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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia mulai mengalami ketergantungan terhadap 

tepung terigu, karena tepung terigu merupakan bahan makanan yang ideal 

untuk berbagai jenis makanan yaitu cake, roti dan mie. Tepung terigu terbuat 

dari gandum, sedangkan gandum bukan merupakan tanaman asli Indonesia, 

sehingga untuk mendapatkannya harus impor dari luar negeri. Menurut 

Purwadaria (2012: 6), menyatakan bahwa tepung terigu mempunyai 

kandungan gluten yang cukup tinggi. Hal ini dinilai tidak baik bagi orang 

yang alergi terhadap gluten. Ide untuk menemukan bahan lain yang dapat 

menggantikan atau paling tidak mensubstitusi tepung terigu sangat baik untuk 

dilakukan. 

Berdasarkan penelitian Pangestuti (2007: 1), menyatakan bahwa 

umbi-umbian dapat digunakan dalam pembuatan cake. Cake disubstitusi oleh 

garut. Pengolahan garut menjadi cake merupakan salah satu alternatif 

diversifikasi makanan serta meningkatkan nilai ekonomi garut. Proporsi 

substitusi pati garut pada pembuatan cake sebesar 0%, 25%, 50%, 75%, dan 

100% dengan hasil terbaik pada substitusi pati garut sebesar 50%. Hal ini 

merupakan pedoman untuk penelitian cake substitusi tepung ganyong dengan 

penambahan wortel. 
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Tanaman umbi-umbian dapat digunakan sebagai bahan substitusi 

cake. Umbi-umbian dapat tumbuh di daerah beriklim tropis seperti Indonesia. 

Ganyong (Canna edulis Ker.) merupakan umbi-umbian yang dapat 

disubstitusikan dalam pembuatan cake. Tanaman ini banyak tumbuh 

diberbagai daerah di Indonesia, namun kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Masyarakat sering mengkonsumsi ganyong hanya dengan direbus saja. 

Kurangnya pengetahuan dan inovasi masyarakat dalam pengolahan ganyong, 

sehingga ganyong kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Ganyong sangat berpotensi sebagai substituen dalam cake. 

Berdasarkan penelitian Affandi (2011: 1), menyatakan bahwa pati ganyong 

dapat digunakan sebagai substitusi dalam pembuatan biskuit. Biskuit yang 

berbahan dasar terigu kemudian disubstitusi dengan pati ganyong. Pati 

ganyong yang digunakan terbuat dari umbi ganyong jenis ganyong putih. 

Penggunaan substitusi pati ganyong putih pada pembuatan biskuit ini dapat 

memberikan hasil uji organoleptik yang baik. substitusi ganyong sebanyak 

50% memberikan hasil warna biskuit yang lebih baik dari kontrol, sedangkan 

tekkstur dan rasa biskuit substitusi pati ganyong sama dengan kontrol. 

Umbi ganyong mengandung banyak unsur gizi yang baik untuk tubuh. 

Unsur gizi tersebut, yaitu karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat 

besi, vitamin B1, vitamin C, dan air. Kandungan karbohidrat umbi ganyong 

cukup tinggi berkisar antara 18,4-24,6 g per 100 g (Richana, 2012: 69). 

Karbohidrat merupakan unsur gizi paling utama dalam makanan kita yang 

berfungsi sebagai penyedia energi bagi tubuh (Kartasapoetra, 2005: 49).  
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Cake merupakan salah satu makanan yang menarik dan sering 

mengundang selera bagi yang melihatnya. Cake adalah adonan panggang 

dengan bahan dasar tepung terigu, pemanis, telur, lemak dan bahan tambahan, 

yaitu garam, pengembang, susu, serta penambah aroma. Bahan-bahan 

tersebut dikombinasikan untuk menghasilkan kualitas cake yang baik. 

Kualitas cake itu sendiri tergantung dari bahan yang digunakan. Bahan harus 

bermutu tinggi, proses pencampuran adonan, pembuatannya benar, serta lama 

pemanggangan juga temperaturnya tepat. Fungsi tepung terigu dalam 

pembuatan cake adalah sebagai pembentuk struktur dan pengikat bahan 

lainnya (Anonim, 2012: 299). 

Kualitas cake yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur 

merupakan daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsinya. Suatu produk 

pangan walaupun telah memiliki gizi yang tinggi akan terlihat sangat kurang 

apabila warnanya tidak menarik, aromanya tidak sedap, teksturnya tidak 

lembut dan rasanya tidak enak. Agar cake terlihat menarik dan berkualitas 

baik, maka dilakukan penambahan bahan campuran ke dalam adonan cake. 

