
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Cookies 

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

tepung yang tidak mengandung protein tinggi yang diolah dan dipanggang hingga keras 

disertai bahan pendukung menggunakan bahan bahan baku seperti gula, mentega, tepung 

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. Standar nilai gizi cookies berdasarkan SNI dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  

SNI Cookies 

Sumber: (SNI cookies 01-2973-1992, 1992) 

Cookies yang bermutu tinggi yang sangat ideal dan cocok adalah tepung terigu lunak atau 

soft wheat.Tepung terigu jenis soft wheat digolongkan sebagai tepung terigu yang mengandung 

protein rendah, sulit diaduk dan diragikan. Sebelum digunakan tepung sebaiknya diayak terlebih 

dahulu supaya tidak terjadi over mixed. Pada pembuatan cookies diperlukan tepung terigu 
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dengan kadar protein yang rendah karena penggunaan tepung yang kaya protein akan 

menghasilkan cookies yang lebih keras dan kurang renyah (Indriyani, 2007). 

B. Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan tepung yang berasal dari bulir gandum.Tepung terigu umumnya 

digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue, mie dan roti.Kadar protein tepung terigu berkisar 

antara 8 – 14%. Dalam pembuatan mie, kadar protein tepung terigu yang digunakan berkisar 

antara 11 – 14,5% atau tepung terigu berprotein tinggi (Lubis, Erfiza, Ismaturrahmi, & Fahrizal, 

2013). Gandum yang telah diolah menjadi tepung terigu menurut (Rustandi, 2011)dapat 

digolongkan menjadi 3 tingkatan yang dibedakan berdasarkan kandungan protein yang dimiliki, 

yakni :  

a. Hard flour (kandungan protein 12% – 14%)  

Tepung ini mudah dicampur dan difermentasikan, memiliki daya serap air tinggi, elastis, serta 

mudah digiling.Jenis tepung ini cocok untuk membuat roti, mie, dan pasta. 

b. Medium flour (kandungan protein 10,5% – 11,5%)  

Tepung ini cocok untuk membuat adonan dengan tingkat fermentasi sedang, seperti donat, 

bakso, cake, dan muffin. 

c. Soft flour (kandungan protein 8% – 9%) 

Tepung ini memiliki daya serap rendah, sukar diuleni, dan daya pengembangan 

rendah.Tepung ini cocok untuk membuat kue kering, biskuit, pastel. 

Kompinen utama yang terkandung di dalam tepung terigu seperti protein, lemak, kalsium, 

fosfor, besi dan vitamin A cukup tinggi.Banyaknya kandungan komponen utama komposisi 

kimia tepung terigu dalam 100 gram dapat di lihat pada Tabel.2. 



Tabel 2.  

Komposisi Kimia Tepung Terigu per 100 gram Bahan 

Komponen  Satuan Jumlah 

Kalori  kal 332,00 

Protein  g 9,61 

Lemak  g 1,95 

Karbohidrat  g 74,48 

Kalsium  mg 33,00 

Fosfor  mg 323,00 

Besi  mg 3,71 

Vitamin A  IU 9,00 

Vitamin C  mg 0,00 

Air  g 12,42 

(Sumber: USDA, 2014) 

 

C. Ubi Jalar 

Ubi jalar merupakan komoditas sumber karbohidrat utama, setelah padi, jagung, dan ubi 

kayu, dan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri 

maupun pakan ternak. Sebagai sumber karbohidrat, ubi jalar memiliki peluang sebagai substitusi 

bahan pangan utama, dalam upaya penganekaragaman pangan dan dapat diproses menjadi aneka 

ragam produk yang mampu mendorong pengembangan agro-industri dalam diversifikasi 

pangan(Zuraida & Supriati, 2011).Ubi jalar ungu termasuk family Convolvulaceae.Klasifikasi 

ubi jalar ungu menurut (Rukmana, 1997) sebagai berikut :. 

Kingdom  : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi :Angiospermae 

Kelas :Dicotyledonae 

Ordo : Convolvulales 

Famili :Convolvulaceae 

Genus  : Ipomea 



Spesies : Ipomea batatas 

Berdasarkan warna umbi, ubi jalar dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai 

berikut: 

a. Ubi jalar putih, yakni jenis ubi jalar yang memliki daging umbi berwarna putih. 

b. Ubi jalar kuning, yakni ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna kuning muda atau 

putih kekuningan-kuningan 

c. Ubi jalar orange, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna jingga hingga 

jingga muda.  

d. Ubi jalar ungu, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna ungu hingga ungu 

muda (Juanda & Cahyono, 2000). 

