
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Cookies merupakan kue kering yang memiliki citarasa manis dengan bahan berasal dari 

terigu yang tidak mengandung protein tinggi yang diolah dan dipanggang hingga keras disertai 

bahan pendukung menggunakan bahan bahan baku seperti gula, mentega, terigu, dan telur 

(Hayatinufus, 2005). Menurut(Wijayanti, 2013) bahwa biskuit atau cookies sangat diminati 

banyak kalangan terutama anak-anak karena adonan lunak (jumlah lemak dan gula yang 

digunakan lebih banyak) atau keras, relatif renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya 

bertekstur kurang padat.Pada tahun 2015 peneliti Rani Mayasari menghasilkan biskuit dari 

perbandingan tepung ubi jalar dan tepung kacang merah dengan konsentrasi tepung terigu, 

tepung ubi jalar, tepung kacang merah masing-masing a1 (100%:0%:0%), a2 (30%:30%:40%), 

a3 (30%:40%:30%), a4 (30%:50%:20%), a5 (30%:60%:10%). 

Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup tinggi. Ubi 

jalar ungu juga merupakan sumber vitamin dan mineral, vitamin yang terkandung dalam ubi jalar 

antara lain vitamin A, vitamin C, thiamin (vitamin B1) dan riboflavin. Sedangkan mineral dalam 

ubi jalar ungu di antaranya adalah zat besi (Fe), fosfor (P) dan kalsium (Ca). Kandungan lainnya 

adalah protein, lemak, serat kasar dan abu(Iriyanti, 2012). 

Bahan baku pembuatan cookies adalah tepung terigu yang berasal dari gandum yang 

ketersediaannya di Indonesia harus diimpor, sedangkan penggunaannya sangatlah tinggi 

(Kementrian Perindustrian Indonesia, 2013). Salah satu upaya untuk mengurangi impor gandum 



dan penggunaan tepung terigu adalah dengan mensubstitusi dengan produk lokal.Salah satu jenis 

produk lokal yang potensial sebagai pengganti terigu adalah tepung ubi jalar ungu. 

Ubi jalar ungu mengandung kandungan betakaroten yang tinggi dibandingkan dengan 

tepung terigu dan ubi jalar ungu mengandung antosianin terutama pada umbinya berwarna ungu 

gelap.Ubi jalar ungu yang kaya antosianin memiliki nilai komersial tinggi, berperan sebagai 

fungsional food dan zat pewarna alami yang stabil.Ubi jalar ungu pekat mengandung antosianin 

108.21 mg/100 g,  

Untuk meningkatkan protein yang terdapat pada tepung ubi jalar ungu perlu penambahan 

protein yang berasal dari kacang-kacangan.Kacang-kacangan yang tinggi protein selain kacang 

kedelai adalah kacang gude dan yang selama ini pemanfaatan  kacang gude belum begitu 

maksimal. 

Kacang gude (Cajanus cajan L. Millsp.) merupakan jenis kacang-kacangan yang tumbuh 

sepanjang tahun dan mampu tumbuh pada lahan kering (Messakh, 2004). Kacang  gude  atau 

pigeon  pea memiliki  banyak  nama  lokal  di  Indonesia yaitu   kacang hiris (Sunda), ritik lias 

(Sumatera), kacang   kayu  (Jawa), kance (Bugis),  kacang kaju (Madura),  kacang  undis (Bali), 

lebui, legui, kacang iris,  kacang turis, puwe  jai (Halmahera),  dan fou  hate (Ternate  dan 

Tidore) (Susila et al, 2012).   

Biji kacang gude per 100 gram mengandung 336 kkal, protein 20,70 g, lemak 1,40 g, 

karbohidrat 62,00 g, Kalsium 12.50 mg, Fosfor 275 mg, Fe 4 mg, Vitamin A 250 SI, Vitamin B 

0,48 mg, dan Vitamin C 5 mg. Secara umum biji kacang ini mengandung sumber protein, 

karbohidrat, lemak,dan vitamin yang cukup tinggi (Verawati, 2010).  



Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba untuk membuat cookies yang menggunakan 

pangan lokal dengan memanfaatkan ubi jalar ungu yang tinggi akan kalori dan karbohidrat serta 

menggunakan pangan yang tinggi protein yaitu kacang gude.  

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang diatas adalah bagaimana 

pengaruh komposisi tepung ubi jalar (Ipoemea batatas) dan tepung kacang gude (Cajanus 

cajanL.Millsp.)terhadap karakteristik cookies.  

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh komposisi tepung ubi jalar  ungu (Ipoemea batatas) dan tepung 

kacang gude (Cajanus cajanL.Millsp.) terhadap karakteristik cookies. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menentukan jumlah komposisi tepung ubi jalar ungu dengan tepung kacang gude. 

b. Menguji sifat organoleptik pada cookies dari tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang 

gude.  

c. Menganalisis kadar protein pada cookies 

d. Menganalisis kadar lemak pada cookies. 

e. Menganalisis kadar karbohidrat pada cookies 

f. Menganalisis kadarair pada cookies. 

g. Menganalisis kadar abu pada cookies. 

 

 

 

 

 



D. Manfaat 

1. Teoritis 

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman bagi penulis dalam 

penelitian tentang pengaruh komposisi tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

terhadap karakteristik cookies. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penganekaragaman pangan. 

 


