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1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan berbagai macam 

tanaman tropis, salah satunya adalah tanaman alpukat (Persea Americana Mill). 

Tanaman alpukat ini menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi dan disukai oleh 

masyarakat karena mudah ditemukan. Berdasarkan pada data statistik Kementrian 

Pertanian (2015), pada tahun 2014 luas panen tanaman alpukat di Indonesia 

mencapai 24.200 Ha dan total produksi meningkat dari tahun 2013 sebanyak 6.01% 

yaitu 307.318 ton. 

Dengan banyaknya hasil produksi tanaman alpukat menyebabkan semakin 

banyak limbah yang dihasilkan. Limbah dari buah alpukat ini adalah biji dan 

kulitnya yang tidak dapat dikonsumsi dan tidak ada pengolahan limbah secara 

optimal. Kandungan zat pati yang tinggi memiliki potensi yang tinggi untuk diolah 

menjadi produk pangan. Biji alpukat memiliki kandungan yang kaya akan manfaat 

seperti untuk mengobati ginjal, sakit gigi, maag kronis, hipertensi dan diabetes 

mellitus (Halimah dkk, 2014:33).  

Tabel 1.1 Perkembangan Kebutuhan Tepung Terigu di Indonesia Tahun 2006-

2017 

Tahun 
Konsumsi 

(kg/kap/thn) 

Jumlah 

Penduduk (Ribu 

Jiwa) 

Konsumsi 

(Ton) 

Ekspor 

(Ton) 

Kebutuhan* 

(Ton) 

2006 1,304 224.179 292.330 173.000 465.330 

2007 1,877 227.521 427.057 55.000 482.057 

Sumber: Yanuarti dan Afsari (2016:25) 



 

 

Tabel 1.1 Perkembangan Kebutuhan Tepung Terigu di Indonesia Tahun 2006-

2017 (Lanjutan) 

2008 1,408 230.913 325.126 49.000 374.126 

2009 1,251 234.356 293.179 66.000 359.179 

2010 1,304 238.519 311.029 145.000 456.029 

2011 1,48 241.991 353.306 32.000 385.306 

2012 1,199 245.425 294.265 46.000 340.265 

2013 1,251 248.818 311.271 68.000 379.271 

2014 1,356 252.165 341.935 68.000 409.935 

2015 1,552 255.462 396.477 59.716 456.193 

2016 1,607 258.705 415.739 57.523 473.262 

2017 1,64 261.891 428.192 55.330 483.522 

Ket: *) Kebutuhan = Konsumsi + Ekspor 

Tahun 2016 dan 2017 merupakan hasil proyeksi 

Sumber: Yanuarti dan Afsari (2016:25) 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2015 konsumsi terigu nasional sebesar 

396.477 ton. Peningkatan diproyeksikan akan terjadi pada tahun 2016 sebanyak 

4,85% dibandingkan tahun 2015, begitu juga pada tahun 2017 diproyeksikan akan 

menembus angka 428.192 ton dengan peningkatan sebanyak 2,99% dari angka 

proyeksi tahun 2016 (Yanuarti dan Afsari, 2016:25). Dengan tingginya konsumsi 

tepung terigu ini menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar kedua setelah Mesir 

yang mengimpor gandum demi memenuhi kebutuhan konsumsi tepung terigu 

(Utomo, 2015:265). Selain itu, peningkatan ini juga dikarenakan perkembangan 

industri roti Indonesia meningkat sekitar 10-15% per tahunnya (Nurhidayah, 2016).  

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif penggunaan tepung terigu agar dapat 

mengurangi tingginya tingkat impor tepung terigu dalam negeri. Alternatif tersebut 

adalah dengan menggunakan limbah dari sumber pangan lokal yaitu biji alpukat 

yang diolah menjadi tepung sebagai substitusi dari tepung terigu. Karena menurut 

Halimah dkk, (2014:36) biji alpukat mengandung sekitar 23% zat pati sehingga 



 

 

memungkinkan bagi biji alpukat untuk dijadikan tepung. Pemanfaatan biji alpukat 

dalam penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan limbah biji alpukat yang 

ditemui sehai-hari serta dapat mengurangi penggunaan tepung terigu dalam 

pembuatan aneka pastry sehingga dapat menurunkan tingginya impor tepung terigu 

di Indonesia.  