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 ribovlavin. 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).Kandungan Gizi Ubi Jalar Segar dalam 

100 gram dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. 

Kandungan Gizi dalam 100 gram Ubi Jalar Ungu Segar. 

No Komposisi Gizi Satuan Ubi Ungu 

1 Kalori  kkal 123,00 
2 Protein  g 0.77 
3 Lemak  g 0.94 
4 Karbohidrat  g 27.64 
5 Kalsium  mg 30.00 
6 Fosfor  g 49.00 
7 Zat Besi  mg 0.70 
8 Natrium  mg - 



9 Kalium  mg - 
10 Niacin  mg - 
11 Vitamin A  SI 7.700.00 
12 Vitamin B1  mg 0.9 
13 Vitamin B2  mg - 
14 Vitamin C  mg 21.34 
14 Air  g 70.46 
16 Gula reduksi  0.30 
17 Serat  0.3 
18 BDD  % 86.00 
19 Anthosianin  110.51 

(Sumber :Sarwono, 2005) 

Keunggulan dari ubi jalar adalah mempunyai indeks glikemik yang relative rendah, 

berfungsi untuk mengendalikan kadar gula darah sehingga dapat membantu mencegah penyakit 

diabetes mellitus. Disamping itu ubi jalar juga memiliki kadar serat pangan yang tinggi sehingga 

direkomendasikan sebagai makanan diet(Bantacut & Saptana, 2014). 

Selain mengandung β-karoten, ubi jalar 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 61,85 mg/100 g, 17 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

antosianin ubi jalar ungu muda 3,51 mg/100 g. Ubi jalar ungu pekat memiliki aktivitas 

antioksidan 59,25 %, lebih besar dibandingkan dengan ubi jalar ungu muda 56,64 %. Penurunan 

kandungan antosianin pada produk olahan dari kedua jenis ubi jalar menunjukkan kecenderungan 

yang sama. 

Antosianin  yang  tinggi  pada  ubi  jalar  berfungsi  sebagai  antioksidan  dan penagkap 

radikal bebas. Selain itu antosianin berperan dalam mencegah terjadinya penuaan   dini dan   

penyakit   degeneratif   seperti   aterosklerosis   dan   kanker. Antosianin  pada  ubi  jalar  ungu  

juga  berperan  sebagai  antimutagenik  dan antikarsinogenik, mencegah   gangguan   pada   



fungsi   hati,   anti-hipertensi, menurunkan kadar gula darah dan total kolesterol 

darah,memperbaiki daya ingat, anti-peradangan dan anti-mikroba. Di Jepang, ubi jalar warna 

ungu banyak dikembangkan untuk kegunaan zat pewarna alami berbagai makanan, penawar 

racun, mencegah sembelit, dan membantu menyerap kelebihan lemak dalam darah(Jusuf, 2011).  

Pemanfaatan ubi jalar berwarna daging ungu di Indonesia masih terbatas pada beberapa 

jenis produk pangan saja ini pun dalam jumlah kecil, paling banyak dijumpai di pasaran adalah 

kripik. Sementara di Jepang, selain sebagai pewarna alami, ubijalar ungu juga diolah menjadi 

selai, jus, minuman beralkohol dan tepung untuk bahan baku mie dan roti yang produknya dapat 

dengan mudah ditemukan di pasaran(Jusuf., 2011). Ubi jalar ungu lebih baik untuk atribut rasa 

manisnya dibanding ubi jalar yang sudah ada dipasaran.Sedangkan atribut warna ungu, mencapai 

hampir 80% memberikan respon pada ketertarikan warnanya. Dari segi produktivitas hasil lebih 

dari separuh jumlah responden produsen menyatakan ubijalar ungu mempunyai produktivitas 

lebih baik dari ubi yang ada di pasaran.(Rozi & Krisdiana, 2005) 

 

Gambar 1. Ubi Jalar Ungu 

Tepung ubi jalar merupakan hancuran ubi jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya. 

