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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Potensi ketersediaan pangan lokal di Indonesia sangat melimpah 

antara lain serealia, palmae, umbi-umbian yang tumbuh subur di hampir 

seluruh wilayah Indonesia. Pada industri makanan lebih banyak 

menggunakan tepung terigu sebagai bahan baku utama. Sehingga secara 

tidak langsung memperkecil peluang produk pangan lokal yang sebetulnya 

mampu untuk menggantikan tepung terigu meskipun secara parsial. Salah 

satu contoh pangan lokal tersebut adalah sagu, namun dalam bidang industri 

makanan sagu masih kalah dengan terigu sebagai bahan utama pembuatan 

produk makanan. Selain tepung terigu memiliki kandungan gluten yang 

mampu membentuk struktur suatu adonan makanan, juga memiliki 

kandungan protein tinggi dibandingkan dengan sagu yang memiliki 

kandungan protein rendah namun memiliki kandugan karbohidrat lebih tinggi 

dari tepung terigu (Haryanto dan Pangloli, 1992).  

Terigu bukan merupakan produk pangan lokal tetapi menjadi salah 

satu andalan bahan baku utama pembuatan makanan yang paling banyak 

dipakai oleh produsen industri makanan. Produsen makanan sangat 

mengandalkan bahan utama ini dengan terus mengimpor terigu sehingga 

sagu sebagai produk pangan lokal berkurang pemanfaatannya. 

Penggunaan bahan baku terigu seharusnya tidak secara berlebihan 

karena meskipun bermanfaat dalam pembentukan struktur bahan pangan 

terigu memiliki kandungan gluten tinggi yang menyebabkan kerusakan usus 
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halus sehingga terjadi gangguan penyerapan zat gizi secara umum yang 

masuk ke dalam tubuh. Masuknya gluten ke dalam saluran pencernaan akan 

menyebabkan kerusakan reaksi autoimun (menyerang sistem kekebalan 

sendiri) yang merusak lapisan pelindung dinding usus. Kerusakan ini 

menyebabkan lapisan usus yang berjonjot menjadi rata sehingga kurang 

mampu menyerap nutrisi makanan (Muchtadi, 2010). Selain itu tepung terigu 

juga memiliki kandungan Indeks Glikemik tinggi sebesar 70. Konsumsi 

berlebih makanan dengan Indeks glikemik tinggi mampu meningkatkan 

kadar gula darah secara drastis sehingga tidak baik untuk penderita penyakit 

Diabetes Melitus. 

Berkaitan dengan permasalahan yang dimiliki tepung terigu produk 

pangan lokal seperti tepung sagu mampu menjadi solusi untuk mengurangi 

dampak penggunaan tepung terigu secara berlebihan bagi kesehatan. Sagu 

merupakan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi 

namun memiliki indeks glikemik rendah. Kandungan pati sagu sangat 

berguna bagi kesehatan pencernaan karena memiliki kandungan serat 

pangan yang berguna untuk menurunkan kadar kolesterol darah dan 

memperudah dalam proses pencernaan makanan di dalam usus (Achmad 

dkk, 1999).  

Menurut Murtiningsih dan Suyanti (2011), kandungan karbohidrat 

sagu yang tinggi dapat dijadikan sumber kalori. Hal ini berbeda dengan 

tepung terigu meskipun kandungan karbohidratnya lebih rendah 

dibandingkan dengan sagu namun terigu termasuk bahan pangan High 

Glycemic Index (HGI), sehingga dapat menaikkan gula darah.  
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Dilihat dari segi manfaatnya bagi kesehatan bahan pangan berbasis 

tepung sagu aman dikonsumsi oleh penderita diabetes karena merupakan 

bahan pangan dengan indeks glikemik rendah. Kandungan gizi yang 

terdapat dalam 100 gram tepung sagu terdiri dari 355 kalori, protein 0,7 

gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 84,7 gram, air 14 gram, fosfor 13 mg, 

kalsium 11 mg, besi 1,5 gram (DKBM, 2005). 

