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II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) 

Talas merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang termasuk jenis herba 

menahun. Di Indonesia, talas bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan 

tersebar di tepi pantai sampai pegunungan di atas 1.000 m dpl, baik liar maupun 

ditanam. Talas memiliki berbagai nama umum di seluruh dunia, yaitu taro, old 

cocoyam, abalong, taioba, arvi, keladi, satoimo, tayoba, dan yu-tao. Di Indonesia, 

talas juga memiliki berbagai nama daerah, seperti: eumpeu (Aceh), talo (Nias), 

bete (Manado dan Ternate), kaladi (Ambon) kaladi, kuladi, taleh (Minangkabau), 

keladi, talos (Lampung), bolang, taleus (Sunda), tales (Jawa), tales, kaladi 

(Madura), kladi, tales (Bali), aladi (Gorontalo dan Bugis), talak (Tolitoli), paco 

(Makassar), komo (Tidore) (Purnomo dan Purnamawati, 2007). Tanaman ini 

diklasifikasikan sebagai tumbuhan berbiji (Spermatophyta) dengan biji tertutup 

(Angiospermae) dan berkeping satu (Monocotyledonae).  

Taksonomi tumbuhan talas adalah sebagai berikut (Rukmana, 1998): 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Arales 

Famili  : Araceae 

Genus  : Colocasia  

Spesies  : Colocasia esculenta (L.) Schott 

 

Talas (Colocasia esculenta (L.) Schott) dibagi menjadi dua varietas, yaitu 

C. esculenta var. esculenta dan C. esculenta var. antiquorum. C. esculenta var. 

esculenta (disebut dasheen) diduga berasal dari kawasan tropik Asia Selatan 

dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Purseglove, 1975; Prana dkk, 2000). C. 

esculenta var. antiquorum (disebut dengan eddoe) berasal dari Cina dan Jepang. 

Varietas ini diduga merupakan hasil mutasi dan seleksi dari C. esculenta yang 

diintroduksi ke kawasan tersebut ratusan tahun yang lalu (Purseglove, 1975; 

Prana dkk, 1999).   
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Talas mempunyai variasi yang besar baik karakter morfologi seperti bentuk 

umbi, warna daging umbi serta kimiawi seperti rasa, aroma dan lain-lain. 

Karakter umbi talas diklasifikasikan sebagai berikut (Kusumo dkk., 2002): 

- Bentuk umbi: kerucut, membulat, silindris, ellip, halter, memanjang, datar dan 

bermuka banyak, tandan, bentuk palu, lainnya.  

- Warna daging umbi bagian tengah: putih, kuning muda, kuning atau oranye, 

merah, coklat, ungu. 

- Warna serat daging umbi: putih, kuning muda, kuning atau oranye, merah, 

coklat, ungu, lainnya. 

- Kelezatan daging umbi: hambar, dapat dirasakan, enak. 

- Konsistensi daging umbi rebus: lengket, solid/padat, lunak, bertepung, 

lainnya. 

- Aroma daging umbi rebus: non aromatik, aromatik. 

 

 

 

Umbi talas memiliki keunggulan yaitu kemudahan patinya untuk dicerna. 

Hal ini disebabkan talas memiliki ukuran granula pati yang sangat kecil yaitu 1–4 

μm. Ukuran granula pati yang kecil dapat bermanfaat mengatasi masalah 

pencernaan (Setyowati dkk.., 2007). Kandungan gizi umbi talas dapat dilihat 

pada Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Talas (Dokumentasi Pribadi) 
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Tabel 2.1. Kandungan Gizi Talas per 100 Gram Bahan 

Kandungan Gizi (Satuan) Jumlah per 100 g bahan 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Fe (mg) 
Pro Vitamin A (SI) 
Vtamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 

83,00 
1,60 
0,17 
20,10 
23,80 
52,00 
0,80 
17,00 
0,11 
3,40 
62,00 

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI (1967) dalam Kasno dkk (2006) 

 

