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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Cookies merupakan salah satu produk bakery yang populer di semua kalangan. Pada 

umumnya, cookies tinggi akan karbohidrat, lemak dan kalori, namun rendah serat, 

vitamin dan mineral. Oleh karena itu, cookies perlu difortifikasi untuk memperkaya 

nutrisi di dalamnya (Loza et al., 2017). Cookies terbuat dari tepung yang tidak 

memerlukan pengembangan dalam pembuatannya. Tepung terigu umumnya digunakan 

sebagai bahan baku utama dalam pembuatan cookies. Gandum merupakan komoditi 

impor yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan impor 

gandum tersebut dikarenakan adanya penggunaan tepung terigu dalam pembuatan 

makanan berbasis tepung terigu (bakery). Menurut Badan Pusat Statistik (2017), 

Indonesia merupakan negara dengan pengimpor gandum yang mencapai 11 juta ton. Oleh 

karena itu diperlukan usaha untuk mengurangi penggunaan tepung terigu dan mencari 

bahan baku lokal pengganti terigu yang dapat diolah menjadi suatu produk pangan.  

 

Potensi keanekaragaman bahan pangan yang ada di Indonesia dapat memungkinkan 

mengurangi impor gandum yang selalu meningkat tiap tahunnya. Indonesia merupakan 

negara yang memiliki sumber daya lokal yang melimpah, namun hingga saat ini produk 

pangan lokal belum dimanfaatkan secara maksimal (Wahyuni, 2015). Singkong 

merupakan salah satu bahan pangan lokal yang dapat dijadikan bahan baku alternatif 

dalam pembuatan tepung. Modified Cassava Flour (Tepung Mocaf) dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti tepung terigu dalam pembuatan cookies. Untuk mengurangi 

penggunaan tepung terigu dalam pembuatan cookies, tepung terigu dapat dilakukan 

substitusi dengan penggunaan tepung pisang dan tepung mocaf. Penggunaan tepung 

pisang dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan tambahan kandungan gizi pada 

cookies karena tepung pisang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 

70 – 80% sehingga dapat digunakan sebagai sumber kalori (Napitupulu, 2013). Tepung 

pisang juga memiliki kandungan serat yang tinggi yaitu 6 – 15,5 % dan memiliki 

kandungan kalium yang tinggi (Loza et al., 2017). Selain itu, tepung pisang sebagai 

produk setengah jadi (produk antara) dapat dijadikan macam olahan kue dan juga dapat 
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digunakan sebagai substitusi penggunaan tepung terigu yang selama ini produknya masih 

impor (Kurniawan, 2009). 

 

Dalam pembuatan cookies dengan tepung komposit (tepung mocaf dan tepung pisang) 

juga diperlukan adanya suplementasi gizi yang dapat mendukung produk yang dihasilkan. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan suplementasi protein pada produk cookies yang 

terbuat dari tepung pisang dan tepung mocaf. Golongan tanaman yang telah lama 

dimanfaatkan sebagai sumber protein adalah kacang-kacangan. Salah satu tanaman yang 

memiliki potensi protein yang tinggi yaitu kecipir (Psophocarpus tetragonolobus sp). 

Kecipir merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah tropis dan dapat dimanfaatkan 

setiap bagian tanamannya. Biji kecipir memiliki kandungan protein yang tinggi. Biji 

kecipir memiliki kandungan protein sebesar 29,8 – 39% (Krisnawati, 2010). Namun,  

tanaman ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena biji kecipir terlalu keras dan 

memiliki rasa langu yang tajam. Sifat ini yang menyebabkan biji kecipir kurang disukai 

walaupun kandungan gizi yang dimiliki tinggi. Salah satu cara pengolahan yang dapat 

diterapkan adalah dengan membuat biji kecipir menjadi tepung kemudian digunakan 

sebagai suplementasi protein dalam pembuatan cookies. Adanya pencampuran tepung 

kecipir dan tepung komposit (tepung mocaf dan tepung pisang) akan meningkatkan 

kandungan mineral, protein dan serat dari tepung dalam pembuatan produk (Okpala, 

2012). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Cookies 

Cookies merupakan kue kering manis yang berbentuk kecil dan memiliki kadar air 1–5% 

dan kadar lemak serta gula yang tinggi (Pareyt et al., 2009). Cookies ini terbuat dari 

adonan lunak yang berkadar lemak tinggi, bersifat renyah dan bila dipatahkan bertekstur 

kurang padat. Bahan-bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan cookies antara lain 

tepung, gula, telur, soda kue/baking powder dan lemak (Ashwini et al., 2009) 

