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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini telah banyak terdapat produk varian patiseri yang dikenal oleh 

masyarakat salah satunya kue bolu (cake) yang merupakan jenis produk pangan 

yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula, lemak, pengembang, dan bahan lainnya 

sebagai pendukung rasa. Sama halnya dengan kaasstengels dan biskuit yang secara 

garis besar terdiri dari bahan dasar yang sama. Ketiga produk di atas cukup digemari 

oleh masyarakat dari anak kecil hingga dewasa didukung dengan pernyataan yang 

ada di Bareca Bakery Magazine (2013) bahwa bisnis bakery dan pastry tidak akan 

pernah mati karena kegemaran masyarakat akan produk tersebut dan tentunya harus 

diperkaya inovasinya dengan mengikuti tren yang sedang berkembang. Banyak 

orang suka mengonsumsi patiseri karena memiliki kandungan gula dan lemak yang 

cukup tinggi sehingga dikonsumsi akan mengakibatkan respon lidah 

menerjemahkannya menjadi rasa yang enak.  

Wortel adalah tanaman berumbi berwarna oranye yang popular karena 

mulai dikembangkan dari abad 15 dan 16 di Eropa Tengah. Wortel merupakan salah 

satu tanaman yang mengandung karoten di mana memiliki kadar provitamin A yang 

tinggi. Tidak ada sayuran atau buah-buahan lain yang mengandung karoten 

sebanyak wortel, di mana pada tubuh akan dikonversikan menjadi provitamin A. 
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Vitamin A adalah salah satu nutrisi esensial untuk penglihatan, pertumbuhan, 

reproduksi, perkembangan tulang, dan fungsi imunobiologi (Murray dkk, 2013).  

Saat ini, banyak pengusaha kue yang membuat dan menjual kue berisikan 

wortel yang telah dimodifikasi seperti kue wortel yang terkenal (carrot cake). Akan 

tetapi, ketika dijual khususnya di Surabaya tidak banyak yang menyukai kue jenis 

ini dikarenakan memiliki rasa yang kurang jika dibandingkan produk yang lain 

seperti kue rasa cokelat, keju, dan rasa yang lainnya. Pemanfaatan wortel sebagai 

sumber provitamin A pada produk patiseri cukup potensial, mengingat wortel tidak 

susah didapatkan di Surabaya. Salah satu alternatif memberikan nilai tambah 

berupa provitamin A pada produk patiseri adalah apabila wortel tersebut 

dikeringkan dan dijadikan bubuk yang kemudian dicampurkan pada adonan. 

Menurut Silva (2014:2147), Kenaikan popularitas wortel yang cukup cepat 

dikarenakan penemuan terhadap kandungan provitamin A yang tinggi. Wortel 

oranye mengandung banyak alfa dan beta karoten, di mana kaya akan sumber 

provitamin A. Kandungan vitamin A pada wortel per 100 gram adalah 16,706 IU 

(Food and Drug Administration, 2018). Menurut National Institutes of Health, jika 

dikonversikan kandungan vitamin A pada wortel per 100 gram adalah 459 mcg. 

Kebutuhan harian akan vitamin A orang dewasa rentan usia 19 – 50+ tahun adalah 

sebesar 900 mcg. Kekurangan asupan vitamin dapat menyebabkan masalah pada 

kemampuan penglihatan. Beta karoten (karotenoid dengan aktivitas provitamin A) 

yang terdapat pada wortel dapat membantu melindungi penglihatan, terlebih pada 

malam hari (Silva, 2014:2148). Maka dapat disimpulkan bahwa wortel merupakan 
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sumber provitamin A yang sangat tinggi dan layak digunakan sebagai bahan 

tambahan pangan. 