2.1.1 Senyawa Oksalat pada Talas 

Umumnya talas tidak dapat dikonsumsi secara langsung tanpa adanya 

pengolahan terlebih dahulu. Hal ini disebabkan kalsium oksalat yang terkandung 

di dalamnya dapat menyebabkan rasa gatal seperti pada mulut, lidah, dan 

tenggorokan. Kristal kalsium oksalat yang berbentuk seperti jarum tipis dapat 

menusuk dan berpenetrasi ke dalam lapisan kulit yang tipis, terutama yang 

terdapat di daerah bibir, lidah dan tenggorokan. Kemudian iritan (kemungkinan 

merupakan sejenis protease) akan muncul dan akan menyebabkan rasa tidak 

nyaman seperti gatal ataupun perih (Bradbury and Nixon, 1998). Selain kalsium 

oksalat, talas juga mengandung asam oksalat yang bersifat larut air. Asam 

oksalat dapat membentuk garam oksalat yang bersifat larut air maupun tidak 

larut air. Di dalam tubuh manusia, asam oksalat bersama dengan kalsium dan 

zat besi membentuk kristal yang tak larut sehingga dapat menghambat 

penyerapan kalsium oleh tubuh (Noonan and Savage, 1999). 

Kandungan oksalat di dalam talas dapat dikurangi dengan berbagai macam 

cara sehingga talas aman untuk dikonsumsi. Salah satu cara untuk mengurangi 

kadar oksalat adalah dengan merendam talas dalam larutan garam, yaitu 

merendam talas dalam larutan NaCl 1% selama 20 menit yang dilanjutkan 

dengan pencucian (Tiastie dan Arik, 2003 dalam Yellashakti, 2008). Garam 

(NaCl) yang dilarutkan di dalam air akan terurai menjadi ion Na+ dan Cl-. Kalsium 

oksalat (CaC2O4) di dalam air akan terurai menjadi ion Ca2+ dan C2O4
2-. Na+ yang 

bermuatan positif akan mengikat C2O4
2- yang bermuatan negatif sehingga 

membentuk senyawa natrium oksalat (Na2C2O4). Begitu pula sebaliknya, ion Cl- 

akan mengikat Ca2+ dan membentuk senyawa kalsium diklorida (CaCl2). Kedua 
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senyawa ini bersifat larut dalam air. Setelah perendaman, talas harus dicuci 

untuk menghilangkan sisa garam mineral dan endapan yang mungkin masih 

menempel pada talas.  

Penurunan kadar oksalat juga dapat dilakukan dengan merendam talas 

dalam larutan NaCl dan dilanjutkan dengan pengukusan. Apriani dkk (2011) 

membuat tepung talas dengan cara merendam talas dalam larutan garam 10% 

yang dilanjutkan dengan pengukusan selama 20 menit. Setelah itu talas yang 

telah dikukus dikeringkan dan kemudian digiling. Pengukusan merupakan salah 

satu perlakuan fisik yang dapat mengurangi kadar oksalat karena pada suhu 

tinggi kalsium oksalat dapat terdekomposisi. Kalsium oksalat akan mulai 

terdekomposisi pada suhu 101.5°C dan menyublim pada suhu 149 – 160°C 

(NIOSH, 2005).  

Fermentasi juga  dapat mengurangi kadar oksalat pada talas. Penduduk 

Hawai terbiasa mengkonsumsi poi, yaitu suatu makanan yang terbuat dari talas 

terfermentasi. Cara membuat poi adalah umbi talas dikupas, direbus/atau 

sebaliknya direbus dahulu kemudian dikupas, dihaluskan, dicampur dengan air 

dan difermentasi selama beberapa waktu (umumnya semalam atau sampai 

dengan tiga hari). Rasa gatal pada talas tersebut dapat berkurang sebelum 

proses fermentasi yaitu selama proses perebusan dan saat fermentasi 

(Matthews, 2010). Oke dan Bolarinwa (2011) melakukan penelitian tentang 

tepung talas terfermentasi. Semakin lama waktu fermentasi, maka kadar kalsium 

oksalat semakin rendah. Setelah fermentasi 24 jam, kadar kalsium oksalat 

tepung turun 58%, sedangkan setelah fermentasi 48 jam, kadarnya turun 65%.  