 

Tepung merupakan struktur pokok dari semua jenis biskuit yang akan mengikat bahan 

baku lain pada pembuatan cookies (Marissa,  2010 ). Gula merupakan salah satu bahan 

utama yang diperlukan dalam pembuatan cookies, gula akan memberikan rasa manis dan 
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akan mempengaruhi tekstur dari cookies. Namun, penambahan gula yang terlalu banyak 

dapat menyebabkan cookies kurang lembut akibat terjadinya penyebaran gluten tepung 

(Marissa,  2010).  

 

Bahan penyusun selanjutnya yaitu telur. Dalam pembuatan cookies apabila menggunakan 

putih telur yang banyak maka produk yang dihasilkan akan memiliki tekstur yang keras. 

Penggunaan kuning telur akan menghasilkan produk yang empuk dan lembut 

(Pamungkas, 2008). Fungsi telur yang lain yaitu untuk membantu proses pengembangan 

dan menambah warna kuning pada produk dan juga memberikan flavor dan rasa yang 

gurih (Pamungkas, 2008).  

 

Bahan baku yang penting dalam pembuatan cookies yaitu lemak, lemak yang digunakan 

dalam pembuatan cookies yaitu margarin. Lemak berperan sebagai shortening, pelembut, 

pemberi rasa lemak, penambah kelezatan dan penambah citarasa pada cookies serta dapat 

menyebabkan cookies lebih mudah untuk dipatahkan (Pareyt et al., 2009). Pada 

umumnya, cookies terbuat dari tiga tahapan penting pembuatan cookies yaitu pembuatan 

adonan, pencetakan, dan pemanggangan (Pamungkas, 2008). Standard mutu cookies 

berdasarkan SNI 01-2973-1992 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Standar Mutu Cookies SNI 01-2973-1992 

Kriteria Uji Klasifikasi 

Kalori (kalori/ 100 gram) Minimum 400 

Air (%) Maksmimum 5 

Protein (%) Minimum 5 

Lemak (%) Minimum 9,5 

Karbohidrat (%) Maksimum 70 

Abu (%) Maksimum 1,5 

Serat Kasar (%)  Maksimum 0,5 

Logam berbahaya  Negatif 

Bau dan Rasa Normal dan tidak tengik 

Warna  Normal 

Sumber : BSN, 1992 

  

1.2.2. Tepung Pisang 

Tepung pisang merupakan tepung yang mengandung karbohidrat tinggi dan memiliki 

daya simpan yang panjang, sehingga dapat menggantikan konsumsi beras dan terigu 
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(Yasinta et al., 2017). Tepung pisang mengandung 6% - 15,5% serat, 2,6% - 3,5% abu, 

2,5% - 3,3% protein dan 0,3% - 0,8% lemak (Loza et al., 2017). Selain itu, pisang 

mengandung berbagai macam vitamin seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, fosfor, 

kalsium, kalium dan besi (USDA, 2018). Besarnya kandungan pati pada pisang sebanyak 

61,3 - 76,5 g/100 g berat kering dan kandungan serat sebanyak 6 - 15,5 g/100 g berat 

kering, sehingga tepung pisang dapat mendukung kebutuhan karbohidrat dalam 

pembuatan cookies (Yasinta et al., 2017). Informasi nilai gizi pada tepung pisang dan 

tepung pisang komersial yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2 dan 

Tabel 3.  

