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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Kebutuhan gandum di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan tingkat 

konsumsi yang tinggi (Utomo, 2015). Gandum merupakan bahan baku dalam 

pengolahan tepung terigu yang umumnya diolah menjadi berbagai jenis makanan 

seperti mi, biskuit, sereal, roti. Gandum dianggap sebagai pengganti bahan pokok beras 

karena mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan padi. Gandum merupakan 

tanaman subtropis sehingga tidak dapat diproduksi di Indonesia, oleh karena itu saat ini 

Indonesia dapat memenuhi permintaan kebutuhan gandum dengan melakukan aktivitas 

impor yang menyebabkan terjadinya ketergantungan akan produk impor.  

 

Indonesia memiliki produksi pisang yang dapat mencapai total sebesar 7.162.680 ton 

dalam tahun 2017 (BPS, 2015). Jenis pisang di Indonesia terdiri dari berbagai jenis, 

salah satunya adalah pisang kepok (Musa paradisiaca L.) yang membutuhkan 

pengolahan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Buah pisang memiliki umur simpan 

yang relatif singkat sehingga pemanfaatannya dapat dimaksimalkan melalui pengolahan 

tepung pisang. Tepung pisang kepok (Musa paradisiaca L.) memiliki potensi untuk 

dapat menggantikan penggunaan tepung terigu karena memikiki kandungan karbohidrat 

yang cukup tinggi sebesar 70% jika dibandingkan dengan tepung terigu (Bezerra et al., 

2013). Tepung pisang kepok memiliki kandungan pati resisten yang tidak dapat diserap 

dalam usus manusia. Kandungan pati resistan dapat berfungsi sebagai probiotik dan 

memberikan rasa kenyang dalam jangka waktu yang lama sehingga sering dimanfaatkan 

oleh orang yang sedang menjalani diet (Musita, 2009). Tepung pisang kepok memiliki 

kandungan mineral potassium tinggi yang bermanfaat dalam menurunkan resiko 

terjadinya tekanan darah tinggi dan kram pada otot tubuh (Sidhu & Tasleem, 2018). 

Senyawa karotenoid dalam tepung pisang kepok juga berperan dalam memperkuat imun 

tubuh dan mencegah resiko penyakit kanker, kardiovaskular, dan diabetes tipe 2.  

 

Kue kering kaastengels merupakan produk berbahan dasar tepung terigu dengan rasa 

khas keju yang dimilikinya. Kandungan keju dalam kue kering kaastengels 
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menambahkan nilai gizi pada produk karena kandungan vitamin A, thiamine, riboflavin, 

pyridoxine, cobalamin, asam folat, dan tocopherol yang dibutuhkan tubuh. Kandungan 

fosfor dan kalsium yang tinggi pada keju bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan 

tulang maupun gigi. Keju memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan susu namun 

protein yang terkandung dalam keju lebih mudah dicerna tubuh (Fox, 1987). Tepung 

pisang kepok memiliki potensi untuk menggantikan keberadaan tepung terigu dalam 

kue kering kaastengels karena kandungan proteinnya yang rendah yaitu sebesar 4,14% 

(Bezerra et al., 2013). Kue kering kaastengels tidak membutuhkan pengembangan dan 

terkenal akan tekstur yang renyah sehingga dapat diolah menggunakan tepung dengan 

kandungan protein yang rendah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui formulasi terbaik pada kue kering kaastengels yang memiliki penerimaan 

paling baik serta mengevaluasi karakteristik fisik, kimia, maupun organoleptik pada kue 

kering kaastengels dengan penggunaan beberapa konsentrasi tepung pisang kepok 

seperti 0% (kontrol), 20%, 40%, dan 60%. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Tepung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) 

 

Buah pisang merupakan salah satu produk holtikultura yang diproduksi pada berbagai 

negara-negara, terutama negara dengan iklim tropis seperti Indonesia. Buah pisang 

terkenal akan peranannya dalam bidang kesehatan manusia karena kaya akan 

kandungan gizi dan nutrisi. Daging buah pisang memiliki kandungan pati yang tinggi di 

mana akan diubah menjadi gula ketika buah pisang tersebut matang. Ketika buah pisang 

berada dalam keadaan matang, mengonsumsi buah pisang akan mempengaruhi 

kestabilan emosi dan mood yang disebabkan oleh kandungan serotonin, dopamine dan 

norepinephrine (Sidhu & Tasleem, 2018).  

