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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tepung terigu merupakan bahan dasar pembuatan cookies yang berasal dari gandum 

dengan permintaan yang selalu tumbuh. Menurut Ratna (2016), permintaan tepung 

terigu pada tahun 2015 hingga 2016 di sektor industri makanan tumbuh hingga 7,85%. 

Setelah itu, Yuniartha dan Laoli (2018) menyatakan bahwa tingkat permintaan tepung 

terigu diprediksi meningkat sebesar 5% pada tahun 2017. Namun, permintaan tepung 

terigu di Indonesia ternyata tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan sehingga 

Indonesia banyak melakukan impor. Usaha untuk mengurangi konsumsi tepung terigu 

terus digalakkan (Jisha dan Padmaja, 2011; Pasha et al., 2011). Selain mencari alternatif 

pengganti dari bahan baku (substitusi), bisa juga dengan mengusahakan tepung lain 

sebagai tepung campuran (tepung komposit), yaitu suatu bentuk campuran antara 

tepung dengan beberapa jenis tepung dari bahan lain. Tepung komposit terbuat dari 

bahan sumber karbohidrat (serelia dan umbi-umbian) (Hidayat, 2006). 

 

Pada penelitian ini menggunakan tepung labu kuning dan tepung mocaf sebagai 

alternatif tepung komposit pada cookies. Proses penambahan labu kuning dan tepung 

mocaf pada produk cookies dilakukan karena cookies merupakan produk yang dapat 

diterima oleh semua kalangan masyarakat dan biasanya cookies menjadi cemilan di 

berbagai acara. Cookies merupakan salah satu produk bakery yang tidak membutuhkan 

pengembangan (unleavened product), tetapi mengutamakan pada teksturnya yang 

renyah. Kualitas dari cookies ini dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan seperti 

gula, tepung, telur dan margarin. Biasanya kualitas cookies dapat dibedakan dari ukuran 

cookies termasuk lebar dan tinggi serta rasa yang berasal dari faktor utamanya adalah 

shortening dan tepung (Hoseney, 1994).  

 

Labu kuning (Cucurbita moschata Durch) merupakan salah satu jenis tepung yang 

digunakan dalam penelitian ini. Labu kuning merupakan salah satu jenis tanaman 

sayuran buah yang memiliki daya awet tinggi, aroma dan citarasa yang khas. Dalam 100 

g labu kuning mengadung energi 29 kkal, protein 1,1g, lemak 0,3 g, karbohidrat 6,6 g 

dan vitamin A 180 SI (Depkes, 1996). Dengan kandungan gizi yang cukup lengkap ini, 
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maka labu kuning dapat menjadi sumber gizi yang sangat potensial sehingga dapat 

dikembangkan sebagai alternatif pangan masyarakat. 

 

Alternatif pengganti tepung terigu berikutnya adalah tepung mocaf. Tepung mocaf 

merupakan tepung dari singkong yang diproses menggunakan proses fermentasi. Proses 

fermentasi ini menyebabkan peristiwa hidrolisis yang menghasilkan monosakarida 

sebagai bahan utama. Dalam penelitian Suharno (2012), tepung mocaf digunakan 

sebagai alternatif pengganti tepung terigu karena mempunyai peran yang penting untuk 

meningkatkan tekstur di produk makanan. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Cookies 

Seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan, dan mahalnya harga obat-obatan, 

maka tindakan pencegahan terhadap penyakit menjadi sangat penting. Salah satu upaya 

pencegahannya adalah melalui pemilihan makanan yang tepat. Cara memilih pangan 

yang tepat diantaranya melalui pendekatan indeks glikemik pangan. Konsep indeks 

glikemik (IG) merupakan pendekatan yang relatif baru untuk memilih pangan yang 

baik, khususnya pangan berkarbohidrat. Konsep IG menekankan pada pentingnya 

mengenal pangan (karbohidrat) berdasarkan kecepatannya menaikkan kadar glukosa 

darah dengan cepat, dan sebaliknya (Rimbawan dan Siagian, 2004). Menurut penelitian 

Saragih (2014), cookies labu kuning yang dihasilkan memiliki IG yang lebih rendah 

dibanding cookies komersial yang menggunakan tepung terigu biasa yaitu sebesar 64. 