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai referensi. Ada pun 

pembahasannya sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul         :Pembuatan Cookies dengan Penambahan Tepung Daun Kelor (Moringa 

oleifera) pada Berbagai Suhu Pemanggangan 
Ditulis Oleh  : Dewi, Fitri Kusuma, Suliasih, Neneng dan Garnida, Yudi 
Publikasi       : 2015 
Persamaan Perbedaan 
1.   Memiliki persamaan yaitu meneliti 

Cookies 
2.   Memiliki kesamaan uji organoleptik 
 

1.   Objek penelitian adalah penambahan 
tepung daun kelor pada suhu yang 
berbeda–beda. 

2.   Teknik analisis data yang digunakan 
adalah ANAVA 

3.   Menganalisis kadar protein, kadar air, 
kadar vitamin C. 

2 Judul         : Carrot Flour From Minimally Processed Residue as Substitute of 𝛽-Carotene 
Commercial in Dry Pasta Prepared with Common Wheat (Triticum 
Aestivum) 

Ditulis Oleh   : Costa, Anne Porto Dalla, Thys, Roberta Cruz Silveira, Rios, Alessandro 
de Oliveira dan Flôres, Simone Hickmann 

Publikasi         : 2016 
Persamaan Perbedaan 

1.   Menggunakan substitusi bubuk 
wortel 

2.   Memiliki kesamaan uji 
organoleptik dan panelis acak  

3.   Teknik analisis data ANOVA 

1.   Menganalisis solid loss, weigh increase, 
kelembapan, protein, karbohidrat, lipid 
dan 8 lainnya. 

2.   Teknik pembuatan sampel yang berbeda. 
 

3 Judul                : Eksperimen Pembuatan Kaasstengels dengan Substitusi Tepung Ceker 
Ayam Sebagai Upaya Peningkatan Gizi 

Ditulis Oleh   : Shobikhah, Syifaatus 
Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan 
1.   Meneliti sifat organoleptik 

kaasstengels. 
2.   Menggunakan teknik purposive 

sampling. 
 

1.   Menganalisis kalsium dan protein 
kaasstengels. 

2.   Perbandingan substitusi tepung ceker 
ayam yaitu 10%, 20%, dan 30% 

3.   Menggunakan substitusi tepung ceker 
ayam. 

Sumber: Data Diolah (2018) 
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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 aroma, warna, tekstur, dan rasa (uji organoleptik) terhadap 

kue bolu, biskuit, dan kaasstengels dengan pemanfaatan bubuk wortel? 

2.   Bagaimana penerimaan panelis dalam kue bolu, biskuit, dan 

kaasstengels dengan pemanfaatan bubuk wortel dari sisi bisnis? 

3.   Bagaimana kandungan beta karoten pada kue bolu, biskuit, dan 

kaasstengels dengan penambahan bubuk wortel? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah:  

1.   Untuk mengetahui bagaimana aroma, tampilan, warna, tekstur, dan rasa 

(uji organoleptik) terhadap kue bolu, biskuit, dan kaasstengels dengan 

pemanfaatan bubuk wortel. 

2.   Untuk mengetahui bagaimana penerimaan konsumen dalam kue bolu, 

biskuit, dan kaasstengels dengan pemanfaatan bubuk wortel dari sisi 

bisnis. 

3.   Untuk mengetahui kandungan beta karoten pada kue bolu, biskuit, dan   

kaasstengels dengan penambahan bubuk wortel. 
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1.4   Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Membuat produk kue bolu, biskuit, dan kaasstengels dari bubuk wortel 

sebagai alternatif pengolahan wortel menjadi salah satu produk fungsional yang di 

mana setiap produk merupakan produk pengembangan dari tepung terigu, telur, 

gula dan lemak. Produk kue bolu, biskuit, dan kaasstengels pada umumnya 

mengandung 100% tepung terigu. Dalam penelitian ini akan disubstitusikan 15% 

hingga 25% dengan bubuk wortel. Dalam substitusi ini diharapkan masing-masing 

produk memiliki hasil yang positif yaitu memiliki tekstur yang tidak terlalu berbeda 

dengan produk pada umumnya, aroma wortel yang tidak terlalu kuat dan memiliki 

kandungan beta karoten yang akan memberikan manfaat tambahan pada produk 

yang akan diuji serta dapat mengurangi asupan tepung terigu pada calon konsumen. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

alternatif pengolahan wortel karena pada umumnya masa simpan wortel tidak lama. 