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Pisang 

Kriteria Kandungan Gizi (%) 

Karbohidrat  61,30 – 76,50 

Serat 6,00 – 15,50 

Abu 2,60 – 3,50 

Protein 2,50 – 3,30 

Lemak 0,30 – 0,80 

(Loza et al., 2017) 

 

Tabel 3. Informasi Nilai Gizi Tepung Pisang Komersial 

Kriteria Kandungan Gizi (g) 

Lemak 0 

Protein 3 

Karbohidrat 87 

Natrium 15 

Gula 1 

Serat Pangan 5 

    (Tepung Pisang Komersial “Prodes”) 

 

Tepung pisang memiliki efek fisiologis yang menguntungkan karena memiliki serat dan 

kandungan pati yang tinggi sehingga dapat memberikan respon glikemik dan insulinemik 

yang baik (Loza et al., 2017). Asupan serat makanan yang tinggi memiliki efek 

menguntungkan pada kesehatan manusia. Tingginya kandungan karbohidrat pada pisang 

membuat tepung pisang ini berpotensi untuk dijadikan alternatif pangan fungsional. 

Subtitusi tepung pisang berpotensi memberikan asupan tambahan energi karena bahan 

dasar tepung pisang yang mengandung karbohidrat tinggi (Yasinta et al., 2017).  Pisang 

juga memiliki kandungan kalium yang tinggi, contohnya tepung pisang nangka memiliki 
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kandungan kalium sebesar 686,39 mg / 100 g (Alketirie, 2018). Tingginya kandungan 

kalium ini dapat menurunkan tekanan darah pada manusia (Tulungnen., 2016). Makanan 

dengan kandungan kalium yang tinggi ini cocok bagi penderita tekanan darah tinggi.  

 

1.2.3. Tepung Mocaf 

Modified Cassava Flour (MOCAF) adalah tepung yang terbuat dari ubi kayu (Singkong) 

yang difermentasi menggunakan mikroba Bakteri Asam Laktat (BAL). Tepung MOCAF 

dapat digunakan sebagai alternatif pengganti tepung terigu sekaligus dapat mendukung 

perkembangan produk pangan lokal Indonesia (Vernanda et al., 2017). Tepung mocaf 

mengandung karbohidrat tinggi dan gelasi yang lebih rendah apabila dibandingkan 

dengan tepung terigu. Mocaf memiliki karakteristik derajat viskositas (daya rekat), 

kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan larut yang lebih baik dibandingkan 

tepung terigu (Vernanda et al., 2017 ).  

 

Tepung Mocaf dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis makanan 

seperti mie, bakery, cookies, hingga pada makanan semi basah. Menurut Vernanda et al 

(2017) fermentasi ubi kayu dapat menghasilkan tepung yang dapat digunakan untuk 

pembuatan roti dan biskuit bebas gluten. Menurut Saputra et al (2014), tepung mocaf 

dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan berbagai jenis makanan. Namun tepung 

mocaf ini memiliki kandungan protein yang rendah yaitu 1,2% sehingga dalam 

memproduksi suatu makanan perlu dilakukan fortifikasi untuk meningkatkan kadar 

proteinnya (Saputra et al., 2014). Informasi nilai gizi pada tepung mocaf dan tepung 

mocaf komersial yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 

5.  

Tabel 4. Kandungan Gizi Tepung Mocaf 

Kriteria Kandungan Gizi (%) 

Air 6,9 – 10,0  

Protein 1,0 – 1,2  

Lemak 0,4 – 0,8 

Karbohidrat 86,1 – 87,5  

Serat 1,9 – 3,4 

Abu 0,2 – 1,1 

        (Subagio, 2008) 
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Tabel 5. Informasi Nilai Gizi Tepung Mocaf Komersial 

Kriteria Kandungan Gizi (g) 

Lemak 1 

Protein 2 

Karbohidrat 87 

Natrium 0 

Gula 1 

Serat Pangan 3 

(Tepung Mocaf Komersial “Prodes”) 

 

1.2.4. Kecipir  

Di Indonesia terdapat jenis tanaman kacang-kacangan yang dapat tumbuh dengan baik 

namun kurang dapat dimaksimalkan dan salah satu contohnya adalah kecipir. Kecipir 

merupakan tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber protein nabati karena 

memiliki kandungan protein yang tinggi. Menurut Kadam et al (2009) koro kecipir 

merupakan salah satu jenis kacang kacangan yang masih kurang dimanfaatkan, dimana 

koro kecipir ini dapat menghasilkan rendemen protein yang tinggi apabila dibandingkan 

dengan jenis kacang kacangan yang lain. Komposisi gizi dan mineral pada biji kecipir 

dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7. 