Karena kandungan IG dalam cookies olahan labu kuning ini tergolong dalam range 

value IG sedang sedang (55-70). 

 

Cookies merupakan salah satu produk bakery yang tidak membutuhkan pengembangan 

(unleavened product). Tepung yang digunakan dalam pembuatan cookies adalah tepung 

berkadar protein rendah. Penggunaan tepung berkadar protein rendah ini bertujuan 

untuk menghasilkan produk yang renyah dan tidak keras. Cookies termasuk salah satu 

makanan yang mudah terpecah menjadi partikel-partikel selama pengunyahan yang 

dikenal dengan istilah remah. Mutu cookies dipengaruhi oleh jenis tepung yang 

digunakan (Matz, 1992).  
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Cookies dibagi menjadi 2 macam berdasar jenis adonan yaitu short dough dan soft 

dough. Menurut Zydenbos & Humphrey-Taylor (2003), short dough cookies terdiri dari 

3 bahan utama yaitu tepung, gula, dan lemak. Tepung yang digunakan dalam short 

dough cookies yaitu tepung dengan kadar protein sekitar kurang dari 9,5%. Penambahan 

gula dan lemak dalam short dough cookies dapat mencapai 200% dari berat tepung. 

Gula dan lemak dalam formulasi short dough cookies mempunyai peran yang penting 

dalam pembentukan tekstur. Jenis adonan cookies selanjutnya adalah soft dough 

cookies. Soft dough cookies merupakan adonan yang tersusun dari tepung protein 

rendah, lemak dengan kadar 65-76% dari berat tepung, gula dengan kadar 35-40% dari 

berat tepung, dan putih telur sekitar 15-25% dari berat tepung. Tekstur yang terbentuk 

dari soft dough cookies lebih lembut dan tidak terlalu keras dibandingkan short dough 

cookies. 

 

Tepung terigu merupakan salah satu jenis tepung yang paling sering digunakan dalam 

pembuatan cookies. Gluten pada tepung terigu memberikan kontribusi dalam 

pembentukan kerangka adonan yang akan membentuk cookies dan sebagai penahan gas. 

Tepung terigu yang umum digunakan dalam pembuatan cookies adalah tepung terigu 

dengan kadar protein rendah (Matz, 1992). Tepung terigu dengan protein tinggi akan 

menghasilkan tekstur yang keras, remah yang kasar dan permukaan coocies yang tidak 

merata. Tepung terigu protein rendah dapat disubstitusi dengan tepung labu kuning 

karena protein dalam tepung akan berpengaruh terhadap binding ability cookies. 

Semakin rendah kandungan proteinnya akan mengakibatkan ikatan dari protein menjadi 

menurun sehingga tingkat kerenyahan akan menurun. 

 

Fungsi utama tepung terigu dalam pembuatan kue kering adalah sebagai pembentuk 

kerangka kue. Tepung terigu yang digunakan untuk membuat kue kering adalah yang 

berprotein rendah atau mempunyai kadar gluten yang rendah. Tepung terigu yang 

digunakan dalam pembuatan cookies adalah tepung yang berprtein rendah, bisa juga 

menggunakan tepung terigu berprotein sedang atau terigu serba guna. Penggunaan 

terigu berprotein tinggi akan menyebabkan kue kering tidak renyah dan keras. Protein 

atau kadar gluten tinggi dapat menyebabkan kue menjadi liat sehingga adonan sulit 
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digilas dan dibentuk. Sebelum digunakan sebaiknya terigu diayak terlebih dahulu 

(Surjani, 2011). 

 

Menurut SNI No. 2973:2011, biskuit didefinisikan sebagai produk pangan yang 

bertekstur kering yang dibuat melalui proses pemanggangan adonan dengan bahan dasar 

terigu, pengembang dan lemak, yang bisa ditambahkan atau tidak dengan bahan 

tambahan makanan lainnya yang diizinkan. Cookies merupakan salah satu jenis biskuit 

yang terbuat dari adonan bertekstur lunak, relatif renyah, berkadar lemak tinggi dan 

apila dipatahkan penampang potongannya bertekstur padat. Syarat mutu cookies dapat 

dilihat selengkapnya pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Cookies 

