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1.   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada jaman sekarang ini, semakin banyak masyarakat yang suka mengkonsumsi 

makanan ringan yang beredar di pasaran. Salah satu makanan ringan yang di sukai 

oleh masyarakat adalah biskuit. Namun ternyata produk biskuit yang banyak di 

konsumsi oleh masyarakat ini mengandung serat yang rendah dan lemak yang 

tinggi. Oleh sebab itu diperlukan suatu olahan biskuit yang mengandung serat 

yang tinggi dan lemak yang rendah. Bahan pangan yang banyak mengandung 

serat adalah sayur, buah, seralia, dan kacang-kacangan. 

 

Biskuit memiliki rasa yang enak dan juga bervariasi, harganya relatif murah, 

cukup mengenyangkan, memiliki jenis dan bentuk yang beragam, dan memiliki 

kandungan gizi yang lengkap (Hadi, 2007). Dalam penelitian ini, biskuit dibuat 

dengan menggunakan tepung gandum utuh dan tepung bekatul sebagai bahan 

utama. Kedua tepung ini dipilih karena mengandung serat yang tinggi sehingga 

baik untuk tubuh. Untuk menambah nilai fungsional di dalam biskuit ini, maka 

ditambahkan brokoli dan jambu biji. Pemilihan kedua bahan ini karena kedua 

bahan mengandung antioksidan yang tinggi, dimana kita ketahui bahwa 

antioksidan merupakan senyawa yang sangat baik untuk tubuh. Untuk 

menghindari kerusakan antioksidan dalam brokoli dan jambu biji, maka 

digunakan suatu metode pengeringan yang dapat mempertahankan kandungan 

antioksidannya. Salah satu metode pengeringan adalah freeze drying. Proses 

pengeringan ini akan menghasilkan produk yang bersifat porous dengan 

perubahan yang sangat kecil pada bentuk dan ukuran bahan yang asli. Proses 

pengeringan dengan cara ini hanya akan menyebabkan sedikit kehilangan 

kandungan gizi bahan pangan akibat panas yang digunakan minimal. Dalam 

proses pengeringan yang dilakukan, ditambahkan pula maltodekstrin. 

Maltodekstrin adalah salah satu agen mikroenkapsulasi yang telah banyak 

digunakan dalam industri pangan. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tepung Gandum 

Gandum adalah salah satu jenis dari biji padi-padian dan mengandung nutrisi 

paling banyak jika dibandingkan dengan biji padi-padian lainnya. Gandum 

memiliki tiga lapisan yang berbeda yaitu bran, germ, dan endosperm. Biji gandum 

mengandung 13-17% bran, 2-3% germ, dan 80-85% endosperm (Belderok et al., 

2000). Bran merupakan lapisan terluar dan bagian yang paling keras. Pada bagian 

ini mengandung serat yang tinggi serta lemak, protein, mineral, dan vitamin B. 

Germ dapat disebut juga lembaga atau biji gandum. Pada bagian ini, banyak 

mengandung lemak sehingga dapat menyebabkan bau tengik pada tepung. 

Endosperm merupakan bagian pada gandum yang tersisa dan terkandung pada 

tepung terigu setelah Bran dan Germ dihilangkan pada proses penggilingan 

(Gisslen, 2013). 

 

Tepung gandum utuh berbeda dengan tepung terigu yang pada umumnya 

digunakan oleh masyarakat. Tepung terigu merupakan tepung yang terbuat dari 

bagian endoperm saja, sedangkan tepung gandum utuh terbuat dari seluruh bagian 

gandum yaitu bran, endosperm, dan germ (Muoma, 2013). Oleh sebab itu, tepung 

gandum memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan 

dengan tepung terigu.   

 

Serat pangan merupakan sisa sel tanaman yang telah dihidrolisis oleh enzim yang 

terdapat pada pencernaan manusia. Serat pangan memiliki manfaat bagi tubuh, 

seperti mencegah penyakit diabetes, mengontrol berat badan, mengurangi tingkat 

kolesterol dan penyakit kardiovaskuler lainnya, mencegah gangguan 

gastrointestinal, dan mencegah kanker kolon. Contoh dari serat pangan adalah 

selulosa, hemiselulosa, lignin, oligosakarida, pektin, dan gum. Terdapat dua jenis 

serat pangan yaitu serat larut dalam air dan serat tidak larut air. Selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin adalah contoh dari serat larut. Salah satu sumber selulosa 

adalah gandum, dan padi, maka tepung gandum dan tepung bekatul termasuk 
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kedalam serat larut  (Mahan and Stump, 2003). Kandungan gizi dalam 30 gram 

tepung gandum utuh dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan gizi pada 30 gram tepung gandum utuh 

