapa adalah tepung yang berasal dari ampas kelapa yang 

telah melewati beberapa tahap proses pengeringan, penggilingan, 

pengayakan, penggilingan, pengayakan, penggilingan, pengayakan. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tepung yang diproses oleh peneliti 

sendiri. 

4.   Naked Cookies adalah nama merk bisnis oat cookies yang sedang 

dijalankan oleh peneliti. 

5.   Protein adalah makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino, 

protein sendiri sangat berperan penting didalam semua proses biologi 

(Katili, 2009). 

6.   Serat pangan biasa disebut juga dengan dietary fiber, merupakan bagian dari 

tumbuhan, tersusun dari karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap 
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proses pencernaan, dan penyerapan di usus halus manusia (Santoso, 

2011:36). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian kreasi produk ini terbagi atas lima 

bab besar. Merupakan pendahuluan berisikan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi, dan keterbatasan pengembangan, defenisi istilah dan 

sistematika penulisan. 

Merupakan kajian pustaka, bagian ini akan membahas mengenai tinjauan, 

manfaat serta kandungan dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan oat 

cookies dengan berbahan dasar tepung kelapa dan tepung talas beneng sebagai 

pengganti tepung gandum yang berupa teori-teori yang digunakan oleh penulis 

sebagai acuan. Selanjutnya merupakan metode pengembangan, bagian ini 

membahas mengenai model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan 

peralatan penelitian serta uji coba produk. 

Selanjutnya merupakan hasil dari pengembangan, bagian ini akan 

menyajikan data hasil uji coba yang sudah dilakukan dalam proses pergantian 

tepung terigu yang disubtitusi tepung komposit yang dibuat dari tepung ampas 

kelapa dan tepung talas beneng dalam pembuatan oat cookies, serta analisis data 

yang dihasilkan dari hasil uji organoleptik yang dilakukan ditinjau dari segi rasa, 

tekstur, aroma, warna, dan juga memaparkan mengenai aspek bisnis yang dapat 

dikembangkan dari obyek penelitian ini yang mencakup analisis biaya produksi, 
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kemasan yang akan digunakan dan strategi pemasaran oat cookies ini. Dan terakhir 

sebagai penutup, bagian ini akan membahas mengenai kajian produk yang telah 

dihasilkan yaitu oat cookies berserat, serta saran pemanfaatan, diserminasi dan 

pengembangan oat cookies berserat lebih lanjut. 

 


