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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Dewasa ini, pola makan masyarakat Indonesia terutama di perkotaan mengarah pada 

produk pangan yang praktis, ekonomis, dan dalam kemasan siap saji, salah satu 

contohnya adalah snack.  Umumnya snack digambarkan sebagai makanan cepat saji yang 

tidak bergizi karena mengandung gula, garam atau lemak yang tinggi. Akan tetapi saat 

ini sudah banyak ditemukan healthy snack yang dijual di pasaran. Healthy snack 

merupakan salah satu bentuk produk pangan fungsional. Berbagai healthy snacks telah 

dikembangkan salah satunya dalam bentuk cookies. Cookies merupakan salah satu jenis 

biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah bila 

dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat (BSN, 1992). Umumnya dalam 

pembuatan cookies menggunakan tepung terigu protein rendah (kadar protein 8% - 9,5%) 

karena tidak perlu adanya pengembangan adonan. Oleh karena itu kebanyakan cookies 

mengandung tinggi karbohidrat namun relatif rendah kandungan proteinnya. Peningkatan 

kandungan protein dalam cookies dapat dilakukan dengan cara suplementasi protein. 

Suplementasi protein kedalam produk bakeri dapat dilakukan dengan dua acara, pertama 

yaitu menambahkan asam amino murni atau protein pelengkap untuk meningkatkan PER 

(Protein Efficiency Ratio) pada protein yang ada pada suatu produk pangan. Kedua yaitu 

meningkatkan total jumlah protein dengan cara menambahkan bahan nitrogen murni 

seperti tepung kedelai, putih telur, dan kasein (Matz, 1992).   

Protein merupakan senyawa organik yang perannya sangat penting dalam tubuh manusia. 

Seperenam berat manusia terdiri dari protein. Dalam pembentukan sel dalam tubuh, 

diperlukan asam amino esensial maupun yang nonesensial dan harus tersedia dalam 

jumlah yang cukup (Winarno, 1993). Ikan memiliki keunggulan dibandingkan sumber 

protein lainnya diantaranya kandungan asam-asam amino yang cukup tinggi dan berpola 

mendekati kebutuhan asam amino dalam tubuh manusia. Salah satu ikan yang banyak 

mengandung protein adalah ikan lele dumbo. Ikan lele dumbo (Clarias gariepius) 

merupakan ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan memiliki harga 

yang relatif terjangkau. Ikan lele dumbo mengandung protein sebesar 17% dan 

terkandung asam amino cukup lengkap terutama tinggi asam amino lisin mencapai 10,5% 

untuk setiap % protein (Astawan (2011) dalam Arvianto (2016)). Salah satu cara agar zat 

gizi pada ikan dapat difortifikasi ke dalam makanan yaitu dengan mengolah ikan menjadi 
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tepung surimi. Surimi merupakan konsentrat protein miofibril yang stabil terdapat pada 

daging ikan yang telah dipisahkan dari tulang dan kulitnya, kemudian digiling, dan dicuci 

dengan air atau larutan garam, lalu penghilangan air dan penambahan krioprotektan, dan 

terakhir pembekuan (Moniharapon, 2014). Surimi kemudian dikeringkan dan dijadikan 

tepung agar memperpanjang umur simpan serta mempermudah pengolahan selnajutnya 

menjadi produk. Pengkayaan protein ikan pada cookies dapat dijadikan upaya 

meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap ikan.  

Penganekaragaman menu antara hewani dan nabati sangat penting agar mutu protein 

bahan makanan saling mendukung dan meningkat (Winarno, 1993). Selain tepung surimi 

ikan lele dumbo sebagai bahan utama juga menggunakan tepung biji jali (Coix lacryma-

jobi L). Jali atau dikenal juga Hanjeli merupakan salah satu kelompok serealia yang 

tumbuh di daerah tropis termasuk di Indonesia. Pada biji jali mengandung protein 

10,89%; lemak 5,18%; karbohidrat 71,81% serta tinggi kandungan vitamin B1 dan 

kalsium dibandingkan serealia lainnya (Nurmala, 2009). Pada tepung jali tidak 

mengandung gluten sehingga tidak akan terjadi pengembangan adonan. Biji jali memiliki 

banyak manfaat kesehatan diantaranya untuk mengobati rematik, anti-inflammatori, 

antipiretik serta dapat meningkatkan imunitas sel dan hormonal (Nurmala, 2010). Biji jali 

berpotensi sebagai sumber bahan pangan alternatif yang memiliki kandungan gizi cukup 

tinggi. 