No Kriteria  

1 Keadaan  

1.1 Bau Normal 

1.2 Rasa Normal 

1.3 Warna Normal 

2 Kadar air (b/b) Maksimal 5% 

3 Protein (Nx6,25) (b/b) Minimal 5% 

Minimal 4,5% *) 

Minimal 3% **) 

4 Asam lemak bebas 

(sebagai asam oleat) (b/b) 

Maksimal 1,0% 

5 Cemaran logam  

5.1 Timbal (Pb) Maksimal 0,5 mg/kg 

5.2 Kadmium (Cd) Maksimal 0,2 mg/kg 

5.3 Timah (Sn) Maksimal 40 mg/kg 

5.4 Merkuri (Hg) Maksimal 0,05 mg/kg 

6 Arsen (As) Maksimal 0,5 mg/kg 

7 Cemaran mikroba  

7.1 Angka lempeng total Maksimal 1 x 104 koloni/g 

7.2 Coliform 20 APM/g 

7.3 Eschericia coli <3 APM/g 

7.4 Salmonella sp. Negatif/25 g 

7.5 Staphylococcus aureus Maksimal 1 x 102 koloni/g 

7.6 Bacillus cereus Maksimal 1 x 102 koloni/g 

7.7 Kapang & kamir Maksimal 2 x 102 koloni/g 
Sumber: SNI No. 2973:2011 

Catatan : 
*) untuk produk biskuit yang dicampur dengan pengisi dalam adonan 
**) untuk produk biskuit yang diberi pelapis/pengisi (coating/filling) dan pai 
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Pengklasifikasian bahan pembuatan cookies dibagi menjadi dua yaitu bahan pengikat 

dan pengempuk. Bahan yang berfungsi memberikan struktur pada cookies serta 

mengeraskan struktur disebut bahan pengikat. Tepung, susu padat, putih telur, kuning 

telur, air serta coklat itu merupakan contoh dari bahan pengikat. Bahan selanjutnya yang 

penting untuk pembuatan cookies adalah bahan pengempuk. Klasifikasi bahan 

pengempuk yaitu gula, shortening agents, kuning telur, dan leavening agents (NH4CO3 

dan NaHCO3). Dengan bahan tersebut, mekanisme pembentukan struktur dasar cookies 

dimulai dari proses pengempukan oleh gula, kuning telur, amonia, baking soda, dan 

shortening. Struktur dasar cookies yang telah mengalami pengempukan selanjutnya 

dikeraskan oleh air,telur, susu skim, dan leavening agents (Matz, 1992). 

 

Cookies dengan presentase gula yang lebih tinggi akan lebih menyebar dan 

menyebabkan cookies lebih mengembang secara melebar daripada kue kering dengan 

gula yang jumlahnya sedikit. Selain menggunakan gula pasir dapat juga digunkan gula 

halus karena jenis gula ini mempermudah untuk larut dalam adonan. Gula yang terlalu 

banyak cenderung membuat adonan tebal dan dapat membuat kekerasan yang tidak 

dikehendaki dan rasanya terlalu manis (Matz, 1992). 

 

Fungsi gula dalam pembuatan kue kering adalah sebagai pengikat dan pemberi warna 

agar kue tidak pucat (Surjani,2011). Selain itu gula juga memberi rasa manis, pengawet 

dan memberi aroma khas. Aroma wangi pada gula terbentuk dari proses karamelisasi 

selama pembakaran. Bersamaan dengan proses karamelisasi akan terbentuk reaksi 

browning atau warna kuning kecoklatan. 

 

Shortening adalah salah satu bahan dasar yang dipergunakan untuk meningkatkan 

keempukan dan juga untuk mendapatkan cookies yang renyah dan manis. Shortening 

yang terlalu banyak dapat membuat cookies menjadi berminyak dan lengket yang rentan 

terhadap ketengikan. Shortening yang meleleh akan menumpuk disekitar dinding sel 

dari penggumpalan struktur pada adonan untuk membantu efek pengempukan dan 

meminyaki tekstur (Matz, 1992).  
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Margarin merupakan bahan shortening yang digunakan pada pembuatan cookies yang 

terbuat dari lemak tumbuhan margarin memiliki titik leleh (melting point) yang rendah, 

