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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cookies adalah salah satu jenis makanan ringan. Cookies 

mempunyai rasa dan bentuk yang berbeda-beda. Rasa yang 

beranekaragam dapat dibedakan dengan bahan tambahan yang digunakan 

untuk pembuatannya (Suarni, 2009). Menurut Smith (1972), cookies 

merupakan kue kering yang memiliki tekstur renyah, berbentuk tipis datar 

atau pipih, mempunyai ukuran kecil yang berbahan dasar tepung terigu, dan 

bahan tambahan lain seperti margarine, telur dan gula halus diaduk hingga 

homogen. Kemudian dicetak, ditata diatas loyang yang telah diolesi 

margarine lalu dipanggang sampai matang. Proses pembuatan cookies yaitu 

cukup sederhana, karena tidak memerlukan waktu yang lama, tidak 

memerlukan pengembang dan tidak memerlukan keahlian khusus. 

Sedangkan butter cookies adalah salah satu jenis cookies yang 

sangat digemari oleh masyarakat. Butter cookies (biskuit butter) secara 

harfiah disebut kue mentega dikenal dengan brysslkex, sablès dan biskuit 

denmark, bahan pembuatan kue ini yang tidak menggunakan pengembang 

atau ragi. Butter cookies dikategorikan sebagai "crisp cookies (kue renyah)" 

teksturnya yang renyah karena bahannya dari mentega dan gula halus 

(BSN, 2011). Kandungan zat gizi butter cookies yaitu mempunyai energi total 

160 kkal, lemak total 7 g, protein 2 g, karbohidrat total 20 g dan natrium 20 

mg. 

Beberapa industri makanan, dalam memproduksi suatu makanan 

terutama untuk produk mie instan dan biskuit menggunakan bahan dasar 
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tepung terigu. Peran penting bahan tepung terigu dalam pembuatan suatu 

produk makanan di industri yang dapat menyebabkan kebutuhan gandum di 

Indonesia mencapai 4,3 juta ton pada tahun 2010 dan kenaikannya selalu 

tetap, dengan tingginya kebutuhan gandum di Indonesia maka akan 

mengancam ketahanan pangan. (Sapariah, 2012). Menurut Francicus 

Welirang (Ketua Asosiasi Produsen Tepung Terigu), volume impor gandum 

di Indonesia terus mengalami lonjakan. Dapat dilihat pada Januari tahun 

2017 dibandingkan tahun 2015 konsumsi gandum di Indonesia meningkat 

3,8% (475.500 MT). Pada tahun 2015 volume impor gandum sebesar 7,4 

juta ton, dan pada tahun 2016 volume impor gandum meningkat sebesar 

10,53 juta ton. Menurut USDA, volume impor gandum pada tahun 2015 

sampai 2016 meningkat sebesar 10,53 juta ton hingga menduduki peringkat 

kedua setelah Mesir yaitu sebesar 11,50 juta ton. Pada Tahun 2017 volume 

impor gandum di Indonesia sebesar 11,4 juta ton. Alokasi total impor 

gandum pada tahun 2017 yaitu 10,1 juta ton untuk industri dan sisanya 1,3 

juta ton untuk pakan ternak. 

Apabila volume impor gandum yang meningkat setiap tahunnya 

dibiarkan, maka dapat menyebabkan industri makanan akan ketergantungan 

dengan gandum. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengurangi 

kebiasaan terhadap penggunaan gandum yaitu tidak hanya berorientasi 

pada salah satu bahan pangan gandum namun didukung juga dengan jenis-

jenis komoditi lain. Untuk mengatasinya, maka harus mencari bahan pangan 

yang berfungsi untuk substitusi tepung terigu. Salah satunya dalam 

pembuatan butter cookies menggunakan produk lokal yaitu dengan tepung 

beras hitam. 
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Beras hitam yaitu beras yang berwarna ungu pekat dan mempunyai 

kadar serat yang tinggi. Serat pangan berfungsi untuk  pemeliharaan  

kesehatan dan mencegah  terserangnya berbagai penyakit (Sardesai 2003, 

Astawan dan Wresdiyati 2004). Supaya lebih menarik untuk di konsumsi 

dalam jangka waktu lama maka beras hitam digunakan sebagai bahan 

substitusi dalam pembuatan butter cookies. Beras hitam memiliki kandungan 

vitamin E yang tinggi sehingga dapat menjaga imunitas tubuh seseorang 

Dibandingkan dengan beras putih atau beras warna lainnya, beras 

hitam yang mengandung pigmen paling bagus. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hartati (2013) menemukan fakta bahwa kandungan 

antosianin (salah satu kelompok antioksidan) dalam dedak beras hitam  

sebanyak 5,55 mg per gram bahan. Didalam kandungan flavonoid terdapat 

juga antosianin sebanyak 6,4 gram per 100 gram yang terdapat pada lapisan 

kulit terluar (outer layer). Sedangkan menurut hasil penelitian Artaty (2015), 

tepung beras hitam memiliki kandungan zat gizi meliputi kadar air 13,1121%, 

kadar abu 1,9859%, kadar protein 8,5103%, kadar lemak 3,4168%, serat 

kasar 5,2642%, karbohidrat 67,7296%. 

Analisis proksimat yaitu suatu metode analisis kimia untuk 

mengidentifikasi kandungan zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat dan 

serat pada suatu zat makanan dari bahan pangan. Analisis proksimat 

memiliki manfaat sebagai penilaian kualitas bahan pangan terutama pada 

standar zat makanan yang terkandung didalamnya.  

Daya terima yaitu salah satu uji organoleptik yang memberikan 

gambaran suka atau ketidaksukaan. Penilaiannya dengan memberikan 

rangsangan terhadap panca indera untuk memberikan nilai mutu produk dan 
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pengendalian selama proses pengolahan. Daya terima yang meliputi uji 

tahap warna, aroma dan rasa (Wahyudi dan Misnawi, 1999).  

Berdasarkan dari  uraian diatas, maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh substitusi tepung beras hitam terhadap 

komposisi proksimat dan daya terima butter cookies”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari hasil uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengaruh substitusi tepung beras 

hitam terhadap komposisi proksimat dan daya terima butter cookies?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung beras hitam terhadap 

komposisi proksimat dan daya terima butter cookies. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur komposisi proksimat butter cookies substitusi tepung 

beras hitam. 

b. Menganalisis pengaruh substitusi tepung beras hitam terhadap 

komposisi proksimat butter cookies. 

c. Mendeskripsikan daya terima butter cookies substitusi tepung beras 

hitam yang ditinjau dari warna, aroma, tekstur dan rasa. 

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung beras hitam terhadap 

daya terima butter cookies. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, menambah khasanah 

ilmu pangan khususnya untuk bahan pangan lokal. 

b. Bagi institusi yaitu untuk menambah literatur sumber pangan lokal, 

hasilnya digunakan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam 

memanfaatkan sumber pangan lokal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