Bahan-bahan yang umum digunakan sebagai campuran dalam cake antara 

lain: keju, kurma, kismis, kacang-kacangan, cokelat, manisan ceri buah, selai 

dan lainnya. Bahan-bahan tersebut umumnya memiliki harga yang cukup 

mahal, maka salah satu alternatif sebagai bahan campuran pengganti dalam 

cake adalah dapat menggunakan wortel. Wortel harganya terjangkau, 

memiliki gizi tinggi bergizi dan tidak kalah enak dari bahan campuran yang 

harganya cukup mahal (Habsari, 2012: 18). 
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Wortel atau (Daucus carota L.) merupakan sayuran yang sudah sangat 

dikenal masyarakat Indonesia dan dapat ditanam sepanjang tahun, sehingga 

sangat mudah untuk memperolehnya. Wortel merupakan salah satu jenis 

umbi-umbian yang populer sebagai sumber vitamin A, karena memiliki kadar 

karotena (provitamin A). Selain mengandung vitamin A, wortel juga 

mengandung berbagai unsur gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, kalsium, 

gula, zat besi, fosfor, kalium, viamin C, vitamin B1, vitamin B2, serta unsur 

gizi lain yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Wortel memiliki berbagai 

manfaat, yaitu dapat menambah vitamin A dalam tubuh, mampu mencegah 

kanker, menurunkan kolesterol darah, mencegah rabun senja, dan 

memperbaiki penglihatan (Novida, 2012: 1). 

Penambahan wortel sebagai bahan campuran dalam cake baik untuk 

dilakukan. Hal ini berdasarkan penelitian Nugraheni (2008: 1), yang 

menunjukkan bahwa penambahan ekstrak wortel pada pembuatan mie 

berfungsi sebagai penambah vitamin A, selain itu juga dapat mempengaruhi 

kualitas mie yang meliputi warna dan teksturnya yang menjadi semakin baik, 

selain itu pada penelitian Harahap (2007: 2), menyebutkan bahwa wortel 

dapat ditambahkan dalam pembuatan mie, selain itu wortel dapat 

menyediakan vitamin, mineral dan dapat mengatur ketidakseimbangan dalam 

tubuh. Proporsi penambahan wortel dalam pembuatan mie sebesar 0%, 15%, 

30% dan 45% dengan hasil terbaik pada penambahan wortel 30%. Proporsi-

proporsi tersebut sebagai pedoman penambahan wortel dalam penelitian cake 

ganyong ini. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil inisiatif untuk 

membuat cake dengan mensubstitusi bahan dasar tepung terigu oleh tepung 

ganyong dengan penambahan wortel yang berbeda proporsinya. Kandungan 

serat yang cukup tinggi pada umbi ganyong, sehingga ganyong dapat dibuat 

menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan cake. Selain 

itu juga dilakukan penambahan wortel sebagai bahan campuran cake, karena 

wortel mengandung banyak unsur gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, serta 

dapat membuat warna, rasa, aroma dan tekstur yang baik pada cake. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan 

judul “ Pengaruh Substitusi Tepung Ganyong Terhadap Kualitas Cake 

Ganyong Wortel”. 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian 

Uji kadar karbohidrat dan kualitas (warna, rasa, aroma dan tekstur) cake 

ganyong. 

2. Subyek penelitian 

Ganyong sebagai bahan substitusi cake dan penambahan wortel yang 

berbeda proporsinya. 

3. Parameter dalam penelitian 

Kadar karbohidrat dan organoleptik (uji pembeda dan uji penerimaan). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah, yaitu 

bagaimana pengaruh substitusi tepung ganyong terhadap kualitas cake 

ganyong wortel? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh substitusi 

tepung ganyong terhadap kualitas cake ganyong wortel. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

b. Penelitian ini akan memberi kontribusi dalam bidang biologi, 

khususnya pemanfaatan ganyong. 

c. Penelitian ini untuk diversifikasi makanan.  

2. Manfaat Umum 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang ganyong. 

b. Menginspirasi kepada masyarakat untuk mengolah ganyong menjadi 

suatu olahan yang bernilai. 

c. Dilihat dari segi ekonomi akan membantu para petani, pengusaha cake, 

serta masyarakat yang berminat menggunakan ganyong untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. 


