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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sukun yang memiliki nama latin Artocarpus altilis merupakan tanaman 

penghasil buah utama dari keluarga Moraceae. Tanaman ini sudah banyak 

dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia, dan di beberapa negara di kawasan 

Pasifik. Sukun merupakan salah satu sumber bahan pangan alternatif yang terbukti 

memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Penyebaran tanaman ini di Indonesia 

sangat luas, dan bisa menjadi potensi yang sangat besar sebagai bahan makanan 

pokok alternatif (Adinugraha dan Kartikawati, 2012:99). 

Sukun merupakan buah yang memiliki kandungan gizi yang tinggi, tetapi 

terbatas penyimpanannya jika berbentuk buah, sehingga buah sukun yang diubah 

menjadi tepung dapat menjadi alternatif dalam pembuatan berbagai macam produk. 

Buah sukun yang diubah menjadi tepung, memiliki nilai gizi yang relatif tetap dan 

penggunaanya tidak terkendala oleh waktu. Tepung buah sukun dapat digunakan 

untuk membuat berbagai macam produk kudapan seperti brownies, pia, kroket atau 

produk lain (Pratiwi dkk, 2012:176). 
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 Tepung sukun merupakan jenis tepung yang tidak mengandung gluten, 

sehingga tepung sukun dapat dicampur dengan jenis tepung yang lain untuk dibuat 

menjadi sebuah produk. Penambahan tepung sukun dalam pembuatan berbagai 

macam produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari 25%-75% sebagai 

pengganti tepung yang lain. Tepung sukun memiliki kadar karbohidrat yang cukup 

tinggi yaitu sebesar 28,2%. Produksi sukun di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 

103.483 ton, dan jika diolah menjadi tepung sukun dapat menghasilkan sebanyak 

11.155,47 ton tepung.  Jumlah tepung sukun yang dapat dihasilkan di Indonesia 

bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk membuat aneka macam produk kue dan  

roti sebagai pengganti tepung terigu (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, 2017). 

           Tepung terigu memiliki beberapa jenis kandungan protein, ada tepung terigu 

protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi. Tepung terigu protein rendah 

mengandung kadar protein sebesar 8%-11%, biasanya digunakan dalam pembuatan 

produk yang tidak membutuhkan tingkat volume dan kekenyalan yang tinggi 

seperti pancake, gorengan, kue kering dan produk. Tepung terigu protein sedang 

mengandung kadar protein sebesar 11%-12,5%, tepung terigu protein sedang 

biasanya digunakan untuk membuat produk brownies, waffle, bolu, dan aneka 

macam produk. Tepung terigu protein tinggi mengandung kadar protein sebesar 

13%-14% dan memiliki kandungan gluten yang tinggi sehingga mampu mengikat 

dan memerangkap gas dengan baik, sehingga adonan bisa mengembang dengan 

baik dan memiliki tesktur yang lebih kenyal. Tepung terigu protein tinggi biasanya 
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digunakan untuk membuat produk roti, mie, donat, dan aneka macam produk 

(Lyliana, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Buah Sukun 

Sumber: Data Diolah (2021) 

 

Tabel 1.1 Konsumsi dan Pertumbuhan Kue Basah (Boil/Steam) 

Subject 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Kue 

Basah 
41,29 30,86 35,83 36,22 64,91 67,26 70,11 74,62 

Growth  -10,43 +4,97 +0,39 +28,69 +2,35 +2,85 +4,51 

Sumber: Statistik Konsumsi Pangan (2015) dan Statistik Konsumsi Pangan (2018) 

         Bakpao adalah salah satu makanan yang termasuk dalam kategori roti, atau 

bisa disebut juga roti kukus. Bakpao adalah adonan seperti roti yang diberi isian 

sesuai selera dan dikukus hingga matang. Bakpao biasa disajikan dalam bentuk 

hangat atau dingin. Bakpao banyak diminati oleh seluruh kalangan masyarakat 

karena bakpao bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan mulai dari balita hingga 

lanjut usia. Bakpao memiliki warna asli putih dan memiliki aroma yang harum, 

bakpao memiliki tekstur yang lembut dan empuk, dan memiliki rasa yang tidak 

terlalu manis sehingga banyak disukai oleh masyarakat. Bakpao biasanya diisi 

dengan isian manis seperti coklat, kacang tanah, kacang hijau, lumbu dan bakpao 

juga bisa diberi isian asin seperti daging (Akmaliyah, 2013).   
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            Minat beli adalah keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang 

atau produk. Minat beli muncul dari dalam diri seseorang saat melihat sebuah 

barang atau produk sehingga menjadi tertarik untuk membeli atau mencoba barang 

atau produk tersebut (Riadi, 2018). Minat beli juga muncul ketika konsumen sudah 

terpengaruh terhadap mutu, kualitas dari sebuah produk, dan informasi tentang 

produk (Durianto, 2013:58). 