Kandungan gizi Jumlah (g) 

 Karbohidrat 22 

Serat    4 

Protein    4 

Lemak    1  

(USDA, 2012) 

 

1.2.2. Tepung Bekatul 

Terdapat tiga hasil samping dari proses penggilingan padi, yaitu bekatul atau 

dedak padi, sekam, dan menir. Rasyaf (2002) menjelaskan bahwa bekatul 

merupakan lapisan tipis dari butiran padi yang akan melindungi butiran beras. 

Bekatul dapat diaplikasikan dalam pembuatan kue kering, makanan kecil, maupun 

makanan lain yang tidak memerlukan pengembangan volume (Widowati et al, 

2000). Untuk memudahkan proses pembuatan makanan, sebaiknya bekatul di 

haluskan terlebih dahulu kemudian dapat dilakukan pengayakan supaya tepung 

bekatul memiliki ukuran yang sama. 

 

Di dalam bekatul, terdapat kandungan gizi yang baik untuk tubuh, misalnya 

adalah serat, vitamin B, serta terdapat juga kandungan bioaktif yaitu oryzanol. 

Oryzanol merupakan antioksidan yang hanya terkandung dalam bekatul, sangat 

efektif dalam menghambat radikal bebas dan dalam mencegah oksidasi 

(Hadipernata, 2007). Bekatul juga dapat digunakan untuk menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah dan dapat meningkatkan kadar high density lipoprotein 

cholesterol (HDL cholesterol) darah sehingga dapat memberikan efek yang baik 

bagi tubuh (Berger A et al., 2004). Kandungan gizi dalam 100 gram tepung 

bekatul dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Kandungan gizi pada 100 gram tepung bekatul 

Kandungan gizi Jumlah 

Karbohidrat 34,1-52,3% 

Lemak 15-19,7% 

Protein 12-15,6% 

Abu 6,6-9,9% 

Serat Kasar 7-11,4% 

Kalsium 0,3-1,2 mg/g 

Magnesium 5-13 mg/g 

Fosfor 11-25 mg/g 

Silika  5-11 mg/g 

(Luh, 1991). 

 

Pada penelitian Wulandari & Handarsari (2010) dilakukan pembuatan biskuit 

dengan penambahan tepung bekatul. Hasil yang didapatkan adalah semakin 

banyak penambahan bekatul maka akan semakin tinggi kandungan protein pada 

biskuit. Pada analisa sensori yang dilakukan, di dapatkan hasil bahwa yang paling 

disukai adalah sampel yang tidak di tambahkan bekatul, dan konsentrasi bekatul 

yang tepat adalah 5% karena mengandung protein dan cita rasa yang tinggi serta 

disukai oleh panelis. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Liandani & Zubaidah 

(2015) mengenai penggunaan tepung bekatul dalam pembuatan mie instan. 

Berdasarkan pada analisa kimia, fisik, dan organoleptik, didapatkan hasil bahwa 

konsentrasi terbaik adalah 5% . 

 

1.2.3. Jambu Biji 

Jambu biji atau Psidium guajava L. merupakan salah satu buah yang sering 

dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena jambu biji memiliki rasa 

yang manis, aroma yang khas, serta harga yang relatif murah. Kandungan vitamin 

C pada jambu biji merupakan yang terbesar jika dibandingkan dengan buah 

lainnya. Seperti yang diketahui bahwa vitamin C merupakan antioksidan, maka 

jambu biji sangat bermanfaat bagi tubuh. Di dalam jambu biji juga terkandung 

serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk memperlancar pencernaan 

(Wirakusumah, 2000). Menurut Direktorat Gizi Depkes RI (1981), kandungan di 

dalam 100 gram jambu biji dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan gizi pada 100 gram jambu biji 

Kandungan gizi Jumlah 

Air 86    g 

Karbohidrat 12,2 g 

Lemak   0,3 g 

Protein   0,9 g 

Kalsium 14    mg 

Fosfor 28    mg 

Vitamin C 87    mg 

 

Menurut Rohanah (2002), vitamin C adalah vitamin larut air. Vitamin C sangat 

sensitif dengan panas, oksigen, dan pH. Vitamin C dapat berkurang selama proses 

pengolahan, seperti pencucian dan pemotongan. Selama proses penyimpanan, 

juga akan terjadi kehilangan vitamin C. Semakin tinggi suhu penyimpanan yang 

digunakan, maka kerusakan vitamin C akan semakin besar. Oksigen juga dapat 

menyebabkan kehilangan vitamin C pada bahan. 