yang menimbulkan penampakan berminyak pada produk bakery (Hoseney, 1994). Jika 

penggunaannya berlebihan akan mempengaruhi pengembangan, karena kandungan air 

bertambah banyak sehingga pengembangan tertahan. Ketika proses pemanggangan 

berlangsung, shortening akan meleleh dan melepaskan uap air yang membantu 

pengembangan dan peningkatan suhu. Mentega  mempunyai  aroma  yang  enak tetapi  

terlalu  lembut  dan  daya  emulsinya  kurang  baik  sehingga menyebabkan  tekstur  kue  

kurang  kokoh.  Sedangkan margarin  aromanya tidak  seenak  mentega  tetapi  daya  

emulsinya  baik  sehingga  dapat menghasilkan tekstur kue yang bagus (Matz, 1992). 

 

Lemak yang baik adalah dalam pembuatan cookies harus mempunyai kemampuan 

mengemulsi yang baik dengan rasa dan bau yang netral.Lemak terdiri dari dua jenis 

yaitu lemak hewani yang biasa disebur butter (mentega) dan lemak nabati (margarin). 

Mentega berfungsi sebagai pelumas saat pengadukan adonan dan pembangkit cita rasa 

lezat. Selain itu, mentega menjadikan kue lebih terasa legit dan teksturnya lebih lembut 

serta remah. Biskuit yang baik dapat dihasilkan dengan cara menggunakan mentega dan 

margarin dengan perbandingan 1:1, dengan demikian kue yang dihasilkan memiliki 

tekstur yang kokoh. 

 

Telur mempunyai sifat fungsional dalam bahan pangan antara lain daya koagulasi, daya 

buih, daya emulsi, kontrol kristalisasi serta sebagai pewarna alami kuning telur. Protein 

telur berisi semua asam amino esensial. Yang berperan dalam penentuan sifat tersebut 

adalah sifat fisik dan kimia protein yang meliputi komposisi asam amino. Selain itu 

telur juga mengandung lemak yang mudah dicerna. Jumlah asam lemak tidak jenuh 

lebih tinggi dibandingkan dengan produk hewani yang lain. Telur berpengaruh terhadap 

tekstur produk patiseri. Telur memberikan efek lain seperti rasa gurih, menimbulkan 

aroma, meningkatkan nilai gizi, warna, dan tekstur pada produk bakery. Telur juga 

membuat produk lebih mengembang karena menangkap udara selama pengocokan. 

Putih telur bersifat sebagai pengikat/pengeras. Sedangkan, kuning telur bersifat sebagai 

pengempuk (Matz, 1992). 
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Tahapan pembuatan kue kering (cookies) terdiri dari pembentukan krim, pembentukan 

cookies adonan, pencetakan adonan, pemanggangan adonan,  pendinginan dan 

pengemasan.  Untuk proses awal yaitu mentega dicampur dengan gula, telur  dan  susu 

skim, hal ini dimaksudkan agar semua bahan tercampur  rata dan terbentuk seperti krim. 

Setelah itu krim dicampur dengan tepung dan bahan lainnya hingga homogen. 

Kemudian adonan yang sudah homogen tersebut dicetak. Untuk tahapan akhir proses 

pembuatan cookies adalah   pemanggangan. Suhu oven yang digunakan diatur 

berdasarkan jenis kue kering yang sedang dibuat. Pada umumnya  suhu yang digunakan 

kurang dari 17ºC  selama  15-20 menit (Suarni, 2009). 

 

1.2.2. Tepung Komposit 

Tepung komposit merupakan tepung campuran dari beberapa jenis tepung (substitusi) 

untuk dihasilkannya produk dengan sifat fungsional yang serupa dengan bahan dasar 

produk sebelumnya. Dalam hal ini guna menekan ketergantungan menggunakan tepung 

terigu (Khudori, 2010). Bahan baku tepung komposit biasanya menggunakan umbi-

umbian, kacang-kacangan, atau sereal yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku 

olahan pangan seperti produk bakery dan ekstrusi (Widowati, 2009). Pembuatan tepung 

komposit ini bertujuan untuk mendapatkan sifat fungsional tertentu atau untuk 

mendapatkan karakteristik bahan pangan yang sesuai untuk produk olahan yang 

diinginkan. Tepung komposit mempunyai kelebihan antara lain memiliki nilai gizi yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan hanya satu jenis tepung saja, serta kualitas fisik dan 

organoleptik yang lebih baik. Tepung komposit dapat digunakan dalam pembuatan 

produk-produk pangan sebagai alternatif bagi konsumen yang ketergantungan terhadap 

bahan pangan berbasis tepung terigu.  