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

percobaan pengolahan tepung biji alpukat. Sebuah penelitian oleh Mahawan dkk, 

(2015:40) mengatakan bahwa biji alpukat dapat dijadikan tepung dan kaya akan 

karbohidrat, mineral dan serat. Tepung biji alpukat kemudian akan diolah lebih 

lanjut menjadi brownies, cookies dan pound cake. Berikut merupakan gambar biji 

alpukat yang sudah dikupas kulit arinya. 

Gambar 1.1 Biji Alpukat yang Sudah Dikupas Kulit Arinya 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Jayanti (2017:29) tentang substitusi 

tepung biji alpukat dalam pembuatan cookies menunjukan bahwa substitusi 

sebanyak 30% merupakan substitusi terbaik berdasarkan dari kadar air, aktivitas 

air, hardness dan warna pada cookies. Sedangkan, pada substitusi 50% terjadi 

perubahan warna yang lebih gelap dan penurunan hardness. Hal ini menunjukkan 



 

 

bahwa tepung biji alpukat memiliki pengaruh pada kerenyahan dan warna dari 

cookies. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Halimah dkk, (2014:36) menunjukan 

bahwa biji alpukat memiliki persentase antioksidan yang tinggi sehingga dapat 

dipertimbangkan sebagai salah satu sumber antioksidan alami dan mengandung pati 

yang cukup tinggi, yakni mencapai 23% yang memungkinkan biji alpukat menjadi 

salah satu sumber pati alternatif sehingga pati biji alpukat dapat mensubstitusi 

tepung yang biasa masyarakat gunakan dan Indonesia dapat mengurangi impor 

tepung terigu dari negara lain. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Septiaji dkk, (2017:142) yang berjudul 

“Karakteristik Kimia dan Sensori Cookies Jahe (Zingiber offcinale roscoe) dengan 

Variasi Penambahan Tepung Biji Alpukat (Persea Americana mill)” menjelaskan 

bahwa semakin tinggi kadar tepung biji alpukat yang ditambahkan dalam cookies 

maka teksturnya akan semakin renyah. Berbeda dengan volume pengembangan 

cookies, dengan kadar tepung biji alpukat yang semakin tinggi maka semakin 

rendah volume pengembangan dari cookies dikarenakan gluten yang terkandung 

pada tepung biji alpukat yang rendah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan tepung biji alpukat? 



 

 

2. Bagaimana pengaruh substitusi tepung biji alpukat dalam pembuatan 

brownies, cookies dan pound cake? 

3. Bagaimana rasa, aroma, warna, tekstur dan minat dari panelis (uji 

organoleptik) pada brownies, cookies dan pound cake berbahan tepung biji 

alpukat? 

4. Bagaimana kelayakan bisnis pada brownies, cookies dan pound cake 

berbahan tepung biji alpukat? 

5. Bagaimana kandungan karbohidrat dari brownies, cookies dan pound cake 

berbahan tepung biji alpukat? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara pembuatan tepung biji alpukat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung biji alpukat dalam pembuatan 

brownies, cookies dan pound cake. 

3. Untuk mengetahui rasa, aroma, warna, tekstur dan minat dari panelis (uji 

organoleptik) pada brownies, cookies dan pound cake berbahan tepung biji 

alpukat. 

4. Untuk mengetahui kelayakan bisnis pada brownies, cookies dan pound cake 

berbahan tepung biji alpukat. 

5. Untuk mengetahui kandungan gizi karbohidrat dari brownies, cookies dan 

pound cake berbahan tepung biji alpukat. 

 



 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Brownies 

 Menurut Khotijah (2015:9), yang dimaksud brownies adalah jenis kue yang 

berwarna coklat kehitaman dengan tekstur sedikit lebih keras dari pada cake 

pada umumnya. Oleh karena itu brownies tepung biji alpukat diharapkan 

akan memiliki tekstur yang chewy atau tidak terlalu kering dan warna coklat 

gelap karena adanya bubuk coklat, dark cooking chocolate serta tepung biji 

alpukat. Selain itu, rasa dan aromanya diharapkan lebih dominan ke coklat. 

2. Cookies 

Berdasarkan SNI 2973-2011, cookies merupakan jenis pastry yang renyah 

dan kering. Oleh karena itu, diharapkan cookies tepung biji alpukat akan 

memiliki tekstur yang renyah. Dan karena adanya tepung biji alpukat, maka 

warna cookies akan terpengaruh menjadi lebih coklat. Sedangkan, rasa dan 

aromanya diharapkan tidak terlalu dominan ke rasa pahit dan aroma khas 

biji alpukat. 

3. Pound Cake 

Pound cake adalah jenis cake yang bertekstur padat dengan remahan kasar. 