Selain itu, substitusi bubuk wortel menjadi salah satu cara untuk meningkatkan 

konsumsi antioksidan berupa beta karoten yang akan diubah menjadi provitamin A 

pada tubuh sehingga memiliki nilai tambah dan nilai jual produk tersebut. 
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1.6    Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang akan dibatasi yaitu faktor varian 

patiseri yaitu kue bolu, biskuit, dan kaasstengels. Jika tidak diberikan batasan akan 

menyebabkan cakupan varian produk yang terlalu luas dan kurang spesifik. Asumsi 

dan pembatasan pengembangan juga dilakukan untuk perbandingan rasio tepung 

terigu dan bubuk wortel yang di mana akan menggunakan tiga perbandingan yakni 

85%:15%, 80%:20%, dan 75:25%. Sedangkan untuk bahan dasar lainnya akan 

ditetapkan sama untuk ketiga rasio pembuatan kue bolu, biskuit, dan kaasstengels. 

Angka rasio di atas ini diasumsikan dapat memberikan nilai tambah produk secara 

maksimal.  

 

1.7   Definisi Istilah 

Berdasarkan topik yang akan dibahas yaitu ‘Pemanfaatan Bubuk Wortel 

Dalam Pembuatan Kue Bolu, Biskuit, dan Kaasstengels’, maka perlu diberikan 

penjelasaan istilah yaitu sebagai berikut: 

1.   Kue Bolu 

Kue bolu (cake) merupakan salah satu hidangan selingan yang memiliki 

rasa manis dan tekstur yang lembut. Bahan dasar dari pembuatan cake 

adalah tepung, telur, gula, lemak, bahan perasa, bahan isi dan bahan cair 

sehingga tekstur dari cake tersebut sangat lembut (Sumiati dkk, 2014).  
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2.   Bubuk Wortel 

Bubuk wortel adalah bubuk yang diperoleh dari hasil proses pengeringan 

wortel yang masih basah. Pengeringan dapat dilakukan dengan proses 

mekanisme yaitu menggunakan oven. Proses pembuatan bubuk wortel 

terdiri dari tiga tahap yaitu pencucian, pengeringan, dan penghalusan. 

3.   Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah bahan dasar pembuatan kue. Tepung terigu pada 

umumnya didapatkan dari biji gandum (Triticum Vulgane) yang sudah 

digiling. Keistimewaan terigu di antara yang lainnya adalah kemampuannya 

membentuk gluten pada saat terigu dibasahi dengan air (Respati, 2010:6). 

4.   Biskuit 

Biskuit adalah produk makanan kering yang dibuat dengan memanggang 

adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak dan bahan 

pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan makanan tambahan lain 

yang diizinkan (Badan Standarisasi Nasional, 1992). 

5.   Kaasstengels 

Dalam pernyataan Shobikhah (2014:10), kaasstengels adalah kue kering 

yang dibuat dari adonan tepung terigu, telur, margarin, dan parutan keju. 

Kue ini biasanya berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 3-4 

sentimeter dan lebarnya 1 sentimeter serta dipanggang dalam oven. 
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6.   Strategi Pemasaran 8P 

Agar dapat bersaing dan berkembang dibutuhkan strategi pemasaran yang 

baik. Strategi pemasaran ini dapat dikatakan sebagai Marketing Mix yang 

merupakan inti dari sistem pemasaran suatu usaha. Kotler dan Keller 

(2009:25) mengklasifikasikan Marketing Mix menjadi empat besar 

kelompok yang disebut dengan 4P tentang pemasaran yaitu Product 

(produk), Price (harga), Place (tempat) dan Promotion (promosi), 

kemudian diperluas menjadi 8P yaitu, People, Physical Evidence, 

Processes, Productivity and Quality. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1.   BAB I - PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

2.   BAB II - KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan, manfaat dan kandungan gizi dari 

bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kreasi produk 

pemanfaatan bubuk wortel. Selain itu juga dilakukan tinjauan 

mengenai beta karoten serta bauran pemasaran. 
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3.   BAB III - METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang lokasi dan objek penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, serta alat analisis data yang digunakan. 

4.   BAB IV - PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan dan pembahasan data yang akan 

menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

5.   BAB V - KESIMPULAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 

 


