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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu industri yang sedang berkembang saat ini adalah industri bakery. Banyak 

produk bakery yang telah bermunculan dengan berbagai variasi rasa, bentuk, dan warna 

yang menarik konsumen. Salah satu produk bakery yang sedang berkembang saat ini 

adalah kelompok pastry. Pastry adalah salah satu produk bakery yang memiliki adonan 

berlapis-lapis dan dipanggang dengan suhu yang cukup tinggi (Faridah, 2008). Terdapat 

beberapa jenis pastry yaitu butter pastry, puff pastry, danish pastry, dan choux pastry. 

Jenis-jenis pastry ini dibedakan dari komposisi bahan dan cara pengolahannya, sehingga 

karakteristiknya pun juga berbeda.  

 

Salah satu produk pastry yang belum banyak berkembang dalam proses pengolahannya 

adalah produk pie yang tergolong dalam kelompok butter pastry. Bahan baku 

pembuatan pastry umumnya adalah tepung terigu, margarin, shortening, susu, dan gula. 

Kebutuhan tepung terigu di Indonesia dipenuhi oleh kegiatan impor dari negara lain 

penghasil gandum, hal ini dikarenakan tanaman gandum sulit untuk tumbuh di negara 

Indonesia. Sedangkan kebutuhan tepung terigu di negara Indonesia dapat dikatakan 

cukup tinggi karena jumlah penduduk yang meningkat dari waktu ke waktu. 

Peningkatan konsumsi tepung terigu dapat dilihat pada rata-rata konsumsi tepung terigu 

per kapita pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Konsumsi  Tepung Terigu/kapita/tahun 

No. Tahun Kebutuhan 

1 2014 1.356 

2 2015 2.138 

3 2016 2.346 

4 2017 2.586 

5 2018 2.638 

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (2018) 

 

Oleh karena tingkat konsumsi tepung terigu yang tinggi maka akan berdampak pada 

naiknya tingkat impor untuk tepung terigu. Salah satu upaya untuk memanfaatkan 
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potensi produk lokal dan membantu untuk menurunkan nilai impor tepung terigu, dapat 

digunakan tepung lokal untuk membuat diversifikasi produk pie. Menurut Wahid 

(2009), potensi penggunaan produk pangan lokal dapat diperoleh dari kelompok umbi-

umbian. Salah satu produk lokal yang dapat digunakan untuk pembuatan produk bakery 

adalah tepung mocaf (Modified Cassava Flour) dan tepung beras. Ketersediaan mocaf 

dan beras di Indonesia tergolong berlimpah, sehingga mocaf dan beras perlu 

dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pangan lokal 

fungsional. Penggunaan tepung mocaf dan tepung beras sebagai bahan baku pembuatan 

pie dapat menciptakan produk pie berlabel Free Gluten. Produk Free Gluten tidak 

hanya dapat dikonsumsi oleh konsumen biasa, namun juga dapat dikonsumsi oleh 

penderita alergi gluten, penderita celiac disease, dan penderita autism spectrum disorder 

(ASD) yang harus menghindari bahan pangan yang mengandung gluten supaya tidak 

mengakibatkan efek negatif pada tubuh (Yustisia, 2013). Produk-produk yang berlabel 

“free gluten” memiliki harga yang lebih mahal dibanding dengan produk komersil yang 

tidak berlabel (Stevens, 2008).  

 

Pada penelitian ini, produk yang akan dibuat adalah pie dengan bahan baku tepung 

terigu, tepung mocaf, serta kombinasi dari tepung mocaf dan tepung beras. Kombinasi 

tepung mocaf dan tepung beras memiliki konsentrasi mocaf 80%, 60%, dan 40%. 

