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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Buah dan sayur adalah sumber penting vitamin, mineral serta serat. Namun, 

konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia jauh di bawah AKG atau angka 

kecukupan Gizi. Dalam satu hari, rekomendasi konsumsi buah dan sayur per kapita 

adalah 400 gram. Namun, konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia adalah 107 

gram untuk produk sayuran dan 67 gram untuk produk buah. 

 

Gambar 1.1 Perbandingan Konsumsi Buah dan Sayur per Kapita Sehari Dengan 

Konsumsi Yang Direkomendasikan Pada Tingkat Nasional Tahun 

2016 (dalam gram) 

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik (2016) 
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Berdasarkan beritagar.id (2017), kekurangan konsumsi buah dan sayur 

dapat menyebabkan masalah BAB, kekurangan vitamin dan mineral, peningkatan 

resiko penyakit tidak menular, peningkatan berat badan, dan bahkan tekanan darah 

tinggi. Salah satu kandungan penting dalam buah dan sayur adalah serat yang 

melancarkan buang air besar. Saat tubuh kekurangan buah dan sayur, tubuh bisa 

terkena konstipasi. Maka itu, konsumsi serat sangat penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh. 

Indonesia sebagai salah satu negara Mega Biodiversity di dunia dikaruniai 

keanekaragaman hayati serta tingkat endemisme atau tingkat keunikan ekologi, dan 

organisme dalam struktur geografi yang sangat tinggi (Prijono, 2010). Salah satu 

wujud keanekaragaman hayati Indonesia adalah keanekaragaman tanaman obat 

atau Medicinal plants. Munks (2018) menyatakan bahwa, “Medicinal plants adalah 

tanaman yang memiliki sifat yang menyerupai obat farmasi konvensional.” 

Semanggi air (Marsilea crenata) merupakan salah satu jenis tumbuhan air 

yang termasuk ke dalam paku-pakuan dan banyak ditemukan pada pematang 

sawah, kolam, danau, rawa, dan sungai (Nurjanah dkk, 2012:152). Ma’arif dkk. 

(2016:77) menyebutkan bahwa hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan 

potensi menjanjikan M. crenata sebagai tanaman obat, khususnya sebagai 

antiosteoporosis.  

Semanggi air pernah diolah menjadi serbuk untuk menjadi minuman herbal 

dengan parameter kesukaan konsumen sebanyak 53,3% panelis secara umum 

menyatakan suka terhadap minuman herbal semanggi air (Saleh dan Soediro, 

2017). Semanggi air juga sudah diproduksi menjadi cookies dan kue sus kering 
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yang dijual secara umum. Namun, penelitian tentang pemanfaatan bubuk semanggi 

air dalam produk pastry belum pernah diteliti. 

Banyak bisnis produk pastry berjamuran di kota-kota Indonesia belum lama 

ini, khususnya di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Menurut Hidayat (2017), 

Pertumbuhan rata-rata periode yang biasa disebut compound annual growth rate 

(CAGR) 2010-2014, bisnis roti dan kue Indonesia naik 14%. Sedangkan proyeksi 

pertumbuhan CAGR periode 2014-2020 untuk bisnis roti dan kue 10%. Sampai 

2020, targetnya potensi bisnis roti dan kue nilainya mencapai Rp 20,5 triliun. 

Presiden Indonesia Pastry Alliance, Chef Rahmat Kusnedi mengatakan, 

industri kuliner seperti ini tentu mampu mendorong ekonomi lokal di Indonesia. 

Beliau mengaku optimistis bahwa industri pastry dan bakery ini akan bergerak 

semakin aktif untuk mendorong dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan 

subsektor kuliner di industri ekonomi kreatif (Kholiqa K. R, 2018). 

Berdasarkan fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai pemanfaatan semanggi air dalam pembuatan produk pastry. 

Pemanfaatan semanggi air dalam pembuatan produk pastry diharapkan dapat 

menambahkan kandungan serat dalam produk dan juga memberdayakan semanggi 

sebagai produk lokal yang dapat dibuat menjadi produk dengan nilai jual tinggi. 

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               : Serbuk Semanggi sebagai Minuman Herbal 

Ditulis Oleh    : Saleh, N. J., dan Soediro, M. 

Publikasi         : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Objek penelitian adalah 

Semanggi. 

2. Menggunakan uji organoleptik 

untuk uji penerimaan pasar. 

1. Semanggi dijadikan minuman 

herbal 

2. Menggunakan panelis terlatih 

dalam uji organoleptik 

3. Melakukan uji laboratorium untuk 

kandungan nutrisi. 

2 Judul              : Perubahan Aktivitas Antioksidan Tanaman Genjer (limnocharis   

flava) Akibat Pengukusan 

Ditulis Oleh   : Permatasari, Marisa 

Publikasi        : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Salah satu parameter uji adalah 

serat kasar. 