 

Buah pisang juga memiliki kandungan serat di mana bermanfaat dalam membantu 

penurunan level kolesterol dan pencegahan terjadinya kanker usus (Haslinda et al., 

2009). Kandungan potassium dalam buah pisang mentah juga ditemukan dalam jumlah 

yang tinggi yang memiliki kegunaan untuk mencegah terjadinya keram otot dan 
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kenaikan tekanan darah. Buah pisang yang masih mentah juga mengandung aktivitas 

antioksidan yang disebabkan oleh kandungan polifenol yang tinggi. Selain itu, buah 

pisang memiliki kandungan senyawa bioaktif seperti karotenoid, flavonoid, phenolics, 

amines, vitamin C, dan vitamin E yang memiliki efek bagi kesehatan manusia (Sidhu & 

Tasleem, 2018).  

 

Di samping keunggulan yang dimiliki buah pisang, buah pisang memiliki umur simpan 

yang relatif singkat. Buah pisang yang disimpan dalam jangka waktu terlalu lama akan 

berubah warna menjadi kecoklatan yang disebabkan karena aktivitas enzim polyphenol 

oxidase (PPO) dengan bantuan oksigen (Loong & Wong, 2018). Tingkat konsumsi buah 

pisang di Indonesia dalam jangka waktu tahun 2002-2015 cenderung mengalami 

penurunan sekitar 0,53% per tahun (Rohmah, 2016). Tingkat konsumsi yang tidak 

sebanding dengan hasil produksi buah pisang menyebabkan peningkatan jumlah buah 

pisang yang dibuang karena rusak. Kerusakan pada buah pisang tersebut dapat diatasi 

dengan upaya mengolah pisang menjadi tepung sebab memiliki umur simpan yang 

panjang dan mudah untuk diaplikasikan dalam produk pangan. 

 

Buah pisang dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu kelompok pisang ambon, 

pisang raja, pisang mas, pisang tanduk, pisang kepok, pisang uli (muli), dan pisang 

klutuk (Rukmana, 2001). Secara umum, buah pisang juga dapat dibedakan menjadi 

buah pisang meja (banana) dan buah pisang plaintain. Pisang kepok merupakan pisang 

jenis plaintain di mana membutuhkan pengolahan sebelum dikonsumsi. Pisang kepok 

sendiri dapat terdiri dari beberapa jenis seperti pisang kepok kuning, pisang gajih putih, 

pisang gajih kuning, maupun pisang kates. Pisang kepok sering dimanfaatkan dalam 

kondisi yang tua namun belum matang karena memiliki kandungan pati resistan, asam 

fenolik, karbohidrat, dan senyawa antioksidan yang tinggi (Yangilar, 2015). Kandungan 

pati resistan yang tinggi ini diperlukan bagi orang yang sedang mengalami diet karena 

akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Hal ini disebabkan karena pati resistan 

tidak dapat terserap oleh usus manusia sehingga dapat berfungsi sebagai prebiotik 

dalam tubuh. 
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Tepung pisang kepok dalam kondisi mentah memiliki kandungan karbohidrat yang 

tinggi sekitar 70% yang tersimpan dalam bentuk pati (Putri et al., 2015). Tepung pisang 

kepok memiliki potensi untuk menggantikan fungsi dari tepung terigu karena memiliki 

kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut. Tepung pisang kepok telah dikembangkan 

dalam pembuatan berbagai produk makanan seperti cake, kue kering, roti, mi, pasta, es 

krim, maupun mayonaise. Penambahan tepung pisang kepok dapat menghasilkan 

produk dengan karakteristik fisiko-kimia maupun sensori yang berbeda. Tepung pisang 

kepok mentah memiliki kandungan gizi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Tepung Pisang Kepok Mentah 

 

Komposisi (g/ 100 g) Jumlah 

Protein 4,140 

Lemak 0,453 

Abu 1,084 

Karbohidrat 86,92 

Total Pati 78,430 

Total Serat   8,490 

(Bezerra et al., 2013). 