 

2.1.2 Tepung Talas 

Pengolahan talas menjadi tepung talas merupakan salah satu solusi untuk 

memperpanjang umur simpan talas. Tepung mudah diaplikasikan untuk 

bermacam-macam produk serta mudah dalam penyimpanannya. Talas memiliki 

potensi untuk dapat digunakan sebagai bahan baku tepung-tepungan karena 

memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu sekitar 70-80% (Quach et al., 2000). 

Rendemen yang bisa didapatkan pun juga cukup tinggi, yaitu mencapai 28.7% 

(Mayasari, 2010). Tahapan pembuatan tepung dari umbi talas antara lain meliputi 

proses pengupasan, pengirisan, perendaman dalam larutan garam, pengukusan, 

pengeringan, penggilingan dan pengayakan (Apriani dkk., 2011). Kandungan 
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kimia tepung talas dan tepung terigu sebagai pembanding dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2. Kandungan Kimia Tepung Talas dan Tepung Terigu  

Sifat Kimia Tepung Talasa Tepung Terigub 

Karbohidrat (% bk)  91,70 87,53 
Lemak (% bk) 2,01 1,13 
Protein (% bk) 3,90 10,20 
Abu (% bk) 2,24 1,13 
Serat kasar (g) 2,70 0,34 
Energi (Kal) 400,91 377,55 

Sumber: a =Therik dkk. (2001) 

   b = Direktorat Bina Gizi Masyarakat (1995) dalam Therik dkk.  (2001) 

 

2.2 Cookies 

Biskuit adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung terigu dengan 

penambahan bahan makanan lain, serta dengan proses pemanasan dan 

pencetakan. Biskuit terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: biskuit keras, cracker, 

cookies, dan wafer (Standar Nasional Indonesia, 1992). Cookies adalah jenis 

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

bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat (Manley, 

1983).  Syarat mutu cookies dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3. Syarat Mutu Biskuit berdasarkan SNI 01-2973-1992. 

Sumber: Departemen Perindustrian RI (1992) 
 

Berdasarkan cara membentuk adonannya, cookies dikelompokkan menjadi 

beberapa jenis, yaitu (Tobing dkk., 2005): 

1. Bar cookies (kue kering potong) 

Adonan memiliki tekstur yang lunak, sehingga harus ditipiskan/digilas dan 

sekaligus dicetak dalam loyang. Adonan yang telah digilas di atas loyang 

berlapiskan kertas roti (ketebalan ± 5 mm) dipanggang hingga ¾ matang. 

Kemudian adonan kue yang masih panas dipotong/digurat dengan 

menggunakan pisau. Setelah itu adonan dipanggang kembali hingga matang. 

Setelah dingin, cookies dapat dilepas-lepas/dipatahkan menurut 

potongan/guratannya.  

2. Rolled cookies (kue kering cetak) 

Adonan cookies jenis ini sedikit lebih keras daripada adonan bar cookies. 

Adonan rolled cookies ditipiskan/digilas setebal 3-4 mm dengan gilingan kayu. 

Selanjutnya adonan dapat dibentuk dengan cutter atau dicetak dengan 

cetakan adonan. Setelah dicetak, satu per satu adonan ditata pada loyang.   

3. Pressed cookies (kue kering semprot) 

Tekstur adonan jenis cookies ini adalah lunak. Cara membentuknya 

membutuhkan alat yang disebut spuit. Spuit merupakan suatu alat berbentuk 

tabung dari bahan logam atau plastik dan bekerja seperti alat suntik. Adonan 

No Kriteria Uji Persyaratan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
8. 

