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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Tren kuliner selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman setiap 

tahunnya. Perubahan ini didukung dengan semakin berkembangnya inovasi di 

bidang kuliner. Dalam artikel yang ditulis pada website Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 

7,91% sepanjang tahun 2018 melampaui pertumbuhan ekonomi nasional 5,17%. 

Pola konsumsi masyarakat sekarang sudah mulai beralih, masyarakat sadar 

makanan tidak hanya sekadar untuk mengisi perut namun untuk pemenuhan gizi 

juga (Apriani, 2018). Hal ini menunjukkan perubahan masyarakat Indonesia 

sudah mulai sadar akan pentingnya pola makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

yang sesuai dengan tubuh masing-masing dan menunjukkan berpotensinya pangan 

fungsional. Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2005 mendefinisikan 

bahwa, “Pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau 

lebih komponen fungsional yang berdasarkan kajian  ilmiah mempunyai fungsi 

fisiologis tertentu, terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan.” 

Pangan fungsional dapat dikembangkan melalui produk patiseri. Produk 

patiseri menggunakan salah satu bahan yaitu tepung, di mana tepung merupakan 

bentuk produk setengah jadi yang dapat disimpan dengan jangka waktu yang 

panjang dan mudah dicampur dengan tambahan bahan pangan lainnya. Tepung 
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terigu tidak dapat dijauhkan dari industri makanan karena menjadi salah satu 

bahan penting dalam pembuatan produk patiseri. Ketergantungan dengan tepung 

terigu ini perlu diantisipasi dengan cara mengembangkan tepung lokal guna 

mengurangi bahan pangan impor. Berdasarkan data Budan Pusat Statistik (BPS), 

Indonesia mengalami kenaikan volume impor tepung terigu sepanjang Januari-

Juni 2019 mencapai 36.467 ton dari tahun lalu sebesar 31.905 ton (Andri, 2019). 

Pengurangan tepung terigu dengan pengembangan tepung lokal dapat 

dibuat dari biji trembesi (Samanea saman). Biji trembesi dihasilkan dari pohon 

trembesi yang tumbuh di daerah Indonesia. Pohon trembesi di setiap daerah 

memiliki penyebutannya masing-masing seperti Kayu Ambon (Melayu), 

Munggur, Punggur, Meh (Jawa), dan Ki Hujan (Sunda) (Ludang, 2017:30). Pohon 

trembesi yang sering dijadikan sebagai peneduh di jalan memiliki batang berkayu, 

rindang, serta memiliki buah. Buah yang dihasilkan pohon trembesi melimpah dan 

di dalamnya terdapat biji yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut 

Istiqomah (2013), kandungan protein biji trembesi cukup tinggi yaitu 42,82% dari 

kandungan lainnya. 

Produk patiseri yang dikenal oleh kalangan masyarakat salah satunya 

adalah produk choux paste (kue sus). Choux paste diartikan sebagai kue kering 

yang dapat diisi menggunakan bermacam filling dengan rongga di bagian tengah 

kue dan ringan, serta memiliki tekstur yang lembut. Adonan choux paste 

menghasilkan karakter kue yang ringan, memiliki volume besar dan berongga di 

bagian dalam, serta memiliki kulit cukup tebal dan empuk (Ratnasari dan 

Pangesthi, 2014:141-142). Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan choux 
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paste adalah tepung terigu, telur, air, margarin atau mentega, dan garam.  

Perbedaan adonan kulit choux paste dengan produk kue yang lainnya adalah 

tepung dan telur sudah dimatangkan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses 

pemanggangan (Cahdian dkk, 2017:83).  

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti  tertarik untuk meneliti lebih 

spesifik mengenai penggunaan biji trembesi yang ditepungkan dengan melalui 

proses pengeringan menggunakan oven, mesin dehydrator, dan sangrai untuk 

menghasilkan produk choux paste yang dapat dikonsumsi. Hal ini mengingat 

melimpahnya biji trembesi namun kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal 

oleh masyarakat.  

Sebelum penulis melanjutkan penelitian 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 Lama Pengeringan terhadap Karaktristik Sifat Kimia 

Cookies Tepung Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

Ditulis Oleh    : Nur, S., Caronge, Muhammad W., dan Fadillah, R. 