Penggunaan kombinasi tepung mocaf dan tepung beras dikarenakan masih adanya cita 

rasa ubi kayu pada tepung mocaf, sedangkan cita rasa ubi kayu cenderung tidak 

menyenangkan (Wanita & Endang, 2013). Oleh karena itu, kombinasi antara tepung 

mocaf dan tepung beras diharapkan dapat menutup cita rasa ubi kayu yang tertinggal 

pada tepung mocaf. Perbedaan konsentrasi tepung mocaf yang digunakan bertujuan 

untuk mencari formulasi terbaik dari kombinasi tepung mocaf dan tepung beras. Tepung 

beras yang digunakan adalah tepung beras sosoh yang memiliki cita rasa lebih enak dan 

harganya lebih murah dibanding dengan tepung beras pecah kulit. Dari 5 formulasi akan 

diolah menjadi pie komersial terigu dan pie bebas gluten, kemudian akan diuji secara 

sensori oleh panelis secara ranking untuk melihat produk pie yang paling disukai oleh 

panelis. Kemudian dilanjutkan pengujian sensori dengan 5 sampel berisi vla. 

Penggunaan vla diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesukaan panelis terhadap kulit 

pie berbahan baku tepung mocaf. Setelah itu, dilanjutkan dengan uji fisik berupa 
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hardness dan warna, serta uji kimia berupa uji kadar air. Pengujian warna penting untuk 

dilakukan karena perbedaan warna tepung yang digunakan.  

1.2. Tinjauan Pustaka 

Pastry adalah salah satu produk bakery yang memiliki adonan berlapis-lapis dan 

dipanggang dengan suhu yang cukup tinggi (Faridah, 2008). Berdasarkan cara 

pembuatannya, pastry dibedakan menjadi 3 golongan yaitu choux pastry, feuilette 

pastry, dan butter pastry. Contoh produk dari golongan choux pastry ini adalah kue sus. 

Produk choux pastry ini biasanya menggunakan tepung terigu protein tinggi (Matz, 

1992). Kemudian, golongan kedua adalah adonan lapis atau biasa disebut dengan 

feuilette pastry. Feuilette pastry sendiri dibedakan menjadi 2 jenis yaitu puff pastry dan 

danish pastry. Perbedaan dari puff pastry dan danish pastry terletak pada 

kerenyahannya, puff pastry lebih renyah dan rapuh karena adanya penggunaan yeast, 

gula, maupun telur (Faridah dkk, 2008). Kemudian, golongan ketiga adalah butter 

pastry atau yang sering disebut dengan pie yang menggunakan margarin sebagai 

lemaknya. Butter pastry juga dikenal sebagai short pastry karena dalam proses 

pembuatannya tidak digunakan bahan pengembang. Bahan utama dari adonan pie ini 

adalah tepung terigu, air, dan margarin. Namun, untuk beberapa adonan pie juga dapat 

ditambahkan telur sebagai pengganti air.  

 

Pie merupakan salah satu produk pastry yang tergolong dalam kelompok short pastry, 

serta memiliki adonan yang sedikit asin. Menurut Leelawat & Mundee (2014), pie 

termasuk dalam kelompok short pastry karena dalam proses pengolahannya tidak 

digunakan bahan pengembang. Kelompok short pastry menggunakan margarin sebagai 

sumber lemaknya. Pie memiliki karakteristik yang sedikit asin, kering, dan renyah. 

Kreasi dalam produk pie ini dapat digunakan vla ataupun buah-buahan yang diisikan 

pada bagian tengah (Leelawat & Mundee, 2014). 

 

Menurut Albertin Hoesni (2009), terdapat 3 kelompok jenis adonan kulit pie yaitu Pate 

Sucree, Pate Brisee, dan adonan pie Amerika. Adonan Pate Sucree ini disebut juga 

sebagai adonan kulit pie manis. Adonan ini dibuat dari margarin yang dicampur dengan 

tepung terigu dan sedikit gula. Kemudian, dilakukan pengadukan dengan telur yang 

berfungsi sebagai pengikat adonan. Hasil kulit pie dari adonan ini adalah bertekstur 
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sedikit keras dan rapuh. Metode pembuatan kulit pie ini mirip dengan metode 

pembuatan adonan kue kering, sehingga hasilnya pun mirip seperti kue kering yang 

memiliki tekstur renyah dan kering. Idealnya, adonan kulit pie ini dilengkapi dengan isi 

manis. Kemudian, adonan Pate Brisee yang sering disebut dengan adonan pie tidak 

manis. Adonan kulit pie ini terbuat dari margarin, tepung terigu, dan sedikit air es. Hasil 

jadi kulit pie dari adonan Pate Brisee ini memiliki tekstur yang sedikit lunak dan cocok 

jika dikombinasikan dengan isian yang gurih maupun manis. Hasil kulit yang sedikit 

lunak ini dapat dicegah dengan adanya penambahan beberapa kuning telur pada adonan 

untuk mempertahankan kerenyahan kulit pie itu sendiri. Namun, hasil jadi adonan Pate 