2. Produk diuji ke laboratorium 

3. Menjelaskan karakteristik 

tanaman yang diuji 

1. Riset tanaman Genjer, bukan 

semanggi air 

2. Menguji segala aspek dari produk 

tersebut, tidak hanya serat 

3. Uji laboratorium diuji sendiri. 

3 Judul              : Pembuatan Cookies Berserat Tinggi dengan Memanfaatkan 

Tepung Ampas Mangrove (sonneratiacaseolaris)  

Ditulis Oleh   : Sarofa, Ulya. Mulyani, Tri dan Wibowo, Yudda Arief 

Publikasi        : 2011 

Persamaan Perbedaan 

1. Meningkatkan kandungan serat 

produk dengan cara substitusi 

tepung. 

2. Menggunakan uji organoleptik. 

1. Menggunakan ampas mangrove 

sebagai penambah serat. 

2. Melakukan variasi dalam 

penambahan margarin 

Sumber: Data Diolah (2018) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan bubuk semanggi air terhadap 

tampilan, warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk pastry? 

2. Berapa banyak penambahan bubuk semanggi air pada produk pastry 

yang dapat diterima konsumen? 
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3. Bagaimana nilai serat dari produk pastry semanggi air dibandingkan 

dengan produk pastry tanpa bubuk semanggi air? 

4. Bagaimana minat dari panelis terhadap produk pastry dengan 

menggunakan bubuk semanggi air? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan bubuk semanggi air terhadap 

tampilan warna, aroma, rasa dan tekstur dari produk pastry. 

2. Untuk mengetahui berapa banyak penambahan bubuk semanggi air pada 

produk pastry yang dapat diterima konsumen. 

3. Untuk mengetahui nilai serat dari produk pastry semanggi air 

dibandingkan dengan produk pastry tanpa bubuk semanggi air. 

4. Untuk mengetahui minat dari panelis terhadap produk pastry dengan 

menggunakan bubuk semanggi air. 
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1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan adalah tiga jenis produk pastry yaitu 

cookies, sus kering dan puff pastry stick. Seluruh produk diharapkan akan memiliki 

kandungan serat yang lebih tinggi dengan adanya penambahan bubuk semanggi air. 

Spesifikasi berdasarkan organoleptiknya sebagai berikut: 

1) Cookies 

a. Tampilan 

Cookies diharapkan memiliki bentuk bundar seperti cookies pada 

umumnya. Penambahan bubuk semanggi air diasumsikan akan 

memberi tampilan berbintik coklat dari penambahan bubuk semanggi. 

b. Warna 

Cookies diasumsikan akan berwarna kehijauan atau coklat dari 

penambahan bubuk semanggi air. 

c. Aroma 

Cookies diharapkan memiliki aroma yang wangi. Penambahan bubuk 

semanggi air diharapkan tidak mengubah aroma produk. 

d. Rasa 

Penambahan bubuk semanggi air diharapkan tidak mengubah rasa 

produk. 

e. Tekstur 

Cookies diharapkan memiliki tekstur yang renyah. Penambahan bubuk 

semanggi diasumsikan akan membuat produk lebih kasar. 
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2) Sus kering 

a. Tampilan 

Sus kering adalah produk sus yang dikeringkan sampai kering. Sus 

kering memiliki ukuran kecil dan bentuk bundar. Penambahan bubuk 

semanggi air diasumsikan akan memberi tampilan berbintik coklat dari 

penambahan bubuk semanggi. 

b. Warna 

Sus kering semanggi air diharapkan memiliki warna sesuai seperti 

coklat muda. Bagian dalam produk diasumsikan akan berwarna 

kehijauan atau coklat dari penambahan bubuk semanggi air. 

c. Aroma 

Aroma sus kering berbahan dasar semanggi air ini diharapkan akan 

wangi seperti sus kering pada umumnya. Penambahan bubuk semanggi 

air diharapkan tidak mengubah aroma produk. 

d. Rasa 

Rasa sus kering diasumsikan akan memiliki rasa tawar dengan sedikit 

asin dari garam yang ditambahkan. Penambahan bubuk semanggi air 

diharapkan tidak mengubah rasa produk. 

e. Tekstur 

Produk pastry berbahan dasar semanggi air ini diharapkan memiliki 

tekstur renyah dan kopong. Penambahan bubuk semanggi diasumsikan 

akan membuat produk lebih kasar. 
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3) Puff pastry stick 

a. Tampilan 

Puff pastry stick adalah puff pastry yang dipotong dan memiliki bentuk 

tipis dan panjang. Puff pastry stick diharapkan mengembang dan 

memiliki lapisan pastry. Penambahan bubuk semanggi air diasumsikan 

akan memberi tampilan berbintik coklat dari penambahan bubuk 

semanggi. 

b. Warna 

Puff pastry stick berbahan dasar semanggi air ini diharapkan memiliki 

warna coklat kehijauan. Setiap lapisan dari produk diasumsikan akan 

berwarna kehijauan atau coklat dari penambahan bubuk semanggi air 

saat pengadukan adonan. 

c. Aroma 

Aroma puff pastry stick berbahan dasar semanggi air ini diharapkan 

akan wangi dari penggunaan lemak saat proses pelapisan. Penambahan 

bubuk semanggi air diharapkan tidak mengubah aroma produk. 