Keadaan (Bau, rasa, warna, tekstur) 
Air (%b/b) 
Protein (%b/b) 
Abu (%b/b) 
Bahan tambahan makanan: 
Pewarna dan pemanis buatan 
 
Cemaran logam: 
6.1 Tembaga (mg/kg) 
6.2 Timbal (mg/kg) 
6.3 Seng (mg/kg) 
6.4 Raksa (mg/kg) 
Arsen (As) (mg/kg) 
Cemaran mikroba: 
8.1 Angka komponen total (koloni/g) 
8.2 Koliform (koloni/g) 
8.3 E. coli (koloni/g) 
8.4 Kapang (koloni/g) 

Normal 
maksimum 5 
minimum 6 
maksimum 2 
 
yang tidak diizinkan 
tidak boleh ada 
 
maksimum 10,0 
maksimum 1,0 
maksimum 40,0 
maksimum 0,05 
maksimum 0,5 
 
maksimum 1,0 x 106 

maksimum 20 
kurang dari 3 
maksimum 1,0 x 102 
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dimasukkan dalam tabung lalu didorong dengan kekuatan tangan. Ketika 

keluar dari bagian ujung alat spuit, adonan berbentuk sesuai pola/bentuk 

lubang bagian ujung spuit yang dipilih. Selain adonan lunak, juga terdapat 

adonan terlampau lunak yang masih termasuk dalam jenis pressed cookies. 

Adonan tersebut tidak dapat dibentuk dengan alat spuit. Sebagai sarana 

pengganti, adonan dimasukkan dalam kantong plastik/kertas berbentuk 

segitiga. Bagian ujung digunting sedikit dan dipasang corong kecil yang 

bergerigi (dari plastik atau logam). Walaupun adonan  lebih lunak/cair, bentuk 

yang muncul akan beragam dan menarik. Adonan pressed cookies harus 

disemprotkan langsung di atas loyang yang dingin, tanpa dioles 

mentega/margarin. Apabila loyang dalam keadaan hangat/panas, adonan 

yang mengandung mentega/margarin akan segera lumer.   

4. No bake cookies (kue kering tanpa panggang) 

Jenis cookies ini pada umumnya mengandung banyak bahan cokelat. 

Dikarenakan ukuran, bentuk, komposisinya mengandung banyak bahan 

cokelat, dan fungsinya sebagai kudapan, maka setelah dibentuk adonan 

didinginkan/dikeraskan dengan disimpan dalam wadah kedap udara di dalam 

lemari es. 

5. Drop cookies (kue kering drop) 

Sesuai dengan namanya, jenis cookies ini terbentuk karena adonannya 

dijatuhkan dengan bantuan dua buah sendok teh. Satu sendok berfungsi 

untuk mengambil dan menakar adonan, satu sendok lainnya bertugas 

„melepaskan‟ dan „menjatuhkan‟ adonan ke loyang.  

6. Moulded cookies (kue kering dibentuk) 

Adonan cookies jenis ini lemas dan cukup lunak sehingga dapat dibentuk 

dengan tangan. Misalnya dibentuk bulat kelereng, lonjong, bahkan dipilin dan 

dikepang. 

 

2.2.1 Bahan-bahan untuk Membuat Cookies 

2.2.1.1 Pati Jagung  

Pati jagung atau lebih dikenal dengan nama tepung maizena merupakan 

salah satu produk pengembangan dari jagung. Proses pembuatan pati jagung 

terdiri dari beberapa tahap, meliputi perendaman jagung pipilan yang berfungsi 

untuk mempermudah pengupasan kulit (periscarp), penggilingan kasar, 

pemisahan lembaga dan endosperm, penggilingan halus, pengayakan, hasil 
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ayakan direndam dalam larutan NaOH 0,1% (larutan alkali) untuk memisahkan 

pati dengan protein, pati dicuci dengan air lalu diendapkan, kemudian endapan 

pati dikeringkan dan digiling menjadi tepung halus (Cahyono, 2008). Pati jagung 

umumnya digunakan untuk kue kering yang dibentuk dengan cara disemprot 

atau kue kering semprit. Pati jagung terbuat dari tepung jagung yang telah dicuci 

dengan larutan alkali sehingga hampir seluruhnya terdiri dari zat pati yang 

berfungsi mengikat air (Suryani dkk., 2008). Oleh karena itu pati jagung dapat 

berfungsi menjadikan adonan kue lebih lembut (Ananto, 2009).  Kandungan gizi 

pati jagung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini. 