Tepung ubi jalar tersebut dapat dibuat secara langsung dari ubi jalar yang dihancurkan dan 

kemudian dikeringkan, tetapi dapat pula dibuat dari gaplek ubi jalar yang dihaluskan (digiling) 



dengan tingkat kehalusan ± 80 mesh (Suprapti, 2003). Tepung ubi jalar dapat dicampur dengan 

bermacam-macam tepung lain, untuk meningkatkan nilai gizinya bisa ditambahkan tepung yang 

tinggi kadar proteinnya, terutama dengan tepung kacang-kacangan(Aini, 2002). Substitusi tepung 

ubi jalar terhadap terigu pada pembuatan kue dan roti berkisar 10-100%, tergantung dari jenis 

kue atau roti yang dibuat(Apriliyanti, 2010). 

 

Gambar 2. Tepung Ubi Jalar Ungu 

Karakteristik tepung ubi jalar dapat memenuhi peran sebagai sumber kalori. Kandungan 

proteinnya rendah, maka dalam pengolahan untuk keperluan tertentu perlu diperkaya dengan 

sumber-sumber protein, seperti penambahan tepung kacang-kacangan atau konsentrat protein 

(Apriliyanti, 2010). 

Tepung ubi jalar ungu memiliki kandungan antosianin yang bermanfaat bagi kesehatan 

dibanding tepung ubi jalar lainnya. Rendemen tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan lebih tinggi 

dibandingkan rendemen tepung ubi jalar biasa, rendemen tepung ubi jalar yang dihasilkan 

bekisar antara 26,58%-30,42%. Selain itu tepung ubi jalar ungu memiliki daya serap air yang 

tinggi.Sifat Kimia Tepung Ubi Jalar Ungu dan Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar Ungu dalam 

100 gram dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.  



Tabel 4. 

 Sifat Kimia Tepung Ubi Jalar Ungu 

Analisa Satuan Jumlah 

Air  % 5,84 

Protein  % 3,21 

Lemak  % 1,27 

Abu  % 1,88 

Karbohidrat  % 87,79 

Pati  % 64,63 

Antosianin  ppm 19,75 
(Sumber : Apriliyanti, 2010) 

Tabel 5.  

Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar Ungu dalam 100 gram 

Komposisi Zat Gizi Satuan Jumlah Zat Gizi 

Kadar Pati  % 76,26 

Gula Reduksi  % 4,83 

Antosianin  mg 108,21 

Aktivitas Antioksidan  ppm 448,68 
(Sumber : Ticoalu , 2016) 

Tepung ubi jalar digunakan untuk pembuatan mie dan roti manis, umbi jalar yang dipilih 

berwarna putih. Untuk roti basah atau cake, disamping yang berwarna putih dapat pula dipilih 

umbi ubi jalar berwarna krem, jingga, atau kuning.Sementara umbi berwarna ungu dapat 

digunakan untuk kue berwarna coklat. Penambahan tepung ubi jalar sebagai bahan baku industri 

roti sampai ukuran tertentu yang dicampur dengan tepung terigu tidak tampak ada perbedaan 

warna, tekstur, dan rasa. Begitu pula dengan penggunaan tepung ubi jalar untuk campuran 

pembuatan biskuit, creaker, kue kering, cake, dan donat. Tepung ubi jalar juga dapat digunakan 

untuk kosmetik, lem, kanji (untuk tekstil), gula sirup, dodol, dan bahan campuran kertas 

(Apriliyanti, 2010). 

D. Kacang Gude 

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  peamemiliki  banyak  nama  lokal  di  Indonesia yaitu   kacanghiris(Sunda), ritik lias 

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

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

Tidore)(Susilaet al, 2012). Kacang gude termasuk faamili Papilionaccae (Leguminoceae). 

Klasifikasi kacang gude(Verawati, 2010) sebagai berikut 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobiota 

Division : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub-kelas : Rosidae  

Ordo  : Fabales 

Famili  : Papilionaccae( Leguminoceae) 

Genus  : Cajanus 

Spesies  : Cajanus cajan (L.Millsp) 

 

Gambar 3. Kacang Gude (Undis) 

Kacang gude mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang cukup tinggi 

(Verawati, 2010). Kandungan protein kacang gude hingga 20,7g(TKPI, 2018). Selain itu, 

tanaman kacang gude mudah sekali tumbuh dan sangat produktif.Kandungan gizi kacang 

gudepolong muda dan biji tua dapat dilihat pada Tabel 6. 