 

1.2.2. Kue Kering Kaastengels 

 

Kue kering merupakan produk bakeri berbahan dasar tepung terigu yang terbuat dari 

adonan lunak dan memiliki tekstur yang renyah sehingga jika dipatahkan 

penampangnya seperti bertekstur kurang padat (SNI, 2011). Kue kering ini terkenal 

akan tekstur yang renyah dan memiliki umur simpan yang panjang. Oleh karena itu kue 

kering lebih mudah dilakukan substitusi karena tidak membutuhkan tepung dengan 

gluten tinggi. Secara umum bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kering 

dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu bahan pengikat dan bahan pelembut. 

Bahan pengikat merupakan bahan yang membentuk struktur produk seperti tepung, air, 

dan telur sedangkan bahan pelembut yang digunakan seperti gula, kuning telur, dan 

shortening (Suarni, 2009). Keberadaan air dalam adonan kue kering akan menghidrasi 

gluten yang terkandung dalam tepung sehingga membentuk suatu ikatan kuat dalam 

adonan tersebut (Matz, 1992). Sedangkan kuning telur memiliki kandungan lemak dan 

emulsifier yang akan melembutkan adonan. 
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Kue kering merupakan produk dengan kandungan air yang rendah yaitu maksimal 

sebesar 5% sehingga memiliki umur simpan yang panjang sekitar 6 bulan atau lebih 

(Manley, 2001). Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kue kering umumnya 

adalah tepung terigu dan lemak. Keberadaan berbagai bahan dalam adonan akan 

berpengaruh terhadap kualitas kue kering karena interaksi air dalam adonan 

memberikan dampak yang besar bagi tekstur maupun karakteristik lainnya. Kualitas kue 

kering dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti interaksi air dalam adonan, 

kandungan dan jenis lemak yang digunakan, serta jenis tepung yang digunakan. 

Kualitas kue kering juga dapat dipengaruhi oleh ukuran dan ketebalan kue kering 

tersebut. Kue kering dengan ukuran atau ketebalan yang terlalu tinggi dapat mengubah 

karakteristik identik tertentu yang dimiliki setelah proses pemanggangan berlangsung 

(Atwell, 2001).  

 

Kue kering kaastengels merupakan kue kering yang mengandung keju dengan jumlah 

yang tinggi sehingga memiliki rasa asin yang khas. Keju dikatakan sebagai produk dari 

hasil pengawetan susu mengingat susu memiliki sifat yang sangat mudah rusak. Oleh 

karena itu keju memiliki nutrisi dan gizi yang baik seperti halnya terkandung dalam 

susu. Kandungan lemak dalam keju memberikan proteksi terhadap bakteri probiotik 

yang terdapat dalam tubuh manusia (Gomes da Cruz et al., 2009). Berbeda dengan susu, 

kandungan laktosa dalam keju cukup rendah karena akan mengalami perubahan menjadi 

asam laktat selama proses pematangan berlangsung. Sehingga keju dikatakan cocok 

bagi penderita lactose malabsorption dan diabetes (Blažić et al., 2017). 

 

Keju merupakan produk dengan sumber mineral yang tinggi di mana dengan 

mengonsumsi 100 gram keju dapat memenuhi 30%-40% kebutuhan Ca dan 12-20% 

kebutuhan P dalam satu hari (Fox, 1987). Kalsium bermanfaat bagi tubuh di mana 

berperan dalam kesehatan tulang, selain itu juga berfungsi dalam aktivitas kontraksi 

otot, aktivasi enzim, dan sekresi hormon. Kandungan fosfor dalam tubuh juga sangat 

penting di mana ketika berada dalam bentuk kalsium fosfat berfungsi untuk kesehatan 

gigi dan tulang. Terlebih dari itu, keju juga mengandung beberapa vitamin seperti 

vitamin A, thiamine, riboflavin, pyridoxine, cobalamin, asam folat, dan tocopherol. 