 

Tabel 2.4. Komposisi Zat Gizi Pati Jagung (Maizena) per 100 Gram Bagian yang 
Dapat Dimakan 

Komponen Jumlah 

Air (g) 14,00 
Energi (kkal) 341,00 
Protein (g) 0,30 
Karbohidrat (g) 85,00 
Abu (g) 0,70 
Kalsium (mg) 20,00 
Fosfor (mg) 30,00 
Zat besi (mg) 1,50 
Natrium (mg) 6,00 
Kalium (mg) 9,00 
Riboflavin (mg) 0,09 

Sumber: Mahmud dkk. (2009) 

 

2.2.1.2 Margarin 

Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, 

rasa dan nilai gizi yang hampir sama. Margarin merupakan emulsi air dalam 

minyak, dengan persyaratan mengandung tidak kurang dari 80% lemak. Lemak 

yang digunakan dapat berasal dari lemak hewani atau lemak nabati. Lemak 

hewani yang digunakan biasanya lemak babi (lard) dan lemak sapi (oleo oil), 

sedangkan lemak nabati yang digunakan adalah minyak kelapa, minyak kelapa 

sawit, minyak kedelai, dan minyak biji kapas. Karena minyak nabati umumnya 

dalam bentuk cair, maka harus dihidrogenasi lebih dahulu menjadi lemak padat, 

dengan arti lain margarin harus bersifat plastis, padat pada suhu ruang, agak 

keras pada suhu rendah, dan segera dapat mencair dalam mulut (Winarno, 

2004). 
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Lemak banyak digunakan dalam pembuatan roti atau kue dengan tujuan 

membantu mengempukkan produk akhir. Lemak yang bersifat demikian dikenal 

dengan istilah shortening. Lemak juga memiliki sifat plastis, artinya mudah 

dibentuk/dicetak atau diempukkan (cream), yaitu dilunakkan dengan 

pencampuran dengan udara. Lemak yang plastis biasanya mengandung kristal 

gliserida yang padat dan sebagian trigliserida cair. Bentuk dan kristal 

mempengaruhi sifat lemak pada makanan roti dan kue-kue (Winarno, 2004).  

Lemak juga berkontribusi untuk memproduksi flavor dan berperan sebagai 

emulsifier (Faridi, 1994). Keuntungan penggunaan margarin dalam pembuatan 

cookies adalah adonan menjadi lebih kokoh dan tidak mudah meluber saat 

dipanggang dalam oven (Indriani, 2007).  

 

Tabel 2.5. Komposisi Kimia Margarin per 100 Gram 

Komponen Jumlah 

Air (g) 15,5 
Energi (kkal) 720 
Protein (g) 0,6 
Lemak (g) 81 
Karbohidrat (g) 0,4 
Abu (g) 2,5 
Kalsium (mg) 20 
Fosfor (mg) 16 
Retinol (µg) 606 

Sumber: Mahmud dkk. (2009) 

 

2.2.1.3 Kuning Telur 

Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dapat dikonsumsi 

selain daging, ikan, dan susu. Secara fisik telur terdiri dari empat bagian, yaitu: 

cangkang/kulit luar (shell), lapisan selaput (membran shell), putih telur (egg 

white), dan kuning telur (yolk) (Wirakusumah, 2005). 

 

Tabel 2.6. Komposisi Kandungan Kimia Telur dari Bagian yang Dapat Dimakan 

Komponen Telur Utuh (%) Putih Telur (%) Kuning Telur (%) 

Air 
Protein 
Lipid 
Karbohidrat 
Abu 

75,00 
13,00 
11,30 
0,80 
0,90 

88,00 
10,50 
0,03 
0,80 
0,70 

48,00 
16,00 
34,00 
0,90 
1,10 

Sumber: Food Science, Food Technology and Food Nutrition (1989) dalam 
Wirakusumah (2005) 



