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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Biskuit merupakan makanan yang cukup popular dikalangan 

masyarakat. Biskuit merupakan  makanan  praktis karena dapat dimakan 

kapan saja, biskuit juga memiliki daya simpan yang relatif lama. Berbagai 

jenis biskuit telah dikembangkan untuk menghasilkan biskuit yang tidak 

hanya enak tapi juga menyehatkan. Dengan menambahkan bahan pangan 

tertentu seperti tepung daun kelor ke dalam proses pembuatan biskuit, 

dapat dihasilkan biskuit dengan nilai tambah yang baik untuk kesehatan. 

Berdasarkan penelitian, daun kelor merupakan produk sampingan 

yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi yaitu sebesar 38,2 gram 

(Bey, 2010). Pemanfaatan daun kelor sebagai bahan  pangan masih rendah. 

Untuk  meningkatkan nilai tambah, maka daun  kelor dapat digunakan 

sebagai bahan  pembuatan tepung. Salah satu alasan  mengapa daun kelor 

dapat dijadikan tepung yaitu karena di dalam daun kelor memiliki 

karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga dapat memenuhi syarat untuk 

dijadikan tepung. Selain itu daun kelor juga dapat dijadikan suplemen  

herbal (Janah, 2013).  

Daun  kelor mengandung beberapa senyawa aktif, diantaranya 

yaitu saponin dan polifenol yang terdapat pada bagian akar, daun, dan kulit 

batang kelor. Disamping itu, kelor juga mengandung alkaloida, tannin, 

steroid, flavoid, gula tereduksi, dan minyak asiri. Akar dan daun kelor 

mengandung zat yang berasa pahit, getir, dan pedas. Sementara itu biji 

kelor mengandung minyak dan lemak (Utami, 2013).  

Berdasarkan hasil penelitian dari Wardana (2010), menunjukkan 

bahwa pada taraf perlakuan proporsi tepung terigu : tepung tempe : tepung 

daun kelor dengan P0 (100%:0%:0%), P1 (50%:10%:40%), P2 

(50%:20%:30%), P3 (50%:30%:20%), P4 (50%:40%:10%) menunjukkan 

hasil bahwa substitusi tepung tempe kedelai dan tepung daun kelor 
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memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu protein dan 

kandungan vitamin B12 pada cookies. Sedangkan hasil penelitian dari 

Mahmudah (2013), menyatakan bahwa biskuit yang disubtitusi dengan 

tepung tulang ikan lele memiliki komposisi tepung terigu : tepung tulang 

ikan lele antara lain 100%:0%, 90%:10%, 80%:20%, dan 70%:30%. 

Biskuit dengan subtitusi 10% dan 20% merupakan biskuit yang paling  

disukai oleh panelis. 

Guna meningkatkan nilai gizi dan rasa dari biskuit dari tepung 

terigu dan daun kelor ini perlu adanya inovasi yaitu penambahan sari buah 

nanas pada biskuit tersebut. Nanas merupakan buah yang paling tinggi 

kemampuannya untuk melarutkan lemak dalam saluran pencernaan. Hal 

ini disebabkan karena kandungan bromelinnya. Buah nanas mengandung 

zat dekstrosa, laevulose, manit, sacharosa, asam organik, protein dan 

bromelin. Manfaat dari nanas sendiri adalah untuk membantu pencernaan 

protein (Wirakusumah, 2002).  

Nanas segar kaya akan bromelin, yaitu sebuah group sulfur yang 

mengandung proteolitik. Konsentrasi enzim bromelin ini akan meningkat 

seiring dengan semakin bertambahnya tingkat kematangan buah (Astawan, 

2008). Kandungan bromelin yang terdapat pada nanas merupakan enzim 

kompleks pemecah protein. Oleh karena itu, nanas dapat digunakan untuk 

memperlancar pencernaan protein (Wirakusumah, 2002). 

Dalam kehidupan, protein memegang peranan penting didalam 

makanan yaitu sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan 

tubuh. Proses kimia dalam tubuh dapat berlangsung dengan baik karena 

adanya enzim, suatu protein yang berfungsi sebagai biokatalis. 

Hemoglobin dalam butir-butir darah merah atau eritrosit yang berfungsi 

sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh bagian tubuh, 

adalah salah satu jenis protein (Poedjiadi, 2006). 

Hasil penelitian Wulandari (2008), menunjukkan bahwa 

penambahan sari buah nanas sangat berpengaruh terhadap kadar protein 

pada tape singkong. Penambahan sari buah nanas dengan volume 25 ml, 
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37,5 ml, dan 50 ml menunjukkan hasil bahwa semakin tinggi volume sari 

buah nanas yang ditambahkan maka semakin tinggi pula konsentrasi 

enzim bromelin. Hal ini menyebabkan kadar protein tape singkong dengan 

penambahan sari buah nanas dengan volume 50 ml lebih tinggi daripada 

kadar protein pada tape singkong tanpa penambahan sari buah nanas, 

karena bromelin berfungsi untuk mengkatalis protein dalam tape singkong. 

Sedangkan pada penelitian Suryani (2011), menunjukkan bahwa 

penambahan sari kulit nanas 0,5 L, 1 L, dan 1,5 L menghasilkan 

kesimpulan bahwa konsentrasi 1,5 L dapat meningkatkan kadar protein 

tempe kacang lamtoro. 

Pembuatan biskuit dengan tepung daun kelor dengan penambahan 

sari buah nanas diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi biskuit. Namun, 

penambahan tepung daun kelor dan sari buah nanas dapat mempengaruhi 

kualitas organoleptik biskuit tersebut. Oleh karena itu, penulis mendapat 

inspirasi untuk meneliti dengan judul “UJI KADAR PROTEIN DAN 

UJI ORGANOLEPTIK BISKUIT DENGAN RATIO TEPUNG 

TERIGU DAN TEPUNG DAUN KELOR (Moringa oleifera) YANG 

DITAMBAHKAN SARI BUAH NANAS (Ananas comosus)”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini dapat dikaji secara mendalam, maka perlu adanya 

pembatasan masalah yang dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian 

Komposisi tepung terigu dan tepung daun kelor (Moringa oleifera) 

dengan penambahan sari buah nanas (Ananas comosus). 

2. Obyek penelitian 

Biskuit daun kelor (Moringa oleifera). 

3. Parameter 

Pengukuran kadar protein dan mutu organoleptik biskuit yang meliputi 

warna, rasa, aroma, tekstur dan daya terima masyarakat. 
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C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar belakang di atas maka masalah yang dihadapi 

adalah: 

1. Berapa kadar protein biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

dengan penambahan sari buah nanas pada konsentrasi yang berbeda?  

2. Bagaimana organoleptik biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

dengan penambahan sari buah nanas pada konsentrasi yang berbeda? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kadar protein biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor 

dengan penambahan sari buah nanas pada konsentrasi yang berbeda. 

2. Mengetahui organoleptik (rasa, aroma, warna, tekstur, serta daya 

terima) biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor dengan 

penambahan sari buah nanas pada konsentrasi yang berbeda. 

 

E. MANFAAT 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis  

a. Memberikan khasanah dan tambahan ilmu tentang pemanfaatan 

daun kelor bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat dengan cara 

mensosialisasikannya. 

 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi masyarakat 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan 

daun kelor 

2) Sebagai peluang untuk mendirikan industri kecil 
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b. Bagi Peneliti 

1) Mengetahui nilai guna dari pemanfaatan daun kelor 

2) Mengetahui banyaknya kadar protein yang terkandung di dalam 

biskuit tepung terigu dan tepung daun kelor dengan 

penambahan sari buah nanas 

 


