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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok dari manusia, untuk 

bertahan hidup manusia harus memenuhi nutrisi yang diperlukan seperti 

karbohidrat, vitamin, dan mineral sebagai landasan hidup agar tetap sehat dan 

sejahtera (DeHaan dkk, 2015:2). Jika kebutuhan pangan tidak dipenuhi maka 

manusia tidak akan bisa bertahan hidup. 

 Semakin berkembangnya zaman, semakin kompleks juga kebutuhan 

manusia. Perlu inovasi untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Inovasi bahan 

masakan bisa diambil dari berbagai sumber baik hewani maupun nabati. Substitusi 

dari bahan dasar nabati pun beragam baik lewat umbi-umbian, daun-daunan, dan 

salah satunya biji-bijian seperti beras merah. Dengan mensubstitusi bahan dasar 

terigu diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tepung terigu (Gafar, 2016:1). 

 Tepung terigu memiliki banyak sekali fungsi dalam pembuatan makanan 

seperti kue, mi, dan makanan lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya daya 

konsumsi masyarakat terhadap tepung terigu baik dari segi industrial maupun 

rumah tangga (Gafar, 2016:1). Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah 

berupaya melakukan impor terigu dari luar negeri. Tingkat konsumsi tepung terigu 

di Indonesia berdasarkan perhitungan APTINDO, meningkat semester 1 tahun 2014 

sebesar 2,79 Metrik Ton (MT) jumlah tersebut setara dengan 3,7 MT gandum. Nilai 
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tersebut meningkat sebesar kurang lebih 5,4% dibandingkan semester 1 tahun 2013 

(Aptindoadmin, 2016). 

 

 
 

 
Gambar 1.1 Data Jumlah Impor Terigu dan Tepung Terigu Tahun 2009–2013 
Sumber: Aptindoadmin (2016) 

 
Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mensubstitusi tepung terigu dengan memanfaatkan sumber pangan lokal. Contoh 

bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan adalah beras merah (Oryza nivara) 

yang diolah menjadi tepung dengan proses pengeringan yang lalu dihaluskan. 

 Pemanfaatan beras merah dalam masyarakat masih dinilai sangat rendah. 

 

Gambar 1.2 Data Konsumsi Beras Per Kapita Tahun 2002–2013 
Sumber: Aptindoadmin (2016) 
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Masyarakat hanya memanfaatkan beras merah untuk pangan sehari-hari dengan 

cara dikukus dan disajikan bersama lauk. Jika dimanfaatkan secara maksimal, 

fungsi beras merah amat sangat beragam, salah satunya dijadikan tepung. 

Tepung beras merah cocok digunakan sebagai substitusi tepung terigu 

karena kadar nutrsinya yang melimpah. Dalam 100 gram beras merah mengandung 

1,1 mg magnesium atau mampu mencukupi 55% kebutuhan harian mineral 

magnesium. Dalam setiap 50 gram sajian beras merah, mengandung 4 gram protein, 

55 mg magnesium. Beras merah juga memiliki 1 mg lemak dan serat plus sejumlah 

mineral lainnya minus sodium, selebihnya adalah karbohidrat, karbohidrat 

berdasarkan bentuk molekulnya monosakarida, disakarida, polisakarida, serta salah 

satu kelebihan lainnya dari tepung beras merah adalah tidak mengandung gluten 

ketika diolah (Indriyani dkk, 2013:27). 

 Salah satu objek yang menarik untuk dikembangkan dengan tepung beras 

merah adalah kue chiffon. Kue asli Amerika ini ditemukan pada awal abad 20 dan 

terus berkembang dan bertahan sampai sekarang. Menurut Lewis (2014:5) bahan 

dasarnya yang menggunakan tepung terigu dapat disubstitusi dengan bahan lain 

seperti beras, sehingga selain meningkatkan kadar nutrisnya juga dapat 

menurunkan kandungan lemak dalam kue chiffon. Namun jelas ada perbedaan 

signifikan antara chiffon konvensional dan chiffon beras merah terutama teksturnya 

(Korus dkk, 2015:1) yang nantinya berpengaruh dalam tingkat kesukaan konsumen. 

 Kue chiffon memiliki tekstur yang lembut, dengan ditambahkannya tepung 

konjac, diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kelembutan dari kue chiffon 

karena bedasarkan penelitian terdahulu, ketika tepung konjac diolah bersama 



 

 

4 
 

tepung beras akan meningkatkan daya serap air yang dapat meningkatkan 

kelenturan adonan, sehingga diharapkan hasil olahan kue chiffon dapat lebih 

diterima masyarakat (Atashkar dkk, 2018:7). 