 Tabel 6.  



Kandungan Gizi Kacang Gude polong muda dan biji tua 

Kandungan Gizi 
Proporsi (banyaknya)  dalam: 

Satuan Polong Muda Biji Tua 

Kalori  kal 114 316,00 

Protein  g 7,0 20,7 

Lemak  g 0,6 1,0 

Karbohidrat  g 20,8 58,0 

Serat  g 4,4 4,6 

Kalsium  mg 3,0 146 

Fosfor mg 122 445 

Zat Besi  mg 1,5 4,7 

Vitamin A  mcg 0,0 0,0 

Vitamin B1  mg 0,37 0,30 

Vitamin C  mg 43 0,0 

Air  g 70,3 16,1 

Abu   g 2,3 4,2 

Bagian yang dapat dimakan  % 69,00 100,00 
(Sumber:TKPI, 2018) 

Ditinjau dari aspek gizi, kacang-kacangan merupakan sumber protein, lemak, dan 

karbohidrat.Kacang-kacangan lokal tidak kalah dalam kandungan protein, begitu pula kualitas 

protein yang ditentukan oleh susunan asam amino.Secara umum, kacang-kacangan lokal 

memiliki kelebihan asam amino esensial lisin, tetapi kekurangan asam aminosulfur seperti 

metionin dan sistin. Namun, kekurangan ini dapat dikompensasi dengan cara 

mengombinasikannya dengan protein serealia yang mengandung metionin dan sistin.  

 Kacang gude mengandung gizi yang cukup tinggi yaitu 22% protein, 65% karbohidrat 

dan 14% lemak. Kacang gude bisa dimanfaatkan sebagai pengganti kedelai atau bahan 

pencampur pada produk yang menggunakan bahan dasar kedelai misalnya kecap dan tempe.  

Kacang gude merupakan sumber serat kasar yang baik, juga mineral penting seperti besi, 

sulfur, kalsium, potasium, mangan, dan vitamin larut air terutama thiamin, riboflavin, 

niasin(Saxena, Kumar, & Gowda, 2010). Kandungan mineral kacang gude beserta profil 

proteinnya mirip dengan kedelai, kecuali methionin yang kadarnya rendah.Polong muda kacang 



gude lebih kaya Fe, Cu, dan Zn daripada polong tua(Singh & D. L Oswalt, 1984). Polong muda 

kacang gude dapat langsung dimakan, sedangkan polong tua diolah menjadi berbagai jenis 

makanan olahan pengganti kedelai beberapa kecap dan tempe.  

Selain zat gizi, hampir semua kacang-kacangan, termasuk kedelai, mengandung senyawa 

antigizi seperti trypsin inhibitor, asam fitat, dan tanin.Kacang gude mengandung senyawa 

antigizi, yaitu tannin yang menghambat enzim tripsin, kimotripsin, dan amilase (inhibitor tripsin, 

inhibitor, kimotripsin dan inhibitor amilase).Tanin membentuk senyawa kompleks dengan 

protein dan karbohidrat yang dapat mengurangi atau menghambat aktivitas amilase dan lipase 

pada pankreas dan menghambat penyerapan Fe.Senyawa-senyawa ini menyebabkan masalah 

apabila kacang gude dikonsumsi dalam jumlah besar.Namun, senyawa antigizi yang dikandung 

kacang gude sedikit lebih kecil dibandingkan kedelai, kacang polong, dan kacang pada 

umumnya. Senyawa antigizi tersebut dapatdihilangkan atau dikurangi melalui proses 

pengolahan, antara lain fermentasi, pengecambahan,perendaman maupun pemasakan. Tanin 

umumnya terkonsentrasi pada kulit biji sehingga dapat dihilangkan dengan cara mengupas kulit 

biji. 

Kacang gude juga banyak digunakan sebagai pakan ternak. Daunnya merupakan pakan yang 

sangat baik dengan nilai gizi yang tinggi(Damaris, 2007). Di beberapa negara, kacang gude 

dijadikan sebagai obat herbal tradisional. Di Peru dan Brasil, kacang gude diramu dalam teh 

untuk mengobati radang(Taylor, 2005). Di China, kacang gude dibakar hangus dicampur dengan 

air kopi, dimanfaatkan untuk mengobati sakit kepala, sedangkan biji muda dikonsumsi karena 

dipercaya dapat menyembuhkan penyakit ginjal dan liver ringan. Daun gude telah digunakan 

untuk mengobati malaria(Aiyeloja & Bello, 2006)di Nigeria, sementara di Afrika Selatan 

dipromosikan sebagai obat herbal (Damaris, 2007). 