Kekayaan nutrisi yang terkandung dalam keju akan memberikan nilai tambah pada kue 
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kering kaastengels mengingat penggunaan keju yang dilakukan dalam jumlah yang 

tinggi.  

 

1.2.3. Tepung Terigu 

 

Tepung terigu telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pengolahan 

berbagai jenis produk pangan, terutama dalam produk bakery. Secara umum, tepung 

terigu dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan kandungan protein 

yang terkandung di dalamnya. Perbedaan jumlah kandungan protein akan berdampak 

secara langsung terhadap struktur produk yang terbentuk karena akan menghasilkan 

kemampuan penyerapan air dan kekuatan adonan yang berbeda (Salehifar et al., 2010). 

Kekuatan adonan tersebut disebabkan karena adanya kandungan gluten yang terbentuk 

ketika tepung bereaksi dengan air sehingga menghasilkan ikatan antar bahan-bahan 

dalam adonan yang akan berpengaruh terhadap tekstur produk. 

 

Granula pati mampu menyerap air melebihi 50% dari beratnya dalam kondisi bersuhu 

ruang dan keberadaan air yang cukup. Namun ketika granula pati berada pada suhu 

yang tinggi, granula pati akan melalui perubahan yang bersifat irreversible. Granula pati 

akan mengalami tahap gelatinasi di mana granula pati akan mengalami pembengkakan 

yang disebabkan oleh terbentuknya ikatan hidrogen dengan molekul air (Mamat & Hill, 

20118). Selama granula mengembang, viskositas suspensi pati mengalami peningkatan. 

Suhu gelatinasi dalam setiap adonan akan berbeda-beda yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan jenis pati yang terkandung. Proses gelatinasi yang terjadi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti struktur molekul amilopektin, komposisi pati (rasio amilopektin 

dan amilosa), dan karakteristik granula pati tersebut (Mamat & Hill, 2018).  

 

Tepung terigu memiliki pati yang tersusun atas campuran dua jenis polimer yaitu 

amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan rantai glukosa linear dengan ikatan α 

(1,4) glikosidik serta memiliki cabang dalam jumlah yang sedikit (Mamat & Hill, 2018). 

Amilosa memiliki berat molekul sebesar 105 hingga 106 Da. Amilopektin memiliki 

rantai dengan struktur bercabang dengan ikatan α (1,4) glikosidik dan ikatan α (1,6) 

glikosidik. Kandungan amilosa dan amilopektin dalam setiap bahan berbeda-beda 
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namun tepung terigu memiliki kandungan amilopektin sebesar 72% dan kandungan 

amilosa sebesar 28%. Rasio amilosa dan amilopektin akan berpengaruh terhadap 

karakteristik produk karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Water holding 

capacity pada amilopektin tinggi yang disebabkan karena ikatan hidrogen dengan 

molekul air sehingga air yang terikat akan tertahan dalam produk (Builders et al., 2010). 

Amilosa lebih mudah menyerap air namun memiliki water holding capacity yang 

rendah. Kandungan amilosa yang tinggi akan menyebabkan peningkatan suhu gelatinasi 

karena memiliki struktur rantai yang lebih panjang (Mamat & Hill, 2018). Selain itu, 

kandungan gizi dalam tepung terigu juga dapat menentukan karakteristik maupun 

struktur produk yang dihasilkan. Kandungan gizi tepung terigu per 100 gram bahan 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Terigu 

 

Komposisi   Jumlah (per 100 gram) 

Air (g)  12,42 

Energi (kcal) 332,00 

Protein (g) 9,61 

Lemak total (g) 1,95 

Karbohidrat (g) 74,48 

Total Serat (g) 13,1 

Total Gula (g) 1,02 

(USDA, 2018). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui formulasi penggunaan tepung pisang kepok terbaik serta pengaruh 

substitusi tepung pisang yang dilakukan terhadap karakteristik fisiko-kimiawi dan 

sensori kue kering kaastengels.  

 