d. Rasa 

Rasa puff pastry stick diasumsikan akan memiliki rasa asin dan gurih 

seperti puff pastry stick pada umumnya. Penambahan bubuk semanggi 

air diharapkan tidak mengubah rasa produk. 
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e. Tekstur 

Puff pastry stick semanggi diharapkan memiliki tekstur garing dan 

kering dari setiap lapisan adonan yang ada. Penambahan bubuk 

semanggi diasumsikan akan membuat produk lebih kasar. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pengembangan yang dilakukan peneliti dalam meneliti produk semanggi air 

dirasa penting untuk dilakukan karena: 

1. Pemanfaatan semanggi air 

Membuat produk pastry semanggi air sebagai penambahan variasi produk 

yang ada dipasaran akan memberi dampak positif kepada pemanfaatan 

semanggi air sebagai bahan lokal yang mudah didapatkan di Surabaya. 

2. Menambahkan serat 

Kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengonsumsi sayur dan buah 

akan mengakibatkan kekurangan serat. Produk yang dibuat dapat mengemas 

serat dalam produk yang disukai masyarakat. 

3. Pengurangan pemakaian tepung terigu 

Semanggi air bisa diolah menjadi bubuk yang berfungsi untuk mengurangi 

pemakaian tepung terigu dalam pembuatan produk pastry. 

4. Referensi penelitian lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya baik 

untuk kepentingan karya ilmiah maupun penelitian selanjutnya dalam kreasi 

produk semanggi ke depannya. 
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1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Penelitian mengenai pengaruh penambahan bubuk semanggi air dalam 

produk pastry ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan. Asumsi tersebut 

antara lain adalah: 

1. Bubuk semanggi air memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga 

diasumsikan akan meningkatkan kadar serat yang ada di dalam produk. 

2. Semanggi air bubuk tidak memiliki rasa yang kuat sehingga diasumsikan 

tidak akan berdampak terhadap rasa produk. 

3. Semanggi air bubuk memiliki tekstur yang sedikit kasar sehingga 

diasumsikan akan membuat tekstur produk sedikit lebih kasar. 

4. Puff pastry stick adalah adonan puff pastry yang di potong memanjang dan 

di oven hingga matang agar memiliki bentuk sebuah stick. 

5. Sus kering adalah kue sus yang di oven hingga bagian dalam produk menjadi 

kering. 

Keterbatasan tersebut antara lain adalah: 

1. Pengembangan produk pastry semanggi air hanya bisa menguji tampilan, 

warna, aroma, rasa dan tekstur. 

2. Presentasi semanggi air bubuk yang digunakan untuk rasa yang paling 

disukai konsumen. 

3. Analisis ini hanya dapat digunakan untuk penelitian pribadi dan tidak dapat 

dikomersilkan. 
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1.7 Definisi Istilah 

1. Semanggi: Semanggi air (Marsilea crenata) merupakan salah satu jenis 

tumbuhan air yang termasuk ke dalam paku-pakuan dan banyak ditemukan 

pada pematang sawah, kolam, danau, rawa, dan sungai (Nurjanah dkk, 

2012:152).   

2. Cookies: Cookies adalah makanan kering yang dibuat dari adonan lunak 

yang mengandung bahan dasar terigu, pengembang, kadar lemak tinggi, 

renyah dan apabila dipatahkan penampang teksturnya kurang padat (Sarofa 

dkk, 2012:59). 

3. Sus kering: Choux pastry kering terbuat dari adonan rebus yang melalui 

proses pengovenan dua kali. Choux pastry kering berwarna kuning 

kecoklatan, tekstur renyah dan mempunyai rasa yang gurih (Marom dkk, 

2014: 57). 

4. Puff pastry stick: Puff pastry merupakan salah satu produk pastry bertekstur 

kering dan berlapis-lapis yang terbuat dari adonan yang dilapisi dengan 

lemak padat sehingga didapatkan banyak lapisan adonan dan lemak 

(Stevens, 1995 dalam Mardiah dkk, 2014). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab satu 

adalah pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah dan 
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sistematika penulisan dalam penelitian ini. Bab dua merupakan kajian pustaka yang 

menjelaskan mengenai tinjauan, manfaat, kandungan gizi, tinjauan kreasi produk 

pastry semanggi air, jenis- jenis produk pastry semanggi air, kandungan gizi produk 

pastry semanggi air dan proses pembuatan produk pastry semanggi air. 

Bab tiga merupakan metode pengembangan yang menjelaskan mengenai 

model pengembangan, prosedur pengembangan, bahan dan peralatan penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, proses pembuatan, uji coba produk, desain uji coba, 

subyek uji coba, jenis data, pengumpulan data, analisis data, metode eksperimen, 

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

statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Bab empat merupakan hasil 

pengembangan yang menjelaskan mengenai penyajian data uji coba, analisis data 

dan aspek bisnis yang digunakan dalam penelitian ini. Bab lima merupakan penutup 

yang menjelaskan mengenai kajian produk yang telah dihasilkan. Bab ini juga berisi 

saran pemanfaatan, diseminasi, dan pengembangan produk untuk keperluan 

pengembangan selanjutnya. 

 