 Konjac merupakan bahan yang populer terutama pada masyarakat Asia 

karena area pertumbuhannya yang memang tersebar di Asia, umbi konjac sendiri 

merupakan tanaman asli Indonesia yang tersebar di Jawa Timur namun masih di 

ekspor karena belum bisa diolah di Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai 

pengental makanan, tepung konjac juga memiliki berbagai manfaat kesehatan 

karena kandungan-kandungan nutrisinya yang beragam sehingga dengan 

mencampurkan tepung konjac pada makanan dapat meningkatkan nilai nutrisi dari 

makanan tersebut (Dwiyono dkk, 2014). 

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai dampak penambahan tepung konjac pada proses pembuatan kue 

chiffon beras merah. 

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:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul              : Pengaruh Proporsi Tapioka dan Tepung beras merah Terhadap Sifat 

Fisiokimia dan Organoleptik Kerupuk beras merah. 

Ditulis Oleh    : Maureen, Bernardette 

Publikasi         : 2012 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Menggunakan tepung 

beras merah sebagai 

variable utama 

2. Melakukan  pengujian 

organoleptik dengan 

parameter warna dan 

rasa 

1. Objek utamanya 

merupakan kerupuk 

2. Melakukan analisis 

secara mendalam 

untuk variabel 

kerenyahan, 

kandungan air, kadar 

asam. 

1. Hasil produk kerupuk 

beras merah memiliki 

tekstur lebih keras dan 

lebih mudah hancur 

ketika menggunakan 

bahan dasar beras 

merah. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul              : Pemanfaatan Antosianin Pada Tepung beras merah Sebagai Bahan 

Dasar Pembuatan Kue Bolu Untuk Mencegah Kanker 

Ditulis Oleh   : Nisa, Lailatul Khoirun 

Publikasi       : 2012 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Menggunakan tepung 

beras merah 

2. Menggunakan kue 

bergluten sebagai 

objek penelitian 

1. Tidak melakukan uji 

organoleptik 

1. Kadar antioksidannya 

meningkat signifikan 

3 Judul              : Evaluasi Pertumbuhan Lactobacillus casei Dalam Medium Susu Skim 

Yang diSubstitusi Tepung beras merah 

Ditulis Oleh   : Prastyaharasti, Lila 

Publikasi        : 2014 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Mengguji tepung beras 

merah 

2. Melakukan uji 

organoleptik dengan 

parameter aroma, rasa, 

dan warna. 

1. Objek penelitian 

adalah susu skim 

2. Variabelnya adalah 

Lactobacillus Casei 

1. Susu yang sudah di 

substitusi beras merah 

mengalami proses 

fermentasi yang lebih cepat 

4 Judul              : Rehydration and Textural Properties of Dried konjac Noodles: Effect of 

Alkaline and Some Gelling Agents  

Ditulis Oleh   : Impaprasert, Rarisara 

Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Menggunakan konjac 

kering sebagai sumber 

Glucomanan 

1. Produk yang 

dihasilkan berupa mi 

1. Tepung konjac secara 

signifikan mampu 

meningkatkan tingkat 

elastisitas produk 

5 Judul              : Karakteristik Sponge Cake Berbahan Dasar Tepung beras merah, Hitam 

Dan Putih Dari Beberapa Daerah Di Sumatera Barat 

Ditulis Oleh   : Anggraini , Tuty  

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Meneliti tepung beras 

2. Produk yang 

dihasilkan berupa kue 

3. Melakukan uji 

organoleptik 

1. Tidak ada bahan 

pengganti gluten 

sehingga 

pengembangan tidak 

sempurna. 

2. Pengujian lebih 

terfokus pada kadar 

kandungan kimia 

1. Hasil produk sponge 

cake tidak 

mengembang sesuai 

dengan yang 

diharapkan, namun dari 

segi rasa dan aroma 

mendapatkan hasil 

positif dari panelis  

Sumber: Data Diolah (2019) 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian kreasi produk ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membuat beras merah menjadi tepung beras merah? 

2. Bagaimana cara membuat kue chiffon dari tepung beras merah? 

3. Bagaimana pengaruh penambahan tepung konjac pada pembuatan kue 

chiffon beras merah?  

4. Berapa perbandingan tepung konjac dan tepung beras merah yang tepat? 

5. Bagaimana kandungan nutrisi dalam kue chiffon beras merah? 

6. Bagaimana kelayakan ekonominya? 

 

1.3. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian kreasi produk ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat beras merah menjadi tepung beras 

merah. 