13 
 

Kuning telur merupakan emulsifier pangan. Di dalam kuning telur 

terkandung lesitin yang dapat berfungsi sebagai emulsifier.  Partikel kuning telur 

yang berinteraksi pada permukaan lemak akan membentuk lapisan pelindung 

yang menghambat penggabungan droplet-droplet lemak sehingga lemak dapat 

terdistribusi secara merata di dalam adonan dan membantu memperbaiki 

karakteristik „empuk‟ pada produk akhir. Telur juga mempunyai daya busa 

(aerasi). Pengocokan telur akan membentuk busa yang diakibatkan oleh 

terperangkapnya udara di dalam lapisan film cairan telur. Daya busa kuning telur 

jauh lebih rendah daripada daya busa putih telur. Daya busa bermanfaat dalam 

pembentukan tekstur produk (sebagai pengembang) (Syamsir, 2012).  

 

2.2.1.4 Gula Halus 

Gula (sukrosa) umumnya digunakan pada pengolahan makanan. Untuk 

industri-industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk kristal halus 

atau kasar dan dalam jumlah yang banyak dipergunakan dalam bentuk cairan 

sukrosa (sirup) (Winarno, 2004). Gula halus merupakan gula yang telah 

mengalami penghalusan sehingga berbentuk bubuk gula. Gula halus adalah jenis 

gula yang paling baik dalam membuat kue kering. Gula halus juga mudah 

tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Penggunaan gula halus dapat 

menghasilkan tekstur kue serta pori-pori yang kecil dan halus (Koswara, 2007). 

 Di dalam pembuatan cookies, gula berfungsi untuk memberikan rasa manis, 

memperbaiki tekstur, menghasilkan flavor dan mempengaruhi pengembangan 

cookies, serta memberi warna pada permukaan cookies (Faridi, 1994).  

 

2.2.1.5 Baking Powder 

Baking powder merupakan salah satu jenis bahan pengembang (leavening 

agent) yang terdiri dari campuran sodium bikarbonat dengan asam (seperti asam 

sitrat atau asam tartrat) atau dengan garam-garam fosfat (seperti sodium 

aluminium fosfat dan monokalsium fosfat). Baking powder berfungsi untuk 

mengembangkan dan memperbaiki tekstur cookies.  Reaksi bahan pengembang 

dalam adonan akan lebih kompleks karena terdapat protein maupun ion-ion yang 

mungkin ikut bereaksi. Penambahan bahan pengembang adonan yang bersifat 

asam akan menimbulkan ion H+ sehingga dalam adonan reaksinya adalah 

sebagai berikut (Winarno, 2004): 

R-O-, H+ + NaHCO3                         R-O-, Na+ + H2O + CO2 
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2.2.1.6 Kelapa Parut Kering 

Salah satu bagian tanaman kelapa yang mempunyai banyak manfaat 

adalah daging buah. Tanda buah kelapa yang sudah masak yaitu kulit luar 

(epicarp) berwarna merah kehitam-hitaman atau kecoklat-coklatan dan bila buah 

tersebut diguncang-guncangkan air di dalamnya berbunyi. Kelapa yang dipetik 

terlalu tua akan memberikan hasil kopra yang kurang baik. Berdasarkan hal 

tersebut, maka lebih baik memetik kelapa sedikit lebih muda. Kelapa yang sudah 

tua juga mudah berkecambah, terutama pada iklm tropik yang basah. Pada buah 

yang berkecambah akan terdapat enzim-enzim yang menghancurkan dan 

melunakkan bagian-bagian sebelah dalam dari daging buah. Kelapa yang 

berkecambah akan menghasilkan kelapa parut yang sukar dikeringkan 

(Palungkun, 2005). 

 Kelapa parut kering atau juga disebut dengan desiccated coconut 

merupakan suatu produk awet kelapa, diperoleh dari parutan kelapa yang telah 

mengalami proses pengeringan. Tidak seperti kopra, kelapa parut kering 

berbentuk lempengan, benang-benang atau butiran (Suhardiyono, 2000). Kelapa 

parut kering memiliki citarasa yang gurih dan lezat. Kelapa parut kering 

umumnya dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan santan, untuk 

campuran pembuatan roti, kue-kue serta makanan lain (Esti dan Sediadi, 2000). 

