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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Talas merupakan tanaman sumber karbohidrat dan termasuk dalam salah 

satu jenis umbi-umbian. Talas mudah tumbuh di Indonesia. Pada tahun 2011 

melalui pelaksanaan kegiatan dem area pangan alternatif, jumlah produktivitas 

talas dari beberapa daerah adalah 661 kuintal/hektar (Dirjen Tanaman Pangan, 

2013). Pati talas mudah dicerna karena ukuran granula patinya sangat kecil. 

Talas terdiri dari banyak jenis dan warna daging umbinya bervariasi, yaitu putih, 

kuning muda, kuning atau oranye, merah, coklat, ungu, dan lainnya (Kusumo 

dkk., 2002). Saat mengupas talas, umumnya tangan menjadi terasa gatal. Hal ini 

dikarenakan adanya kalsium oksalat yang terkandung di dalam talas. Menurut 

Kusumo dkk. (2002), kadar kegatalan pada daging umbi talas diklasifikasikan 

menjadi beberapa tingkatan, yaitu: sangat rendah (≤ 50 mg/100 g), rendah (51-

100 mg/100 g), sedang (101-300 mg/100 g), dan tinggi (> 300 mg/100 g).  

Di daerah Malang banyak dijumpai talas dengan daging umbi berwarna 

kuning. Talas yang terdapat di daerah Malang memiliki rasa yang enak dan 

tekstur yang pulen. Saat analisis bahan baku awal, diketahui kadar oksalat pada 

talas berdaging umbi kuning adalah 298,85 mg/100 g bahan. Kadar oksalat yang 

terdapat pada talas tersebut termasuk sedang, sehingga penurunan kadar 

oksalatnya lebih mudah dibandingkan dengan jenis talas yang memiliki kadar 

oksalat tinggi. Talas yang sudah dipanen tetapi tidak diolah mudah mengalami 

kerusakan. Untuk memperpanjang umur simpan talas, talas dapat diolah menjadi 

tepung dan mengolahnya menjadi produk lain seperti memanfaatkannya sebagai 

bahan dasar dalam pembuatan produk cookies. 

Cookies merupakan salah satu jenis makanan yang disukai masyarakat. Di 

Indonesia, cookies juga dikenal dengan nama kue kering. Cookies dikonsumsi 

sebagai makanan selingan serta dihidangkan saat hari raya besar keagamaan, 

saat menjamu tamu, dan sebagai hantaran atau parcel untuk kerabat maupun 

relasi bisnis (Respati, 2008). Menjelang hari raya, permintaan cookies makin 

meningkat. Seperti saat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2012, industri 

pembuatan cookies di beberapa derah telah menunjukkan peningkatan produksi 

cookies/kue kering. Di provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan produksi cookies 
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sebesar 40% dan di Jawa Tengah terjadi peningkatan sebesar 30% 

(Kemenperin, 2012).  

Umumnya tepung terigu digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

cookies. Selama ini pemenuhan kebutuhan tepung terigu dalam negeri diperoleh 

dengan mengimpor tepung terigu dari negara lain karena tanaman gandum 

masih sulit tumbuh di Indonesia. Seiring dengan meningkatnya konsumsi cookies 

di Indonesia, maka semakin tinggi pula permintaan tepung terigu dalam negeri. 

Pada kuartal I tahun 2012, konsumsi tepung terigu di Indonesia mencapai 1,22 

juta ton, naik 5,61% dibandingkan periode sama tahun 2011 yang tercatat 1,15 

juta ton (Kemenperin, 2012). Untuk menekan jumlah tepung terigu yang diimpor, 

diperlukan bahan dasar lain yang dapat menggantikan fungsi tepung terigu 

dalam pembuatan cookies seperti memanfaatkan tepung talas sebagai bahan 

dasar dalam membuat cookies. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh penulis, 

kelemahan adonan cookies berbahan dasar tepung talas adalah adonan lebih 

sulit menjadi kompak dan sulit dicetak dibandingkan dengan adonan cookies 

berbahan dasar tepung terigu. Hal ini dikarenakan tepung talas tidak 

mengandung gluten seperti yang terkandung di dalam tepung terigu. Gluten 

memiliki sifat elastis  yang berperan dalam pembentukan adonan. Oleh sebab itu, 

diperlukan bahan lain yang dapat berperan membantu mengompakkan adonan 

seperti margarin. Dari hasil penelitian pendahuluan, persentase margarin yang 

sedikit (di bawah 75% b/b total tepung) menyebabkan adonan masih sulit 

menjadi kompak. Peningkatan persentase margarin dalam adonan menyebabkan 

adonan menjadi lebih kompak dan lebih mudah dicetak. Hal ini disebabkan 

lemak mempunyai sifat plastis (Winarno, 2004). Penambahan pati jagung juga 

dapat membantu adonan menjadi lebih kompak. Hal ini dikarenakan pati jagung 

dapat berfungsi melembutkan adonan (Ananto, 2009). 

Oleh sebab itu, pada penelitian ini dilakukan formulasi cookies dengan 

mengkaji pengaruh rasio tepung talas : pati jagung dan pengaruh tingkat 

penambahan margarin terhadap karakteristik fisik, kimia dan organoleptik 

cookies. 

Pada formulasi cookies ditambahkan kelapa parut kering. Tujuannya 

adalah untuk menambah citarasa cookies yang cenderung memiliki rasa umbi 

yang kuat dan rasa yang manis. Kelapa parut kering memiliki citarasa yang gurih 

dan lezat sehingga rasa cookies menjadi manis dan gurih.   
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dikaji pada 

penelitian ini antara lain: 

- Bagaimana pengaruh rasio tepung talas : pati jagung dan tingkat 

penambahan margarin terhadap karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik 

cookies? 

- Bagaimana rasio tepung talas : pati jagung dan tingkat penambahan 

margarin yang tepat untuk menghasilkan cookies perlakuan terbaik? 

- Berapa Angka Kecukupan Gizi (AKG) per takaran saji pada cookies 

perlakuan terbaik?  

 

 

1.3 Tujuan 

- Mengetahui pengaruh rasio tepung talas : pati jagung dan proporsi margarin 

terhadap karakteristik  cookies talas.  

- Mengetahui rasio tepung talas : pati jagung dan tingkat penambahan 

margarin yang tepat untuk menghasilkan cookies perlakuan terbaik. 

- Menentukan Angka Kecukupan Gizi (AKG) per takaran saji pada cookies 

perlakuan terbaik sehingga diperoleh informasi nilai gizi suatu produk 

cookies. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi tentang pemanfaatan 

talas sebagai bahan dasar dalam pembuatan cookies. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan menjadi salah satu produk cookies yang menggunakan bahan-bahan 

lokal tanpa menggunakan tepung terigu yang harus didatangkan dari negara lain. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga rasio tepung talas : pati jagung dan tingkat penambahan margarin 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik cookies. 