 

1.2.3. Tepung Labu Kuning 

Tepung labu kuning merupakan tepung yang berwarna putih kekuningan dengan butiran 

halus, berbau khas labu kuning, kada air ±   13% dan lolos ayakan 60 mesh. Kondisi 

bahan dasar dan suhu pengeringan yang digunakan sangat mempengaruhi kondisi fisik 

tepung labu kuning. Semakin tua buah labu kuning maka kandungan gulanya juga 

semakin tinggi. Karena kandungan gula buah labu kuning yang tinggi ini, maka suhu 

yang digunakan dalam proses pengeringan tidak boleh terlalu tinggi, hal ini akan 
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menyebabkan tepung yang diahasilkan akan berbau karamel dan menggumpal. Tepung 

labu kuning dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis makanan, seperti: roti, dodol, 

keripik, kolak, manisan dan sebagainya yang memiliki kandungan gizi yang cukup 

lengkap yakni karbohidrat, protein, beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, serta 

vitamin yaitu Vitamin B dan C dan serat.Tepung labu kuning mengandung 77,65  % 

karbohidrat, 0,08 % lemak, 5,04 % protein, 11,14 % air, 5,89 % abu (Hendrasty, 2003). 

Selain itu, Kandungan karbohidrat tepung labu kuning (77,65%) lebih rendah 

dibandingkan dengan tepung pisang (84,01%), tepung sukun (84,03%), tepung ubi kayu 

(87,87%) dan tepung ubi jalar (86,95%). Kandungan amilosa sebanyak 9,86% dan 

amilopektin 1,22% pada tepung labu kuning tergolong sangat kecil dibandingkan 

dengan tepung terigu. Menurut Gardjito (2006), kadar beta karoten daging buah labu 

kuning segar adalah 19,9 mg/100g. 

 

Komposisi kimia pada labu segar dengan tepung labu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Labu Segar dan Tepung Labu Kuning  

Parameter Labu Segar Tepung Labu 

*(%) ** *(%) ** 

Air 92,24 87,3 g 10,96 14,95 g 

Lemak 0,15 0,09 g 0,80 1,62  g 

Protein 0,98 1,34 g 9,65 15,69 g 

Karbohidrat 5,31 4,38 g 72,41 4,21 g 

Abu 0,76 2,48 g 5,37 5,78 g 

Serat 

ß-karoten 

0,56 

 

0,67 g 

 1079,6 µg 

0,81 

 

3,07 g 

4857,6µg 

Sumber: * (See et al, 2007), **  (Usha et al, 2010) 

 

Salah satu cara pemanfaatan labu kuning agar dapat tahan lama labu diolah menjadi 

tepung labu kuning. Tepung labu ini memiliki kandungan yang hampir sama dengan 

buah labu aslinya hanya saja disajikan dalam bentuk serbuk granula dan memiliki umur 

simpan yang relatif lama. Selain itu kandungan karbohidrat tepung labu kuning juga 

cukup tinggi, yang berperan dalam pembuatan adonan pati. Ganula pati akan melekat 

pada protein selama pembentukan adonan. Kelekatan antara ganula pati dan protein 

akan menimbulkan kelangsungan struktur adonan. Sehingga tepung labu kuning dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan beberapa macam produk makanan atau sebagai 

substitusi tepung terigu yaitu dalam berbagai pembuatan roti tawar, cake dan kue kering 
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untuk menghasilkan pangan fungsional (Sinaga, 2011; Mien et al., 2009). Dalam proses 

penepungan yang telah dilakukan, didapatkan bahwa prosedur ini masih belum efisien 

dikarenakan tepung yang dihasilkan dari 1 kg buah labu segar hanya sekitar 100 gram. 

Hal ini disebabkan karena kandungan air dalam buah labu yang tinggi. Sehingga 

diperlukan bahan pendamping lain yang dapat memperbaiki efisiensi tepung labu dalam 

pembuatan produk terutama dalam industri bakery. 