E. Tepung Kacang Gude 

Tepung kacang gude dapat digunakan sebagai bahan untuk membuatmacam-macam cookies, 

roti, mie dan pasta. Tepung kacang gude juga dapat dibuat dari kecambah kacang gude(Torres 

dkk , 2006). 

Pembuatan tepung kacag gude dimulai dengan sortasi dan pembersihankacang gude seperti 

kotoran krikil, debu sehingga mendapatkan kacang gude yangbenar-benar bagus sehingga dapat 

menghasilkan tepung kacang gude yang sesuaipersyaratan.Setelah itu kacang gude langsung 

dilakukan perendaman didalam airbersih selama 2-3 menit.Untuk mempermudah tahap 

selanjutnya dalam prosespengecilan ukuran.Selanjutnnya kacang gude dikering anginkan sekitar 

1-2 jam.Kemudian kacang gude yang sudah kering dilakukan penyangraian selama 30menit. 

Setelah itu kacang gude dihaluskan sampai benar-benar halus kemudiandiayak sampai 

mendapatkan tepung kacang gude yang bagus (lolos ayakan 80mesh) (Burgess & Peter, 2004). 

F. Bahan Baku Penunjang 

1. Gula 

Gula pada pembuatan cookies memiliki fungsi untuk memberikan rasa manis, pembentuk 

tekstur, dan pemberi kenampakan akhir yang menarik. Penambahan gula yang terlalu banyak 

dapat menyebabkan warna produk menjadi cokelat kehitaman dan tekstur adonan seperti 

perekat(Winata, 2014). 

Apabila ada kelebihan gula pada resep, lebih baik gula tersebut dilarutkan dalam susu atau 

air. Jumlah gula yang sama dengan telur hasil adonannya akan lebih baik. Gula akan 

mematangkan dan mengempukan susunan sel. Bila persentase gula terlalu tinggi dalam adonan 

maka hasil cookies akan kurang baik, karena saat dipanggang akan cepat gosong. Gula memiliki 

sifat higroskopis (kemampuan menahan air), sehingga dapat memperbaiki daya tahan biskuit 



selama penyimpanan. Pada pembuatan cookies, gula yang digunakan sebanyak 10-30% dan 

optimum pada kisaran 14-25% dari berat tepung(Paran, 2009). 

2. Garam 

Garam diperoleh dari endapan alam dan laut dan biasanya dimurnikan dan dikeringkan 

secara vakum menjadi ukuran kristal yang diinginkan. Garam yang berasal dari laut diperoleh 

dengan evaporasi alami air laut yang menghasilkan kristal kasar. Garam digunakan di hampir 

semua resep untuk memberikan rasa dan meningkatkan cita rasa. Konsenterasi yang paling 

efektif adalah sekitar 1-1,5% berdasarkan berat tepung, tetapi pada tingkat lebih dari 2,5% akan 

memberikan rasa yang tidak menyenangkan(Manley, 1998). 

3. Baking Powder 

Baking powder adalah campuran dari natrium bikabornat dan garamammonium karbonat atau 

ammonium bikabornat.Setelah tercampur menjadi adonan atau saat adonan yang dipanaskan 

mereka bereaksi untuk membebaskan gas, karbon dioksida, gelembung yang merupakan dasar 

dari struktur di cookies atau kue panggang. Selama pembakaran, volume gas bersama dengan 

udara dan uap air yang ikut tertangkap dalam adonan akan mengembang, sehingga diperoleh roti 

dengan struktur berpori-pori(Winarno, 1991) 