Adanya penambahan bahan pangan tertentu dalam pembuatan cookies dapat 

menghasilkan cookies dengan nilai tambah yang baik dari segi kualitas zat gizi. Bahan 

baku yang digunakan dalam pembuatan cookies dapat mempengaruhi kualitas akhir 

cookies, terutama tepung yang digunakan. Berdasarkan karakteristik tepung surimi ikan 

lele dumbo dan tepung biji jali, cookies yang dihasilkan akan kaya protein. Tingginya 

kandungan protein dari tepung yang digunakan akan mempengaruhi tekstur, sensori dan 

nilai gizi suatu produk. Subtitusi harus diperhatikan dengan tepat agar menghasilkan 

cookies yang sesuai dengan kriteria. Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

kombinasi tepung ikan lele dumbo dan tepung biji jali yang tepat untuk menghasilkan 

cookies yang sesuai dengan standar cookies dan dapat diterima oleh konsumen.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Surimi Ikan Lele Dumbo  

Ikan lele dumbo (Clarias garipienus) merupakan salah satu jenis ikan budidaya air tawar 

yang cukup banyak diminati masyarakat, sehingga budidayanya mengalami 

perkembangan pesat di Indonesia setiap tahunnya dan memiliki harga yang relatif 

terjangkau. Nama ikan lele dumbo diberikan karena ikan lele tersebut memiliki laju 

pertumbuhan yang tinggi dan dapat mencapai ukuran yang besar. Kata “Dumbo” berasal 

dari kata “Jumbo” yang berarti berukuran besar (Mahyudin, 2008; Suyanto, 2008 dalam 

Iswanto (2013)). Berikut Tabel 1 dibawah ini adalah klasifikasi ikan lele dumbo: 

Tabel 1. Klasifikasi Ikan Lele Dumbo 

Filum  : Chordata  

Kelas              : Pisces  

Subkelas : Teleostei  

Ordo  : Ostariophysi  

Subordo  : Siluroidae  

Famili   : Clariidae  

Genus              : Clarias  

Spesies            : Clarias geriepinus  

Sumber: Santoso (1994) 

Ciri-ciri ikan lele dumbo yaitu memiliki kulit tak bersisik dan berlendir sehingga licin 

ketika diraba tangan. Bila kena matahari maka kulitnya menjadi pucat, ketika menderita 

stress tubuhnya diwarnai noda hitam dan putih atau totol-totol. Ikan lele dumbo memiliki 

sungut disekitar mulutnya berjumlah delapan buah atau empat pasang dan memiliki lima 

buah sirip yang terdiri dari sirip dada; sirip perut; sirip punggung; ekor; dan sirip dubur. 

Patil ikan lele dumbo lebih pendek, tumpul dan tidak beracun (Santoso, 1994) 

Protein dalam ikan lele dumbo cukup tinggi yaitu sebesar 17% dan terkandung asam 

amino cukup lengkap terutama tinggi asam amino lisin yaitu mencapai 10,5% untuk 

setiap % protein (Astawan (2011) dalam Arvianto (2016)). Namun, kandungan air dalam 

ikan lele dumbo sangat tinggi yaitu 76% sehingga menyebabkan daging ikan mudah 

rusak, pengolahan daging ikan menjadi tepung surimi dapat memperpanjang umur 

simpan. Kandungan gizi yang dimiliki oleh ikan lele dumbo adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. Komposisi Gizi Ikan Lele Dumbo 

Zat Gizi Jumlah (%) 

Protein 16,80 

Lemak 5,70 

Abu 1,00 

Air 75,68 
Sumber : Rosa et al. (2007) 

Dalam penilitian ini ikan lele dumbo diolah menjadi tepung surimi. Surimi adalah protein 

myofibril yang stabil terdapat pada daging ikan yang telah dipisahkan dari tulang dan 

kulitnya, kemudian digiling, dan dicuci (sampai 3 kali pecucian) dengan air atau larutan 

garam dengan tujuan untuk menghilangkan sebagian besar kompoknen larut dalam air, 

darah (pigmen), dan penyebab bau pada lemak. Pencucian merupakan tahap yang paling 

penting dalam pembuatan surimi agar dapat dihasilkan surimi dengan kualitas yang baik. 