 

Kandungan tepung labu kuning, salah satunya protein yang memiliki kemampuan untuk 

membentuk jaringan tiga dimensi yang kohesif dan elastis, dimana sifat ini berfungsi 

untuk dalam proses pengembangan volume roti dan produk makanan lain yang juga 

memerlukan pengembangan volume. Tepung labu kuning mempunyai kualitas tepung 

yang baik karena mempunyai sifat gelatinisasi yang baik untuk membentuk adonan 

dengan konsistensi, kekenyalan, viskositas, maupun elastisitas yang baik (Hendrasty, 

2003).  

 

Untuk menjaga tepung labu kuning awet selama penyimpanan maka tepung labu kuning 

harus dikemas dalam wadah yang tidak terkena air dan udara. Jenis wadah yang cocok 

untuk tepung labu kuning yaitu plastik yang dilapisi aluminium foil. Dengan kemasan 

tersebut, tepung labu kuning dapat tahan selama dua bulan (Hendrasty, 2003). 

 

Pada pengolahan labu kuning menjadi tepung labu kuning dengan pengeringan dapat 

menyebabkan perubahan warna selama pengeringan (pencoklatan) dan penurunan 

kandungan nutrisi pada tepung labu. Adanya permasalah ini sehingga pada perlakuan 

awalpenelitian ini melakukan perendaman daging buah labu kuning dengan natrium 

metabisulfit sebelum pengeringan. Natrium metabisulfit sering digunakan sebagai 

pengawet makanan karena bertindak sebagai antimikroba dan antijamur. Selain itu 

natrium metabisulfit berperan sebagai agen antipencoklatan karena menghambat efek 

oksidatif enzim yang disebabkan dari faktor lingkungan luar seperti terkena udara atau 

cahaya matahari (Hendrasty, 2003). 

 

Karotenoid adalah senyawa antioksidan yang terkandung dalam tepung labu kuning. 

Karotenoid merupakan senyawa antioksidan yang dapat rusak akibat proses oksidasi 
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dan proses pemanasan. Proses Pemanasan pada suhu 1800C dengan kondisi vakum 

menyebabkan sedikit kerusakan pada karotenoid (Kurniawan, 2011). Dengan demikianl, 

berdasarkan stabilitas karotenoid terhadap panas, maka perlu dilakukan kajian retensi 

karotenoid pada berbagai produk olahan labu kuning untuk menghasilkan produk tahan 

simpan serta untuk menambah nilai guna dan nilai ekonomis dalam pengembangan 

produk labu kuning. 

 

1.2.4. Tepung Mocaf 

Kata mocaf (atau mocal) adalah singkatan dari Modified Cassava Flour yang berarti 

tepung singkong yang dimodifikasi. Mocaf adalah produk turunan tepung dari ubi kayu 

yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong, dimana mikroba BAL 

(bakteri asam laktat) mendominasi selama proses fermentasi tepung (Rosmeri dan 

Monica, 2013). Menurut Zubaidah dan Irawati (2012), mikroba yang tumbuh 

menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya 

viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan larut. Mikroba BAL 

dapat menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik pada saat proses fermentasi 

berlangsung, yang dapat menghancurkan dinding sel ubi kayu sehingga terjadi 

pembebasan granula pati. Hidrolisis pati menghasilkan monosakarida yang dapat 

dijadikan bahan baku pembentukan asam organik (Subagio, 2003). Asam  organik  yang 

dibentuk dari  proses  hidrolisis aroma dan cita  rasa khas yang berfungsi  untuk 

menutupi aroma   dan   cita   rasa   ubi  kayu   yang   cenderung   tidak   disukai 

konsumen. Dalam proses fermentasi juga terjadi kehilangan komponen penimbul warna 

yakni pigmen yang dapat menyebabkan warna coklat selama pemanasan (terutama pada 

ketela kuning). Hal ini menimbulkan warna yang dihasilkan lebih putih dibandingkan 

dengan warna tepung ubi kayu biasa. Dari proses ini dihasilkan tepung yang 

mempunyai karakteristik dan kualitas yang mirip dengan tepung dari gandum/terigu. 