 

Rahmawati dkk (2013) melakukan penelitian dengan menggunakan jambu biji 

untuk dibuat selai kemudian dilakukan analisa aktivitas antioksidan. Hasil yang 

didapatkan adalah semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pemanasan yang 

digunakan akan menyebabkan kandungan antioksidan dan vitamin C dalam 

sampel selai menjadi  rusak. Semakin rusaknya kandungan antioksidan dan 

vitamin C dapat dilihat dari semakin menurunnya aktivitas antioksidan. 

 

1.2.4. Brokoli  

Brokoli atau Brassica oleracea L. merupakan tumbuhan yang memiliki bunga dan 

dapat digunakan sebagai bahan pangan. Brokoli sangat sering dikonsumsi oleh 

masyarakat baik itu diolah terlebih dahulu maupun dalam keadaan segar atau 

mentah. Di dalam brokoli tersebut terdapat kandungan gizi yang baik seperti serat, 

vitamin C, kalsium, kalium, dan karoten (Wibowo, 2010). Di dalam brokoli juga 

terdapat Flavonoid yang merupakan antioksidan yang baik bagi tubuh dan dapat 

mencegah terjadinya penyakit kanker (Gusyana, 2010). Menurut Dalimartha 

(2000), kandungan serat pada brokoli bermanfaat untuk mencegah sembelit serta 

berbagai gangguan pencernaan lainnya. Kandungan gizi dalam 100 gram brokoli 

dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Kandungan gizi pada 100 gram brokoli 

Kandungan gizi Jumlah 

Karbohidrat   4,5   g 

Lemak   0,1   g 

Protein   2,1   g 

Serat   0,5   g 

Kalsium 52    mg 

Fosfor 54    mg 

Besi   0,8 mg 

(Wirakusumah, 2000). 

 

Dalam penelitian Sari (2014) digunakan ampas brokoli untuk membuat keripik. 

Hasil pengujian kandungan serat yang didapatkan adalah semakin tinggi 

konsentrasi ampas brokoli yang ditambahkan maka akan semakin tinggi 

kandungan serat dalam keripik ampas brokoli. Pada analisa vitamin C didapatkan 

hasil bahwa vitamin C mengalami penurunan dari brokoli segar menjadi keripik 

ampas brokoli. Kemudian pada analisa aktivitas antioksidan mengalami 

penurunan dari brokoli segar menjadi ampas brokoli, tetapi mengalami 

peningkatan pada keripik ampas brokoli. Hal ini disebabkan karena dalam 

pembuatan keripik ampas brokoli, ditambahkan bawang putih, bawang merah, dan 

ketumbar yang mengandung senyawa yang berpotensi sebagai antioksidan. 

 

1.2.5. Kacang Kenari  

Kenari (Canarium indicum L.) merupakan kacang-kacangan yang berasal dari 

Indonesia. Kacang ini biasanya tumbuh pada daerah Indonesia Timur, seperti 

Maluku, Pulau Seram dan Sulawesi Utara. Tanaman kenari ini akan menghasilkan 

biji yang mengandung lemak tinggi, yaitu antara 65-70%. Komposisi kimia pada 

100 gram kenari segar dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Komposisi kimia pada 100 gram kenari segar 

Kandungan gizi Jumlah (g) 