2. Untuk mengetahui pembuatan kue chiffon menggunakan tepung beras 

merah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Tepung konjac pada 

pembuatan kue chiffon beras merah. 

4. Untuk mengetahui perbandingan tepung konjac dan tepung beras merah 

yang tepat. 

5. Untuk mengetahui kandungan nutrisi dalam kue chiffon beras merah. 
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6. Untuk mengetahui kelayakan ekonomi produk kue chiffon beras merah. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Dapat menghasilkan chiffon tinggi serat dengan rasa yang serupa dengan 

kue chiffon konvesional. 

Dengan ditambahkannya tepung konjac ke dalam chiffon beras merah 

diharapkan dapat menggantikan struktur protein yang hilang akibat 

substitusi tepung terigu. 

2.  Organoleptik 

a. Tekstur 

Diharapkan tepung konjac dapat meningkatkan tingkat kelembutan dari 

produk kue chiffon yang dihasilkan.  

b. Aroma 

Diharapkan dengan ditambahkannya tepung konjac tidak 

mempengaruhi aroma produk yang diharapkan. 

c. Rasa 

Rasa yang dihasilkan serupa dengan kue chiffon konvensional. 

d. Warna 

Diharapkan dengan substitusi tepung beras merah tidak mempengaruhi 

warna kue chiffon. 
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1.5 Pentingnya Pengembangan 

Dengan ditelitinya penggunaan tepung konjac pada proses pembuatan kue 

chiffon beras merah, diharapkan dapat menghasilkan produk kue chiffon dengan 

tekstur yang lebih lembut sehingga bisa lebih bisa diterima masyarakat karena kue 

chiffon beras merah belum dikenal masyarakat terutama di Indonesia. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Asumsi dalam penelitian kreasi produk ini diharapkan dengan 

ditambahkannya tepung konjac sebagai pengganti struktur protein, produk yang 

dihasilkan dapat meningkatkan struktur adonan sehingga lebih bisa diterima 

masyarakat. 

Keterbatasan dalam penelitian kreasi produk adalah dibutuhkan teknologi 

khusus untuk membantu proses pembuatan tepung konjac sehingga untuk membuat 

dengan cara konvensional memerlukan waktu lebih lama. 

Hingga saat ini belum ada pengganti gluten yang sempurna sehingga 

penggunaan tepung konjac sebagai penunjang struktur protein masih dalam tahap 

eksperimental dengan perlakuan yang belum diketahui. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Chiffon, kue asal Amerika dengan bahan dasar telur, gula pasir, tepung, air, 

lemon, dan minyak sayur serta diproses tanpa menggunkan mentega. 

Biasanya ditambahkan berbagai rasa dalam penyajiannya (Wilson, 2012). 
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2. Tepung, bubuk hasil gilingan dari gandum yang dapat menghasilkan gluten 

ketika diolah (Halloran, 2018). 

3. Tepung konjac, tepung dengan bahan dasar umbi iles iles (Ninna, 2017). 

4. Kesukaan, hal yang disukai (Weiner, 2018). 

5. Tepung beras merah, tepung yang berbahan dasar tepung beras merah. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Latar belakang penelitian kreasi produk ini membahas mengenai 

penambahan tepung konjac pada chiffon beras merah serta membahas mengenai 

permasalahan apa yang terjadi pada penelitian terdahulu terhadap chiffon beras 

merah. Lalu pada bagian ini pula dibahas mengenai definisi definisi topik pada 

penelitian kreasi produk ini. 

Kajian pustaka membahas mengenai komponen-komponen yang akan 

digunakan pada penelitian kreasi produk secara mendetail baik dari latar belakang 

komponen, manfaat-manfaat dari mengonsumsi komponen tersebut, serta 

kandungan gizi yang terkandung dalam komponen. 

Metode pengembangan membahas mengenai metode-metode yang akan 

digunakan dalam pengembangan produk kue chiffon beras merah yang akan 

ditambahkan tepung konjac. Bagian tersebut akan membahas mengenai teknik yang 

akan dilakukan serta berbagai kajian penelitian kreasi produk kue chiffon beras 

merah. 

Hasil pengembangan membahas mengenai analisis dan hasil pengolahan 

data yang diperoleh selama penelitian kreasi produk baik data statistik maupun 
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kualitatif. Penutup menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan valid atau 

tidak. Mulai dari mengkaji hasil produk eksperimen produk dari segi organoleptik, 

penerimaan pasar, dan hasil laboratorium, serta memberikan saran yang dapat 

digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan. 

 