Brisee tidak serenyah adonan Pate Sucree. Jenis yang ketiga adalah adonan pie ala 

Amerika yang biasanya terbuat dari lemak sayuran sebagai pengganti mentega sebagai 

sumber lemaknya. Namun, sebelum dipanggang biasanya akan dioleskan margarin cair 

terlebih dulu pada loyang pie sehingga dengan cara ini akan memberi kecukupan 

kebutuhan lemaknya.  

 

Kualitas pie biasanya ditentukan berdasarkan tingkat kerenyahannya, semakin rendah 

tingkat kerenyahan pie maka biasanya konsumen akan menilai rendah kualitas pie 

tersebut. Tingkat kerenyahan yang dihasilkan dipengaruhi oleh pemilihan tepung yang 

akan digunakan untuk pembuatan pie. Tepung terigu yang baik digunakan untuk 

pembuatan produk pie adalah tepung terigu protein rendah yang memiliki kandungan 

protein sebesar 7-9%. Hal ini dikarenakan tepung protein rendah memiliki kandungan 

gluten yang rendah dan sifat gluten ini tidak diinginkan ketika membuat pie. Rendahnya 

kandungan gluten akan meminimalisasi proses pengembangan, kekenyalan, dan 

elastisitas produk (Matz, 1992). Oleh karena itu, tepung yang digunakan dalam 

pembuatan pie adalah tepung terigu protein rendah sehingga dihasilkan pie dengan 

tekstur yang renyah dan tidak elastis (Fance, 1964). Komposisi kimia tepung terigu 

dalam 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi Kimia Tepung Terigu dalam 100 gram bahan 

Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 365 

Protein (gram) 8,90 

Lemak (gram) 1,30 

Karbohidrat (gram) 77,30 

Kalsium (mg) 16 

Fosfor (mg) 106 

Air (gram) 12 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (2004) 

 

Tepung mocaf (Modified Cassava Flour) merupakan salah satu produk lokal Indonesia 

yang juga dapat digunakan untuk pembuatan pie. Tepung mocaf ini berbahan dasar 

singkong atau ubi kayu serta melalui proses fermentasi untuk menjadi tepung mocaf dan 

menjadi substitusi bagi tepung terigu. Berbeda halnya dengan tepung terigu yang 

memiliki kandungan protein yang bervariasi, tepung mocaf tidak memiliki kandungan 

protein setinggi tepung terigu. Selain itu, pada tepung mocaf juga tidak terkandung 

protein kelompok gluten, protein kelompok gluten hanya terdapat pada tepung terigu 

(Winarno, 2004). Selain itu, perbedaan lainnya dari tepung terigu dan tepung mocaf 

terletak pada warnanya, warna tepung mocaf adalah putih, bertekstur lembut, dan tidak 

berbau singkong. Berbeda halnya dengan tepung terigu yang memiliki warna putih 

kekuningan. Hal ini disebabkan oleh proses fermentasi pada pembuatan tepung mocaf 

yang melibatkan kehadiran mikroorganisme atau enzim tertentu dan membuat 

perubahan fisik, kimiawi, dan mikrobiologis yang lebih baik (Normasari, 2010). 

Komposisi kimia tepung mocaf dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Mocaf dalam 100 gram bahan  