Oleh karena itu, pound cake tepung biji alpukat bertekstur yang sama yaitu 

padat dengan warna kecoklatan karena adanya tepung biji alpukat. Aroma 

dan rasanya tidak terlalu dominan ke biji alpukat. 

 

 

 



 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

 Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan aneka pastry 

dengan tepung biji alpukat adalah mengetahui nilai perubahan gizi tepung biji 

alpukat sebagai substitusi tepung terigu protein rendah di dalam makanan penutup 

(dessert) khususnya brownies, pound cake dan cookies. Selain itu juga, untuk 

mengetahui apakah terjadi perubahan rasa, aroma, tekstur, warna dan kandungan 

gizi dari brownies, pound cake dan cookies. 

 

1.6  Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 Pengembangan penelitian ini memiliki beberapa asumsi dan keterbatasan 

yang harus dipahami. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

1. Tepung biji alpukat memiliki warna kecoklatan sehingga diasumsikan akan 

mempengaruhi warna pada produk pastry yang dihasilkan cenderung 

berwarna coklat terang hingga coklat tua. 

2. Tepung biji alpukat digunakan dalam proses pengolahan brownies, pound 

cake dan cookies karena diasumsikan dapat mensubstitusi tepung terigu 

yang digunakan. 

3. Brownies, pound cake dan cookies dipilih dalam penelitian ini karena 

merupakan jenis pastry yang hasil produknya tidak perlu terlalu 

mengembang sehingga diasumsikan dengan adanya substitusi akan tetap 

dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. 



 

 

 Dalam pengembangan brownies, pound cake dan cookies tepung biji alpukat 

terdapat beberapa keterbatasan, yaitu after-taste dari tepung biji alpukat yang pahit 

sehingga tidak semua orang dapat menerima dan menyukai hal tersebut. 

 

1.7 Definisi Istilah 

Berikut ini adalah definisi istilah yang akan digunakan: 

Tabel 1.2 Definisi Istilah 

No. Istilah Definisi 

1 Tepung biji alpukat Tepung yang diolah dari biji alpukat dan dibuat 

melalui proses penepungan (Jayanti, 2017:6). 

2 Biji alpukat 
Biji yang terdapat dalam buah alpukat berbentuk 

bola dengan diameter 2,5-5 cm dan berwarna 

coklat (Jayanti, 2017:5). 

3 Brownies 
Jenis kue coklat yang terbuat dari tepung terigu, 

telur, lemak, gula pasir dan coklat masak dengan 

cara dipanggang atau dioven (Khotijah, 2015:2). 

4 Cookies 

Salah satu jenis biskuit yang terbuat dari adonan 

lunak, mengandung kadar lemak yang tinggi, 

cenderung renyah jika dipatahkan dan 

penampang potongannya bertekstur kurang padat 

(SNI, 2011). 

5 Pound Cake 

Salah satu jenis kue yang bertekstur padat 

dengan remah kasar dan semua bahan seperti 

tepung, telur, mentega atau butter dan gula 

memiliki berat yang sama (Rahayu dkk, 

2016:11). 

Sumber: Data Diolah (2019) 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan yang sudah ditentukan 

oleh Universitas Ciputra, Peminatan Culinary Business ini akan dibagi menjadi 



 

 

lima bab dengan tema substitusi tepung biji alpukat dalam pembuatan aneka pastry. 

Adapun sistematika penulisan, sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan, akan membahas mengenai latar belakang, rumusan 

masalah yang ada, tujuan dari penelitian, spesifikasi produk yang diharapkan, 

pentingnya pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, definisi istilah 

serta yang terakhir adalah sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka, bab ini 

akan membahas mengenai tentang teori yang didapat, sebagai landasan dalam 

memecahkan masalah dalam mengembangkan produk yang diharapkan seperti 

tinjauan, manfaat dan kandungan gizi dari bahan yang akan peneliti pakai. Bab III 

Metode Pengembangan akan membahas tentang model pengembangan yang terdiri 

dari Proses-Proses dalam mengolah produk, rancangan penelitian, populasi dan 

sampel, instrumen dan analisis data. 

 Bab IV Hasil Pengembangan, bab ini berisi tentang hasil dari penelitian 

berupa aneka pastry dengan tepung biji alpukat yang menggunakan teknik analisis 

data seperti metode observasi, metode eksperimen, uji organoleptik dan uji 

ANOVA. Bab V Penutup, berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya untuk keperluan penelitian selanjutnya.  