Setelah itu daging lumat dipress untuk menghilangkan air yang tersisa lalu dicampur 

dengan kriprotektan yang berfungsi untuk mencegah denaturasi protein selama 

penyimpanan beku. Surimi juga merupakan produk antara yang dapat digunakan untuk 

variasi produk (Moniharapon, 2014).  

Agar surimi dapat disimpan dalam keadaan tanpa beku maka dilakukan pengeringan atau 

penghilangan air langsung setelah surimi mentah dicampur dengan campuran gula atau 

poliol. Dibandingkan dengan surimi beku, surimi bubuk memiliki banyak keuntungan 

seperti memudahkan dalam penanganan dan penyimpanan, serta dapat diaplikasikan pada 

campuran kering. Nilai gizi yang tinggi dalam bubuk surimi dibandingkan daging ikan 

segar dipengaruhi oleh proses pencucian air dalam pembuatan surimi sehingga 

menyebabkan terbuangnya zat larut dalam air, lemak, dan darah. Penambahan 

kriprotektan ke dalam surimi juga harus diperhatikan karena krioprotektan dapat 

meningkatkan kandungan karbohidrat sehingga dapat menghasilkan kadar protein yang 

lebih rendah (Huda et al., 2000). 

Menurut penelitian Machmud (2012), pengkayaan protein dari surimi ikan lele dumbo 

pada brownies akan menghasilkan brownies tinggi protein, tekstur protein yang padat, 

memiliki aroma dan rasa gurih atau terasa berlebih rasa ikan. Adapun penelitian Arvianto 

(2016), fortifikasi tepung daging ikan lele dumbo pada biskuit meningkatkan kandungan 

protein dan asam amino lisin, kemudian menurunkan kadar asam lemak bebas dan kadar 
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air. Biskuit hasil substitusi tepung daging ikan lele dumbo memiliki warna gelap atau 

coklat, rasa asin, dan aroma amis.  

 

1.2.2.  Jali 

Jali (Coix lacryma-jobi L.) atau dikenal juga Hanjeli merupakan salah satu kelompok 

serealia yang tumbuh di daerah tropis termasuk di Indonesia. Jali merupakan sumber pati 

lokal dan belum dimanfaatkan secara optimal. Biji jali dapat diolah menjadi berbagai 

bahan kue-kue dan kudapan karena pada jali terkandung lemak dan kalsium yang tinggi 

(Nurmala, 2010). Klasifikasi jali dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3. Klasifikasi Jali 

Kingdom  :  Plantae 

Divisi       :     Magnoliophyta  

Subdivisi  :  Spermatophyta  

Kelas        :  Lilopsida 

Ordo         : Cyperates 

Familia     :  Poaceae 

Genus       :  Coix L. 

Spesies     :  Coix Lacryma-jobi L. 

Sumber: USDA  

Biji jali pada umumnya berbentuk bulat lonjong, memiliki permukaan kulit yang 

bercangkang. Menurut LIPI (1986), di Indonesia terdapat empat varietas jali, diantaranya: 

(a) varietas Agrotis atau dikenal sebagai jali batu yang bijinya akan mengeras setelah 

dikeringkan, biasanya digunakan untuk bahan kerajinan; (b) varietas Mayuen atau jali 

pulut, umumnya ditanam di sawah, kebun atau ladang, ditepung dan diolah menjadi 

berbagai macam makanan; (c) varietas Palustris dan (d) varietas Aquatica yang tumbuh 

di tempat-tempat yang basah dan memiliki tekstur biji yang keras. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Nurmala (2010), menunjukkan bahwa biji jali memiliki kandungan gizi 

dan berpotensi sebagai bahan pangan alternatif. Biji jali mengandung protein, lemak, 

vitamin B1, dan kalsium yang lebih tinggi serta mengandung kadar karbohidrat lebih 

rendah dibandingkan serealia. Perbandingan nilai gizi biji jali, beras, jagung milet, dan 

sorgum dapat dilihat Tabel 4.  
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Tabel 4. Perbandingan Kandungan Nutrisi Jali dan Beberapa Biji Serealia 