Komposisi Jumlah 

Energi (kal) 363 

Protein (gram) 1,1 

Lemak (gram) 0,5 

Karbohidrat (gram) 88,2 

Kalsium (mg) 84 

Fosfor (mg) 125 

Air (gram) 9,1 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (2004) 
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Tepung beras merupakan salah satu produk tepung lokal yang berbahan dasar dari 

beras. Tepung beras ini didapat dari penggilingan beras dengan menggunakan mesin 

penggiling dengan ukuran mesh tertentu, biasanya 80 mesh. Tepung beras banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan baku industri bihun, mie, makaroni, biskuit, aneka kue 

kering, tepung campuran, makanan bayi, dan lain sebagainya. Syarat mutu dari tepung 

beras yang baik adalah memiliki kadar air maksimum 10%, kadar abu maksimum 1%, 

dan bebas dari logam berbahaya, serangga, jamur, dan memiliki bau serta rasa yang 

normal (Koswara, 2009). Tepung beras dibagi menjadi 2 kelompok yaitu tepung beras 

pecah kulit dan tepung beras sosoh. Perbedaan tepung beras sosoh dan tepung beras 

pecah kulit terletak pada ada tidaknya proses penyosohan pada beras. Tepung beras 

pecah kulit dibuat dari beras pecah kulit yang masih mengandung kulit ari, sedangkan 

tepung beras sosoh dibuat dari beras hasil penyosohan, proses penyosohan tersebut akan 

menghilangkan kulit ari pada beras (Grist, 1972). Tepung beras yang akan digunakan 

dalam penelitian kali ini adalah tepung beras sosoh. Hal ini dikarenakan harga tepung 

beras sosoh lebih murah dibanding dengan tepung beras pecah kulit, selain itu cita rasa 

yang dihasilkan tepung beras sosoh lebih enak karena berbahan baku beras yang telah 

bebas dari kulit ari. Komposisi kimia tepung beras dalam 100 gram bahan dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Komposisi Kimia Tepung Beras dalam 100 gram bahan 

Komposisi Jumlah 

Energi (kal) 364 

Protein (gram) 7 

Lemak (gram) 0,50 

Karbohidrat (gram) 80 

Kalsium (mg) 5 

Fosfor (mg) 140 

Air (gram) 12 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (2004) 

 

Gula yang digunakan berupa gula halus. Gula halus berperan sebagai pemberi rasa 

manis pada adonan serta memberikan warna kuning kecoklatan yang disebabkan oleh 

rekasi browning dan memperbaiki tekstur adonan (Bennion & Hughes, 1975).  

Penggunaan gula halus dalam pembuatan kulit pie bertujuan agar seluruh gula mudah 

larut dalam proses pengadukan adonan, hal tersebut dikarenakan gula yang tidak larut 
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akan menghasilkan kulit pie dengan tekstur yang berpasir dan bintik-bintik gelap 

(Faridah, 2008). Penambahan kuning telur berfungsi untuk mempercantik kenampakan 

kulit pie karena kuning telur akan memberikan warna kekuningan pada adonan yang 

dihasilkan. Selain itu, kuning telur juga berperan sebagai pemberi aroma dan rasa khas 

yang gurih pada adonan yang dihasilkan serta menambah nilai gizi terutama lemak dan 

protein (Gee, 2006).  

 

Shortening merupakan lemak yang digunakan dalam pembuatan kulit pie. Shortening 

berperan dalam memperbaiki sifat kimia dan fisik adonan sehingga dihasilkan kulit pie 

dengan cita rasa, tekstur, dan tekstur yang baik (Matz, 1992). Salah satu jenis 

shortening yang biasa digunakan adalah margarin. Margarin terdiri atas 80% lemak, 

margarin akan membuat tekstur adonan menjadi lebih halus dan renyah (Pomeranz, 

1988). Prinsip dari pembuatan pie adalah mencegah terbentuk dan mengembangnya 

gluten sehingga teksturnya cenderung renyah seperti kue kering (Matz, 1992). Faridah 

(2008) menyatakan bahwa margarin sebagai shortening agent akan mengurangi  potensi 

tepung terigu dalam membentuk jaringan gluten sehingga akan mengurangi 

ekstensibilitas dan penahanan gluten sehingga produk kulit pie yang dihasilkan dapat 

bertekstur renyah. Kemudian, bahan tambahan dalam pembuatan adonan kulit pie 

adalah vanilli. Vanilli yang ditambahkan berfungsi sebagai bahan penyedap atau 

meningkatkan rasa dari kulit pie yang dihasilkan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung 

beras terhadap karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik kulit pie berbahan baku 

tepung mocaf, serta untuk melihat pengaruh penamnbahan vla terhadap penilaian 

panelis. 