Air 35,4 

Abu   2,6 

Karbohidrat   0,3 

Protein   8,2 

Lemak 45,9 

(Thomson & Evan, 2006).  
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Kacang kenari memiliki beberapa manfaat seperti mencegah terjadinya 

penyempitan arteri, sebagai antioksidan, untuk menurunkan kolesterol,  

melindungi tubuh dari Diabetes Mellitus (DM) tipe 2, dan menurunkan resiko 

kanker (Agromedia, 2008). Berdasarkan pada penelitian Djarkasi dkk (2007), 

senyawa kimia yang terdapat pada kenari adalah tokoferol, karotenoid, dan 

senyawa-senyawa fenolik seperti flavonoid dan tannin. Tetapi kandungan 

flavonoid ini dapat berkurang ketika kenari di keringkan. Semakin tinggi suhu 

pengeringan maka semakin banyak kandungan flavonoid yang hilang (Irina & 

Mohamed, 2012). Menurut FAO/WHO (2012), cara pengolahan terbaik untuk 

kenari adalah dengan pengeringan dibawah sinar matahari atau pengeringan 

dengan menggunakan udara panas. Komposisi kimia pada 100 gram kenari kering 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Komposisi kimia pada 100 gram kenari kering 

Kandungan gizi Jumlah  

Air (g) 35 

Karbohidrat (g) 0,3 

Protein (g) 8,2 

Lemak (g) 45,9 

Eneragi (kkal) 439 

Serat (g) 10,6 

Kalsium (mg) 44 

Besi (mg) 3,5 

Potasium (mg) 284 

Sodium (mg) 18 

Thiamin (mg) 0,13 

Riboflavin (mg) 0,06 

Niacin (mg) 1,7 

Vitamin C (mg) 8 

(Thomson & Evans, 2006). 

 

1.2.6. Maltodekstrin 

Maltodekstrin adalah salah satu turunan dari pati yang dihasilkan dari proses 

hidrolisis parsial oleh enzim α-amilase yang mempunyai nilai Dextrose 

Equivalent (DE) kurang dari 20. Dextrose Equivalent atau DE merupakan jumlah 

total gula pereduksi hasil dari hidrolisis pati. Maltodekstrin tidak berasa, memiliki 

kelarutan tinggi, rendah higroskopisitas, mampu menghambat kristalisasi, dan 



8 

 

 

memiliki daya ikat yang kuat. Nilai DE dari maltodekstrin berkisar antara 3-20. 

Rendahnya nilai DE ini menunjukkan rendahnya penyerapan uap air. Rumus 

umum maltodekstrin adalah [(C
6
H

10
O

52
O)] (Shahidi & Han, 1993 dalam 

Ernawati, 2010) 

 

 Pemanfaatan maltodekstrin pada industri pangan sudah banyak dilakukan, bahkan 

industri farmasi pun telah memanfaatkannya juga. Penggunaannya dalam industri 

pangan misalnya pada pembuatan susu bubuk dan minuman berenergi (Stephen, 

dkk, 2006). Sedangkan pada bidang farmasi, maltodekstrin digunakan dalam 

pembuatan tablet obat (Anwar, 2002).  

 

Maltodekstrin sudah banyak digunakan dalam penelitian, salah satunya adalah 

dalam penelitian Paramita dkk (2015). Pada penelitian ini, ditambahkan 

maltodekstrin dalam pembuatan bubuk minuman sinom. Berdasarkan hasil 

penelitian, maka dapat diketahui bahwa konsentrasi maltodekstrin terbaik adalah 

25% dan suhu pengeringan terbaik adalah 45 . 

 

1.2.7. Freeze Drying 

Pengeringan merupakan suatu proses pemisahan cairan dari suatu bahan padat 

yang lembab dengan cara menguapkan cairan yang terkandung dan membuang 

uap yang terbentuk. Pengeringan memiliki tujuan untuk memperpanjang umur 

simpan bahan pangan karena pada saat bahan pangan di keringkan maka 

kandungan air juga akan menurun sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme (Fellows, 1990). Dalam suatu proses pengeringan, yang penting 

untuk diperhatikan adalah suhu yang digunakan. Apabila suhu yang digunakan 

terlalu tinggi maka akan menyebabkan kerusakan atau kehilangan pada bahan 

pangan yang tidak dikehendaki (Gaman & Sherrington, 1992).  

 

Pengeringan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeringan secara alami dengan 

menggunakan sinar matahari, dan pengeringan buatan dengan menggunakan alat-

alat pengering seperti oven. Lamanya proses pengeringan dipengaruhi oleh suhu 

yang digunakan, jenis makanan yang akan dikeringkan, besarnya potongan, dan 
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tipe dari pengering yang digunakan (Winarno dkk, 1980). Freeze drying atau 

pengeringan beku ini pada mulanya bahan pangan akan dibekukan, lalu 

diperlukan suatu proses pemanasan yang ringan dalam lemari hampa udara 

(Gaman & Sherrington, 1992). 