Komponen Jali Beras Jagung Milet Sorgum 

Energi (kkal) 1.506,00 1.711,00 1.690,00 1.573,00 1.628,00 

Karbohidrat (%) 76,40 87,70 83,00 78,90 82,00 

Protein (%) 14,10 8,80 10,50 12,80 11,40 

Lemak (%) 7,90 2,10 4,90 5,60 4,20 

Serat (%) 0,90 0,80 2,70 1,70 2,50 

Abu (g) 1,60 1,30 1,60 2,70 1,70 

Ca (mg) 54,00 18,00 16,00 56,00 25,00 

Fe (mg) 0,80 3,20 3,20 10,10 4,30 

Vitamin B1 (mg) 0,48 0,39 0,34 0,35 0,37 

Vitamin B2 (mg) 0,10 0,08 0,13 0,16 0,20 

Niacin (mg) 2,70 5,80 2,40 2,00 4,40 
 (Sumber: Grubben dan Partohardjono, 1996)  

Pada tepung biji jali terkandung karbohidrat (77,10-77,52%), protein (14,18-15,18%) dan 

lemak (5,51-6,18%) (Pronkitprasan (1987) dalam Dechkunchorn (2016)). Banyak 

penelitian yang telah dilakukan terhadap jali. Jali mengandung asam-asam amino seperti 

tirosin, arginin, lisin, leusin, histidine, dan asam glutamate (Nurmala, 2010). Pada tepung 

jali tidak mengandung gluten sehingga tidak akan terjadi pengembangan adonan. Selain 

protein, biji jali mengandung asam lemak essensial yang terdiri dari 45-55% asam oleat 

dan 39% asam linoleat, serta asam lemak miristat dan palmitat. Biji jali memiliki banyak 

manfaat kesehatan diantaranya untuk mengobati rematik, anti-inflammatori, antipiretik 

serta dapat meningkatkan imunitas sel dan hormonal. Biji jali berpotensi sebagai sumber 

bahan pangan alternatif yang memiliki kandungan gizi setara dengan serealia lainnya 

bahkan mengandung kadar lemak dan kalsium yang tinggi (Nurmala, 2010). 

 

Berdasarkan penelitan Syahputri & Wardani (2015), cookies yang terbuat dari tepung jali 

memiliki tekstur yang keras, berwarna gelap serta terdapat rasa berpasir saat dikonsumsi. 

Hal itu terjadi karena jali memiliki struktur biji yang keras (adanya protein dan matriks 

pati) yang menyebabkan tekstur tepung jali kasar. Kemudian roti yang disubtitusi dengan 

tepung jali tidak terjadi pengembangan adonan, karena jali merupakan serealia yang tidak 

memiliki protein pembentuk gluten, sehingga adonan tidak dapat mengembang dan 

menyebabkan tekstur roti keras. Menurut penelitian Kutschera & Krasaekoopt (2012), 

subtitusi tepung jali sebanyak 15 hingga 20% dalam pembuatan butter cake menghasilkan 

tekstur yang lembut yang disebabkan rendahnya swelling power. Penambahan tepung jali 

ke dalam produk cenderung meningkatkan kandungan serat dan protein. 
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1.2.3.  Cookies 

Menurut SNI 2973:2011, cookies merupakan salah satu jenis biskuit yang terbuat dari 

adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan memiliki penampang bertekstur kurang padat. 

Biskuit merupakan produk bakeri kering yang pembuatannya dengan cara memanggang 

adonan yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa substitusi, minyak atau lemak, 

dengan atau tanpa penambahan bahan pangan dan bahan tambahan lain. Ciri khas cookies 

adalah memiliki kandungan gula dan lemak yang tinggi serta kadar air rendah (< 5%) 

sehingga bertekstur renyah apabila dikemas akan terlindung dari kelembaban dan 

memiliki umur simpan yang lama (Manley (2000) dan Brown (2000) dalam Arfiyanti 

(2013)).  