           Berdasarkan kondisi yang ada, peneliti ingin memanfaatkan buah sukun 

yang ada dibuat menjadi tepung sukun. Tepung sukun kemudian akan diolah 

menjadi sebuah produk bakpao tepung sukun. Pengolahan buah sukun ini, 

diharapkan dapat meningkatkan nilai guna dan manfaat dari buah sukun. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang minat pasar terhadap 

pembelian produk bakpao tepung sukun di Kutoarjo. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara pembuatan produk bakpao dengan penambahan tepung 

sukun? 

2. Bagaimana penilaian aroma, warna, tekstur, dan rasa menurut panelis 

melalui uji organoleptik terhadap bakpao dengan penambahan tepung 

sukun? 

3. Bagaimana penerimaan konsumen terhadap produk bakpao tepung sukun? 
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4. Bagaimana minat pasar terhadap pembelian produk bakpao tepung sukun 

di Kutoarjo? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

            Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui cara membuat bakpao dengan penambahan tepung 

sukun. 

2. Untuk melihat penilaian panelis terhadap produk bakpao dengan 

penambahan tepung sukun ditinjau dari aroma, warna, tekstur, dan rasa atau 

uji organoleptik.  

3. Untuk mengetahui penerimaan konsumen terhadap produk bakpao dengan 

penambahan tepung sukun. 

4. Untuk mengetahui minat pasar terhadap pembelian produk bakpao tepung 

sukun di Kutoarjo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

            Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengetahui minat pasar terhadap 

bakpao tepung sukun di Kutoarjo. 

1. Bagi Peneliti 

 Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengetahui apakah penggunaan 

tepung sukun dalam pembuatan produk bakpao dapat memiliki peluang 
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dapat menarik minat pasar terhadap pembelian produk bakpao tepung 

sukun. Peneliti akan menjual produk bakpao tepung sukun di Kutoarjo 

terlebih dahulu untuk mengetahui potensi produk tersebut jika dijual di 

Kutoarjo. 

2.  Bagi Masyarakat 

 Melalui penelitian ini masyarakat mendapatkan beberapa manfaat yaitu: 

a. Masyarakat bisa mengenal produk inovasi yang baru dengan pemanfaatan 

tepung sukun, sehingga dapat memberikan nilai yang lebih terhadap 

penjualan produk bakpao tepung sukun. 

b. Masyarakat dapat menambah wawasan yang baru mengenai pemanfaatan 

buah sukun dapat diolah menjadi tepung dan diolah menjadi sebuah produk 

makanan yang lain dengan inovasi yang baru. 

3. Bagi Universitas 

 Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi universitas 

agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti 

lebih lanjut tentang tepung sukun.  

 

1.5  Batasan Penelitian 

 Penelitian produk kreasi ini memiliki beberapa batasan penelitian antara 

lain: 

1. Penelitian ini hanya dapat dilakukan di Kutoarjo karena adanya pandemi. 

2. Penelitian ini hanya meneliti tentang minat pasar untuk membeli produk 

bakpao tersebut berdasarkan teori minat beli menurut Durianto (2013:58) 



 

7 

 

yaitu minat beli adalah keinginan untuk memiliki produk, minat beli akan 

timbul apabila seseorang konsumen sudah terpengaruh terhadap mutu dan 

kualitas dari suatu produk, informasi seputar produk. Pada penelitian ini, 

peneliti juga akan membahas tentang marketing mix tetapi hanya terbatas 

pada price, dan product saja, karena dalam kondisi lingkungan tempat 

tinggal peneliti adalah di sebuah kota kecil dengan kondisi ekonomi 

masyarakat hanya menengah ke bawah. 

3. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan uji organoleptik dan uji 

minat pasar, serta melakukan wawancara tentang minat pasar terhadap 

pembelian bakpao tepung sukun di Kutoarjo, dengan menggunakan teori 

minat beli agar peneliti bisa menggali lebih dalam tentang mengapa 

konsumen tertarik untuk membeli produk bakpao tepung sukun tersebut 

dilihat dari segi mutu dan kualitas produk yang dijual, serta informasi apa 

yang diketahui oleh konsumen tentang produk bakpao tepung sukun. 

 

 