Publikasi         : 2018 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan kacang dengan 

famili Fabaceae sebagai tepung. 

2. Menggunakan metode 

pengeringan sebelum kacang 

dijadikan tepung. 

3. Menggunakan uji organoleptik 

atau sensori terhadap produk 

yang dihasilkan. 

1. Objek penelitian adalah cookies 

dengan tepung kacang tunggak. 

2. Melakukan satu perlakuan dengan tiga 

waktu pengeringan yang berbeda. 

3. Menggunakan 100% tepung kacang 

tungak. 

Sumber: Data Diolah (2019) 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
2 Judul              : Pengaruh Substitusi Tepung Talas terhadap Kualitas Kulit Kue 

Sus 

Ditulis Oleh   : Cahdian, R., Elida, dan Gustina, W. 

Publikasi        : 2017 

Persamaan Perbedaan 

1. Produk yang dihasilkan berupa  

choux paste. 

2. Bahan yang digunakan 

dijadikan tepung. 

3. Menggunakan uji organoleptik 

atau sensori terhadap produk 

yang dihasilkan. 

1. Bahan yang digunakan yaitu talas. 

2. Dilakukan perebusan, perendaman 

dalam air hangat, dan perendaman 

dalam larutan garam. 

3. Menggunakan 30 orang panelis semi 

terlatih. 

3 Judul              : Pengaruh Substitusi Tepung Bekatul (Rice Bran) dan Jumlah 

Shortening terhadap Sifat Organoleptik Choux Paste 

Ditulis Oleh   : Anggraini, Sandi Puspita 

Publikasi        : 2016 

Persamaan Perbedaan 

1. Merubah bahan baku menjadi 

tepung. 

2. Menggunakan uji organoleptik 

dan dilakukan metode uji 

hedonik.  

1. Meneliti pengaruh substitusi tepung 

dan shortening. 

2. Menggunakan 15 panelis semi 

terlatih. 

Sumber: Data Diolah (2017) 

 

1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan tepung biji trembesi? 

2. Berapa banyak (gram) tepung biji trembesi yang dapat ditambahkan ke 

dalam choux paste? 

3. Bagaimana aroma, warna, tekstur, dan rasa (uji organoleptik) menurut 

panelis terhadap choux paste dengan penambahan tepung biji 

trembesi? 
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4. Bagaimana penerimaan pasar dalam choux paste dengan penambahan 

tepung biji trembesi? 

5. Bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan 

choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pembuatan tepung biji trembesi. 

2. Untuk mengetahui jumlah (gram) tepung trembesi yang ditambahkan 

ke dalam choux paste. 

3. Untuk mengetahui penilaian panelis terhadap choux paste dengan 

penambahan tepung biji trembesi ditinjau dari aroma, warna, tekstur, 

dan rasa (uji organoleptik). 

4. Untuk mengetahui penerimaan pasar terhadap choux paste dengan 

penambahan tepung biji trembesi. 

5. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang digunakan dalam 

memasarkan choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Membuat produk choux paste dengan penambahan dari tepung biji 

trembesi sebagai alternatif pengolahan biji trembesi yang mengembangkan 

dari komposisi tepung terigu. Pada umumnya pembuatan choux paste 
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menggunakan 100% tepung terigu, dalam penelitian ini tepung terigu akan 

ditambahkan 10%, 30%, dan 50% dengan tepung biji trembesi.  

2. Adapun spesifikasi berdasarkan organoleptiknya sebagai berikut: 

a. Rasa  

Diharapkan hasil rasa serupa dengan choux paste konvensional dan 

terdapat sedikit rasa gurih dari tepung biji trembesi. 

b. Aroma 

Diharapkan hasil penambahan tepung biji trembesi tidak memengaruhi 

aroma dari choux paste dan memiliki aroma khas pastry. 

c. Tekstur 

Diharapkan choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi 

dapat memiliki tekstur empuk, bervolume, dan memiliki rongga seperti 

choux paste tanpa penambahan. 

d. Warna 

Diharapkan penambahan tepung biji trembesi tidak memengaruhi 

warna dari choux paste.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian kreasi produk 

bagi peneliti adalah menambah wawasan mengenai biji trembesi sebagai 

alternatif bahan tambahan pada pembuatan choux paste. Menambah cara 

mengonsumsi biji trembesi yang pada umumnya dijadikan camilan 
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tradisional sekaligus menjadi sebuah peluang bisnis dengan memroduksi 

tepung biji trembesi. 

2. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian kreasi produk 

bagi Universitas Ciputra adalah sebagai acuan dan sumber penelitian 

selanjutnya.  

3. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam penelitian kreasi produk 

bagi masyarakat adalah memberikan wawasan mengenai pemanfaatan biji 

trembesi yang dapat diolah menjadi tepung untuk membuat berbagai jenis 

kreasi olahan makanan yang memiliki nilai jual yang lebih. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Dalam penelitian kreasi produk ini, choux paste dengan penambahan 

tepung biji trembesi dikembangkan dengan adanya asumsi, yaitu: 

1. Masyarakat umumnya kurang memanfaatkan biji trembesi secara 

maksimal, biasanya bagian yang dimanfaatkan adalah kayu dari pohon 

trembesi. Menurut Novitasari (2014), biji trembesi dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan makanan, contohnya seperti: tahu, tempe, susu, dan kecap. 

Pengolahan biji trembesi menjadi tepung dalam pembuatan choux paste 

dilakukan guna memanfaatkan biji trembesi yang kurang dimanfaatkan 

oleh masyarakat agar memiliki nilai yang lebih dan juga dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat luas. 

2. Penelitian kreasi produk choux paste dengan tepung biji trembesi 

diasumsikan mengalami keterbatasan pada proses pengembangan saat 
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pemanggangan karena kerangka dari choux paste tepung biji trembesi 

mengalami penambahan bahan yang tidak mengandung gluten. 

3. Penelitian kreasi produk ini hanya dilakukan uji organoleptik yang terbatas 

dengan lingkup kota Surabaya. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1. Biji trembesi adalah biji buah dari pohon trembesi (Samanea saman), 

berwarna coklat tua dan berbentuk butiran bulat panjang. 

2. Tepung biji trembesi adalah tepung yang berbahan dasar biji yang 

dihasilkan dari tanaman trembesi (Samanea saman). 

3. Choux paste adalah campuran adonan yang harus dimasak terlebih dahulu 

yang terdiri atas campuran lemak, air, telur, dan tepung terigu. Adonan 

akan menggelembung saat dipanggang karena kandungan air yang banyak 

akan menghasilkan uap air (Kusumo dan Reggie, 2011). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

 Guna mempermudah dalam pembahasan, maka penulisan penelitian ini 

disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

1. BAB I – PENDAHULUAN 

Hal yang dibahas dalam bab ini adalah latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, pentingnya 

pengembangan, asumsi dan keterbatasan pengembangan, definisi istilah, 

serta sistematika penulisan untuk penelitian kreasi produk. 
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2. BAB II – KAJIAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan, manfaat, dan 

kandungan gizi dari bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian 

pembuatan choux paste dengan penambahan tepung biji trembesi. 

3. BAB III – METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai model pengembangan, prosedur 

pengembangan yang berisi tentang bahan dan peralatan yang digunakan 

serta waktu dan tempat dilaksanakannya proses penelitian kreasi produk, 

dan uji coba produk. 

4. BAB IV – HASIL PENGEMBANGAN 

Dalam bab ini akan menyajikan dan membahas tentang data hasil uji coba 

yang dilakukan dengan penambahan tepung biji trembesi pada choux paste 

yang telah dilakukan dalam penelitian kreasi produk ini, analisis data uji 

organoleptik ditinjau dari rasa, aroma, tekstur, dan warna, serta 

pembahasan mengenai uji laboratorium dan penerimaan pasar terhadap 

produk yang telah dilakukan. 

5. BAB V – PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kajian produk yang telah dilakukan dengan 

penambahan tepung biji trembesi pada choux paste dan saran pemanfaatan 

dan pengembangan produk lebih lanjut.  

 