 

WHO (1988) juga menjelaskan bahwa pengeringan beku (frezze drying) ini 

merupakan proses penghilangan air dengan cara mengubahnya dari bentuk es 

menjadi bentuk gas tanpa melalui fase cair (fase sublimasi). Pengeringan ini akan 

menghasilkan produk yang terbaik, terutama pada bahan pangan karena bahan 

pangan tersebut hanya sedikit kehilangan nilai gizi serta aroma dan rasa. Tetapi 

juga terdapat kekurangan pada cara ini, yaitu proses ini membutuhkan biaya yang 

mahal karena membutuhkan suhu yang rendah dan tinggi serta dalam keadaan 

hampa udara. Penggunaan metode ini hanya diperbolehkan untuk bahan pangan 

yang sangat peka terhadap panas, dan produk yang dihasilkan harus memenuhi 

standar gizi yang tinggi atau baik. 

 

Haryani dkk (2012) menjelaskan bahwa pengeringan beku atau freeze drying  

dapat mempertahankan mutu hasil proses pengeringan, terutama untuk produk 

yang sensitif terhadap panas. Kelebihan dari freeze drying yang lainnya adalah 

dapat mempertahankan aroma, dan warna pada bahan pangan yang di keringkan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nuramanah dkk (2013) dilakukan pengujian 

aktivitas antioksidan untuk mengetahui metode pengeringan mana yang paling 

baik dalam mempertahankan aktivitas antioksidan pada kulit pisang raja bulu. 

Beberapa metode pengeringan yang dilakukan yaitu pengeringan dibawah sinar 

matahari, oven, dan freeze dryer. Hasil dari penelitian tersebut adalah metode 

freeze drying merupakan teknik terbaik untuk mempertahankan aktivitas 

antioksidan pada sampel. 

 

1.2.8. Biskuit 

Matz (1992) menjelaskan bahwa biskuit merupakan makanan kering hasil 

pemanggangan yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung terigu dan 

bahan tambahan yang lainnya untuk membentuk suatu adonan sehingga akan 
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menghasilkan produk dengan sifat serta struktur tertentu. Biskuit adalah salah satu 

jenis kue kering yang berbentuk bulat pipih, terbuat dari adonan keras, dan jika 

dipatahkan maka penampang dari potongannya akan bertesktur padat. Biskuit 

dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia, baik itu bayi hingga dewasa, tetapi 

masing-masing biskuit memiliki jenis yang berbeda-beda (Subagjo, 2007). 

Kebanyakan biskuit mengandung karbohidrat serta lemak yang tinggi, dan protein 

yang cenderung sedikit. Syarat mutu dari biskuit dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Syarat Mutu Biskuit Menurut SNI 01-2973-1992 

No Kriteria Uji Klasifikasi 

1. Air Maksimum 5% 

2. Protein Minimum 9% 

3. Lemak Minimum 9.5% 

4. Karbohidrat Minimum 70% 

5. Abu Maksimum 1.6% 

6. Logam berbahaya Negatif 

7. Serat kasar Maksimum 0,5% 

8. Kalori (kal/100 gr) Minimum 400 

9. Bau dan rasa Normal 

10. Warna Normal 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (1992). 

 

Berdasarkan pada SNI 01-2973-1992, terdapat 4 jenis biskuit, yaitu biskuit keras, 

wafer, crackers, dan cookies. Biskuit keras merupakan biskuit manis yang terbuat 

dari adonan keras, dan berbentuk pipih. Wafer merupakan biskuit yang dibuat dari 

adonan cair, memiliki pori-pori yang kasar, dan bertekstur renyah. Crackers 

adalah jenis biskuit yang terbuat dari adonan keras melalui proses fermentasi, 

bertekstur renyah, berbentuk pipih, dan memiliki rasa yang cenderung asin. 

Cookies adalah biskuit yang terbuat dari adonan yang lunak, memiliki kandungan 

lemak yang tinggi, dan bertekstur renyah (Manley, 1998). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan formulasi terbaik untuk 

mendapatkan biskuit yang tinggi serat, rendah lemak, tinggi antioksidan dan 

vitamin C yang berbahan dari tepung gandum, tepung bekatul, brokoli, dan jambu 

biji serta untuk mengetahui pengaruh dari metode pengeringan freeze drying.  