4. Lemak 

Lemak yang digunakan dalam pembuatan biskuit ini menggunakan lemakpadat. Jenis-jenis 

lemak dalam pembuatan biskuit adalah lemak padat, contohnyamargarine, butter (mentega), 

pastry margarine dan shortening, sedangkan lemakcair, contohnya minyak goreng, salad oil, dan 

olive oil. Fungsi lemak dalampembuatan kue kering adalah sebagai pemberi aroma, pelembut 

tekstur kuekering, sebagai pelembab dan memperkaya rasa, sebagai pelarut gula, sebagaibahan 

isian, memberi kilau pada permukaan kue kering.Porsi lemak yang banyak akan menghasilkan 



kue yang tipis dan renyah,sedangkan lemak yang kurang akan membuat cookies menjadi lebih 

mengembang(puffy) dan memiliki tekstur seperti cake. Lemak pada kue kering umumnyaberasal 

dari mentega, margarin danshortening.Shortening dan margarin memilikisifat lebih stabil, 

membantu kue untuk mempertahankan bentuknya saatdipanggang. Sedangkan mentega akan 

meleleh pada suhu tubuh, jenis lemak inimemiliki sifat paling mudah meleleh dibandingkan 

dengan lemak lainnya karenaitu di dalam kue, mentega akan memberikan efek 'lumer di 

mulut/melt-in-yourmouthdengan rasa yang nikmat(Paran, 2009). 

5. Telur 

Telur merupakan bahan pangan yang berasal dari ternak unggas dan memiliki nilai gizi 

cukup tinggi karena telur mengandung protein yang tinggi dengan susunan asam amino yang 

lengkap dan seimbang. Lemak pada kuning telur terdiri dari fosfolipid yang dapat berfungsi 

sebagai agen pengemulsi dan pengaerasi (Claudia dkk, 2014). Penambahan telur dalam 

pembuatan cookies berfungsi untuk memperbesar volume, memperbaiki tekstur, menambah 

protein yang dapat memperbaiki kualitas pada biskuit. Penggunaan kuning telur pada pembuatan 

cookies akan menghasilkan cookies yang lebih empuk daripada memakai seluruh telur. Hal ini 

disebabkan lesitin pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi.Adanya zat pengemulsi ini 

menjadikan telur dapat memperbaiki tekstur, memperbesar volume serta menambah kandungan 

protein (Aini, 2009). 

G. Proses Pembuatan Cookies 

Pada dasarnya proses pembuatan kue kering terdiri dari empat tahap yaitu: tahap persiapan, 

tahap pembuatan adonan, tahap pencetakan, tahap pengovenan. 

1. Tahap Persiapan 



Menyiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kue kering.Bahan-

bahan ditimbang sesuai dengan resep. 

2. Tahap Pembuatan Adonan 

Semua bahan dicampur yaitu dengan cara mencampur gula halus, telur, lemak, garam 

baking powder dan baking soda yang diaduk dengan menggunakan alat mixer, kemudian 

dicampur dengan tepung hingga adonan bertekstur agak sedikit lembek. 

3. Tahap Pencetakan 

Tahap pencetakan meliputi membentuk lembaran adonan, penipisan adonan serta 

penghalusan adonan. Lembaran harus halus dan rata, dan ketebalannyapun sama. Adonan kue 

kering dapat dibentuk dengan scoop ice cream atau cetakan kue kering yang dicetak pada loyang. 

Waktu mencetak adonan kue kering harus dihindari banyaknya sentuhan tangan yaitu 

dengan mengulang-ulang pencetakan untuk menghindari agar lemak tidak meleleh yang 

berakibat teksturnya menjadi keras. Adonan yang telah dicetak diatas loyang diberi jarak agar 

tidak saling melekat satu sama lainnya selama pembakaran. 

4. Tahap Pembakaran 

Proses pembakaran berpengaruh terhadap hasil akhir yang diperoleh. Oven terlebih dahulu 

dipanaskan dan suhu pembakaran yang diperlukan yaitu 180 derajat C selama kurang lebih 14 

menit, pada waktu memasukkan loyang, oven tidak boleh terlalu panas, jika oven terlalu panas 

adonan yang dimasukkan akan menghasilkan kue kering yang cepat matang luarnya tapi 

dalamnya masih mentah, sedangkan jika dimasukkan apabila oven belum panas maka akan 

mengakibatkan kue kering yang keras karena terlalu lama dioven. Agar memperoleh pembakaran 

yang baik, adonan dikeluarkan dari oven masih berwarna kuning kecoklatan dan masih lembek. 



Karena kue kering akan menjadi kering dan mengeras diatas loyang yang masih panas dan 

setelah dingin dilepaskan dari loyang. 
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