Kualitas cookies dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu bahan dan proses. Bahan utama 

dalam pembuatan cookies berupa tepung terigu, air, dan garam. Adapun bahan pembantu 

yang menyertai bagian utama untuk mendapatkan aroma, rasa dan tekstur yang 

diinginkan seperti gula, telur, susu skim, lemak, baking soda, serta flavoring agent. Proses 

pemanggangan sangat berpengaruh pada pembuatan cookies. Pada proses pemanggangan 

mulai pembentukan kerangka adonan sehingga karena protein mengalami koagulasi dan 

pati mengalami gelatinisasi yaitu terjadinya penggelembungan granula dan disorganisasi 

molekul pati. Pada bagian luar akan terbentuk crust atau kulit yang berwarna coklat, hal 

ini karena bagian luar berhubungan dengan udara panas dan terjadi karena ada reaksi 

Maillard antara gugus reduksi dari gula dengan gugus amino dari protein dan terbatasnya 

air yang ada di permukaan. Reaksi ini dipengaruhi oleh kadar protein terigu yang 

digunakan.  

Pada umumnya, cookies terbuat dari terigu protein rendah hingga sedang (Muflihati, 

2015). Kandungan gluten tidak berpengaruh pada pembuatan cookies, karena tidak 

memerlukan bahan dasar untuk membesarkan volume, sehingga dapat dibuat dengan 

menggunakan tepung yang mengandung gluten < 1% (Rosmisari (2006) dalam Ningtyas 

(2016)). Cookies dengan tepung non terigu termasuk kedalam golongan short dough 

(Manley, 1998). Syarat mutu cookies yang dihasilkan harus memenuhi Standar Nasional 

Indonesia 01-2973-2011, dapat dilihat pada Tabel 5 yaitu: 

 



8 

Tabel 5. Standar Nasional Indonesia Cookies 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bau - Normal 

1.2 Rasa - Normal 

1.3 Warna - Normal 

2 Kadar Air (b/b) % Maks. 5 

3 Protein (Nx6.25) (b/b) % Min. 5 

Min. 4.5 *) 

Min. 3 **) 

4 Asam lemak bebas (sebagai 

asam oleat) (b/b) 

% Maks. 1.0 

5 Cemaran logam   

5.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0.5 

5.2 Kadmium (Cd) Mg/kg Maks. 0.2 

5.3 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40 

5.4 Merkuri (Hg) Mg/kg Maks. 0.05 

6 Arsen (As) Mg/kg Maks. 0.5 

7 Cemaran Mikroba   

7.1 Angka Lempeng Total Koloni/g Maks 1 x 104 

7.2 Coliform APM/g 20 

7.3 Eschericia coli APM/g <3 
Sumber: SNI 01-2973-2011 

Cookies merupakan makanan praktis yang cukup popular dikalangan masyarakat. Pada 

umumnya cookies dari tepung terigu sehingga kebanyakan cookies memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi, sedangkan kandungan protein relatif rendah. Dengan adanya 

teknologi fortifikasi tepung daging ikan lele dumbo kedalam cookies maka diharapkan 

cookies dapat melengkapi kebutuhan konsumsi protein harian (Arvianto, 2016). Subtitusi 

tepung terigu dengan bahan pangan seperti tepung surimi ikan lele dumbo dan tepung biji 

jali pada pembuatan cookies dapat dihasilkan cookies dengan nilai tambah yang baik 

untuk kesehatan. Kadar protein (gluten), kemampuan mengikat air, dan jenis karbohidrat 

mempengaruhi kekerasan cookies Jumlah tepung mempengaruhi kekerasan cookies 

karena sifat hidrofiliknya yang dapat mengikat air. Bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan cookies dapat mempengaruhi kualitas akhir cookies.  

Protein merupakan komponen fungsional dasar dari berbagai produk olahan tinggi protein 

sehingga mempengaruhi tekstur, sensori, serta nilai nutrisi. Kemampuan daya ikat air 

terhadap protein juga mempengaruhi tekstur suatu produk (Zayas, 1997). Semakin liatnya 

adonan biskuit yang dihasilkan akibat peningkatan padatan dalam formula biskuit. 

Pemanasan pada produk pangan dapat mengakibatkan protein terdenaturasi, daya 
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mengikat air semakin menurun, serta lemak meleleh dan terdispersi ke seluruh makanan. 

Suhu dan waktu pemanggangan juga dapat mempengaruhi nilai kekerasan biskuit yang 

dihasilkan (Afriani et al, 2016). 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimasi formulasi cookies yang dibuat dari tepung 

surimi ikan lele dumbo dan tepung jali yang memiliki karakteristik tinggi protein, 

mengetahui karakteristik kimia (kadar protein dan kadar air), fisik (kekerasan dan warna) 

serta daya terima pada produk cookies. 

 