Selain itu tepung ini diproduksi dari ubi kayu yang mempunyai potensi sebagai sumber 

karbohidrat dengan harga yang relative murah. Sehingga produk mocaf sangat cocok 

untuk menggantikan bahan terigu guna kebutuhan industri makanan. 

 

Bakteri yang digunakan untuk fermentasi tepung mocaf  adalah bakteri asam laktat 

Lactobacillus  plantarum yang merupakan bakteri homofermentatif yang memiliki 
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temperatur optimal lebih rendah dari 37ºC. Bakteri asam laktat ini memiliki bentuk 

batang (0,5-1,5 s/d 1,0-10 μm) dan tidak bergerak (non motil). Bakteri ini memiliki sifat 

mampu mencairkan gelatin, katalase negatif, cepat mencerna protein, aerob atau 

fakultatif anaerob, tidak mereduksi nitrat, mampu memproduksi asam laktat dan toleran 

terhadap asam. Dalam media agar membentuk koloni berukuran 2-3 mm, berwarna 

putih opaque, conveks, dan dikenal sebagai bakteri pembentuk asam laktat (Kuswanto 

dan Sudarmadji, 1988). Komposisi mocaf dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Mocaf  

No Parameter Tepung Mocaf 

1. Karbohidrat (%) 94,68 

2. Air (%) 4,29 

3. Protein (%) 0,66 

4. Serat kasar (%) 0,12 

5. Lemak (%) 0,28 
Sumber: Kurniadi dan Frediansyah (2016) 

 

Keunggulan mocaf antara lain mempunyai aroma dan citarasa yang lebih baik dibanding 

tepung singkong biasa, mempunyai warna yang lebih putih dibanding tepung singkong 

biasa, karena enzim phenolase diinaktivasi. Mocaf tidak mengandung gluten sehingga 

bagus untuk penderita autis dan mempunyai indeks glikemik sedang yang cocok untuk 

diet bagi penderita diabetes mellitus (Kurniadi dan Frediansyah, 2016). Setelah itu, 

tepung mocaf baik dikonsumsi untuk orang yang gluten intolerant. Menurut penelitian 

Dewanti dan Machfud (2014) didapatkan hasil bahwa penderita autis sebaiknya 

melakukan diet gluten dan diet kasein karena kedua protein ini merupakan protein yang 

sulit dicerna sehingga akan terabsorbansi ke dalam sel darah kemudian diteruskan ke 

otak dan akhirnya menjadi false transmitter yang berikatan dengan reseptor opioid, dan 

memiliki efek seperti opioid dengan potensi berlipat dibanding morfin. Substansi 

alamiah yang serupa dengan morfin ini cenderung meracuni anak-anak tersebut dan 

mempengaruhi motivasi, emosi, persepsi, respon, dan perkembangan normal dari otak 

mereka. Sehingga menyebabkan anak menjadi lebih aktif dibanding biasanya. Karena 

beberapa faktor diatas inilah, aplikasi mocaf pada berbagai produk pangan terbukti 

mampu meningkatkan tingkat penerimaan konsumen pada konsentrasi tertentu. 
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1.2.5. Tepung Maizena  

Tepung jagung merupakan tepung yang berasal dari biji jagung kering dan digiling 

halus menggunakan mesin dengan ayakan atau saringan sekitar 80 atau 100 mesh 

(Merdiyanti, 2008).  Bahan baku tepung jagung adalah jagung pipilan kering (Zea mays 

spp.) tanpa tambahan bahan lain. Biji jagung memiliki kandungan zat pati yang lunak. 

Tepung maizena merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat digunakan 

sebagai filler pada produk cookies. Tujuannya untuk meningkatkan daya ikat air, 

memperbaiki tekstur dan menurunkan biaya produksi. Maizena merupakan 

homopolimer glukosa  dengan  ikatan  α-glikosidik.  Maizena  terdiri  dari  dua  fraksi  

yang  dapat dipisahkan dalam air panas yaitu fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi 

tidak larut disebut amilopektin. Tepung maizena mengandung amilosa 27% dan 

amilopektin 73%. Kadar amilosa dalam pati berpengaruh dalam pembentukan gel yang 

kuat dan kaku. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaplikasian tepung labu kuning, 

mocaf dan maizena pada produk cookies dinilai dari segi penerimaan konsumen maupun 

fisikokimiawi. 