 

Tabel 6. Komposisi Kimia Biji Kecipir 

Kriteria Kandungan Gizi (g / 100g) 

Air 8,70 – 24,60 

Energi 1,61 – 1,89 

Protein 29,80 – 39 

Lemak 15,00 – 20,40 

Karbohidrat 23,90 – 42,00 

Serat 3,70 – 16,10 

Abu 3,30 – 4,90 

(Krisnawati, 2010) 
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Tabel 7. Kandungan Mineral Biji Kecipir 

Mineral Kandungan (mg / 100 g) 

Kalium 1100 – 1800 

Fosfor 200 – 610 

Belerang 380 

Kalsium 80 – 370 

Magnesium 110 – 225 

Sodium 14 – 64 

Besi 2 – 18 

Mangan 4 – 25 

Seng 3,1 – 5 

Tembaga 1,30 

   (Krisnawati, 2010) 

 

Biji kecipir memiliki protein yang tinggi dan hampir sama dengan kandungan protein biji 

kedelai (Belinda dan Yunianta, 2016). Biji kecipir ini memiliki kandungan asam amino 

yang lebih besar dari kacang kedelai, terutama pada kandungan treonin dan lysin. Protein 

yang terdapat pada koro kecipir merupakan protein yang larut air dan mengandung 

banyak fraksi protein 7s (Sathe et al., 1982). Selain fraksi protein 7s protein yang terdapat 

pada koro kecipir juga memiliki fraksi 2s dan 6s, fraksi-fraksi globulin tersebut akan 

menentukan tekstur dari produk yang dihasilkan dari biji kecipir (Kantha et al., 1983). 

Biji kecipir ini memiliki nutrisi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, 

dan mineral dengan jumlah yang memadai. Kandungan gizi pada kecipir setara dengan 

kedelai yang memiliki harga yang relatif lebih murah apabila dibandingkan dengan 

kedelai (Nurhartadi et al., 2014). Biji kecipir memiliki kandungan kalium yang tinggi 

yaitu 1100 – 1800 mg/100 g (Krisnawati, 2010). Oleh karena itu kecipir dapat digunakan 

sebagai alternatif pengganti kedelai. 

 

Tingginya kandungan kalium ini dapat menurunkan tekanan darah pada manusia 

(Tulungnen, 2016). Kelengkapan nutrisi dari biji kecipir cocok sebagai bahan alternatif 

untuk mengganti konsumsi kedelai. Namun biji kecipir juga mengandung sianida yang 

tinggi. Menurut Aisjah & Abun (2012) biji kecipir mengandung asam sianida sebesar 

45,58 mg/kg. Menurut Balitkabi (2012) tingginya kandungan sianida ini dapat diturunkan 

yaitu dengan melakukan perendaman dengan menggunakan natrium bikarbonat 

(NaHCO3). Selain dengan perendaman menggunakan natrium bikarbonat, menurut 

Indriyani et al (2010) proses pengolahan seperti dengan pengirisan, penghancuran, 
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perendaman dan perebusan dapat menyebabkan hidrolisis sehingga dapat mengurangi 

kandungan asam sianida. Contoh biji kecipir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Biji Kecipir 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisik, kimia dan sensori dari 

cookies berbahan dasar tepung mocaf dan tepung pisang serta untuk mengetahui 

penerimaan terbaik dari cookies yang dihasilkan. Sifat fisik yang diamati terdiri dari 

warna dan kekerasan (hardness). Sifat kimia yang diamati terdiri dari kadar air, kadar 

abu, kadar lemak, protein, karbohidrat, kalium dan sianida.  

  

 