Pada tingkat nasional sagu sudah dapat digunakan dalam industri 

pangan seperti tepung beras, jagung, kentang, gandum dan tapioka, baik 

sebagai bahan baku maupun sebagai bahan substitusi. Sagu sudah lama 

dikenal dan digunakan dalam industri kecil dan skala rumah tangga, 

misalnya untuk membuat makanan kecil (kue) berupa ongol-ongol, kerupuk, 

bakso, empek-empek, soun, dan mi, bahkan tepung sagu juga dapat 

digunakan sebagai substitusi tepung gandum dalam memproduksi roti tawar 

dan biskuit. Pemanfaatan pangan lokal seperti sagu masih banyak 

terkendala antara lain sifat fisik (tekstur, warna, aroma) produk yang 

dihasilkan kurang disenangi oleh masyarakat.  

 Upaya pemanfaatan sagu agar diminati oleh masyarakat perlu 

dilakukan diverisifikasi pangan dengan membuat kulit bakpia. Mengingat 

bakpia merupakan makanan berbasis tepung terigu yang memiliki 

kandungan gluten tinggi dan tidak baik untuk dikonsumsi secara 

berberlebihan. Oleh karena itu dilakukan substitusi tepung sagu pada kulit 

bakpia selain untuk menekan impor tepung terigu juga diharapkan dapat 

mengurangi dampak dari konsumsi produk berbasis terigu dalam hal ini yang 

mengandung gluten. 
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Tepung sagu agar manfaatnya dapat lebih dikenal dalam pengolahan 

kulit bakpia maka perlu diketahui tingkat elastisitas dan kekerasan, dan 

kadar proteinnya. Kulit bakpia yang disubtitusi dengan tepung sagu akan 

berpengaruh pada tingkat elastisitas, tingkat kekerasan, dan kandungan 

proteinnya (Sasaki dan Matsuki, 1998).  

Kulit bakpia yang disubtitusi tepung sagu diharapkan mampu 

membentuk tekstur yang berbeda dari kulit bakpia berbahan terigu karena 

kandungan amilopektin dan amilosa pada sagu yang berperan penting 

dalam pembengkakan granula tepung, semakin tinggi kandungan 

amilopektin maka tingkat elastisitasnya semakin tinggi, jika kandungan 

amilosa yang tinggi dapat mengurangi tingkat elastisitas adonan dan tingkat  

kekerasannya semakin tinggi (Tester dan Morisson, 1990). 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Pangloli dan Royaningsih 

(1993), sebelumnya telah mencoba mensubstitusi terigu dengan sagu untuk 

pembuatan biskuit dan cracker. Substitusi tepung sagu sampai 30% untuk 

pembuatan biskuit dan 20% untuk pembuatan cracker ternyata masih disukai 

panelis terutama mengenai warna, rasa, dan kerenyahannya. 

Pemanfaatan tepung sagu dalam pembuatan kulit bakpia dapat 

membantu meningkatkan konsumsi masyarakat lebih bervariasi sekaligus 

mengurangi impor tepung terigu sebagai sebagai bahan utama pembuatan 

kulit bakpia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian untuk mengkaji pengaruh substitusi tepung sagu pada kulit bakpia 

ditinjau dari elastisitas, kekerasan, kadar protein dan daya terima. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut apakah ada pengaruh substitusi tepung sagu pada 

kulit bakpia ditinjau dari elastisitas adonan, kekerasan, kadar protein dan 

daya terima masyarakat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kualitas kulit bakpia ditinjau dari elastisitas adonan, 

kekerasan, kadar protein dan daya terima kulit bakpia yang disubstitusi 

menggunakan tepung sagu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh substitusi tepung sagu terhadap elastisitas 

adonan kulit bakpia.  

b. Menganalisis pengaruh substitusi tepung sagu terhadap kekerasan 

kulit bakpia.  

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung sagu terhadap kadar protein 

kulit bakpia  

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung sagu terhadap daya terima 

kulit bakpia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan tentang penganekaragaman pangan 

melalui pembuatan kulit bakpia berbasis tepung sagu. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberi informasi pada masyarakat tentang pemanfaatan tepung sagu 

sebagai bahan pengganti tepung terigu dalam membuat kulit bakpia. 

3. Untuk penelitian lebih lanjut, penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan 

atau referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