Komposisi kimia kelapa parut kering dapat dilihat pada Tabel 2.7 di bawah ini. 

 

Tabel 2.7. Komposisi Kimia Kelapa Parut Kering 

Komponen Jumlah (%) 

Air 2,0 
Lemak 67,5 
Karbohidrat 5,9 
Protein 9,3 
Abu 2,4 
Serat 3,9 
Pentosan 8,9 

Sumber: Ketaren dan Djatmiko (1985) dalam Palungkun (2005) 

 

Tahapan-tahapan dalam pembuatan kelapa parut kering adalah sebagai 

berikut (Palungkun, 2005): 

1. Seleksi awal  

Dilakukan seleksi awal untuk memisahkan buah kelapa muda, buah kelapa 

yang sesuai kriteria, dan buah kelapa yang berkecambah. Buah kelapa muda 
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menghasilkan kelapa parut bermutu rendah dan buah kelapa yang 

berkecambah menghasilkan warna produk yang kurang baik dan memiliki 

daya simpan yang rendah. 

2. Pemisahan daging buah dari tempurung 

Saat proses pemisahan, daging buah tidak boleh pecah agar proses 

pengupasan testanya lebih mudah. 

3. Pengupasan testa 

Pengupasan testa dilakukan dengan menggunakan alat pengupas khusus 

yang mirip dengan alat pengupas kentang. 

4. Pemotongan dan pencucian 

Setelah terpisah dari kulitnya, daging buah kelapa dibelah untuk memisahkan 

air buahnya. Kemudian daging buah kelapa dipotong kecil-kecil dan dicuci 

hingga bersih.  

5. Pasteurisasi 

Potongan-potongan daging buah kelapa dipanaskan dengan uap bersuhu 70-

80°C selama 8-10 menit. Cara lainnya adalah memasukkan kelapa ke dalam 

air mendidih selama 15 menit. 

6. Pemarutan 

Daging buah kelapa dimasukkan ke dalam mesin pemarut khusus (thread 

mill/grater machine). 

7. Pengeringan 

Pengeringan dilakukan pada suhu 60-70°C selama 20-45 menit 

8. Klasifikasi mutu 

Kelapa parut kering yang dihasilkan dipisahkan menurut klasifikasi mutu 

berdasarkan ukurannya, yaitu: sangat halus (extrafine), halus (fine), sedang, 

dan kasar. Alat untuk memisahkan bernama vibrating screen sieves. 

9. Pengemasan 

Kelapa parut kering dikemas dengan kemasan polietilen.  

10. Penyimpanan 

Kelapa parut kering dalam kemasan disimpan dalam ruangan yang bersih, 

kering, ventilasi udara baik, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tidak 

langsung bersentuhan dengan lantai. 
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2.2.1.7 Susu Skim 

Susu skim sering disebut susu tanpa lemak atau susu bebas lemak. Hal ini 

dikarenakan kandungan lemaknya sangat rendah, yaitu maksimum 1% 

(Susilorini, 2007). Tujuan penambahan susu skim dalam pembuatan cookies 

adalah untuk memperbaiki rasa dan aroma serta untuk meningkatkan nilai gizi 

cookies. Susu skim merupakan bagian susu yang banyak mengandung protein. 

Susu skim sering disebut dengan “serum susu”, sedangkan krim adalah bagian 

susu yang banyak mengandung lemak yang timbul ke bagian atas susu pada 

waktu didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah (Saleh, 2004). 

Kandungan gizi susu skim dengan produk susu lainnya dapat dilihat pada Tabel 

2.8. 

 

Tabel 2.8. Komposisi Susu Skim dan Produk Susu Lain 

Komposisi Susu Skim (%) 
Susu Bubuk Biasa 

(%) 
Whey (%) 

Air 
Protein 
Lemak 
Laktosa 
Mineral 

4,3 
35,0 
1,0 

51,9 
7,8 

3,5 
25,2 
26,2 
38,1 
7,0 

7,1 
12,0 
1,2 
71,5 
8,2 

Sumber: Belitz and Grosch (1987) dalam Herman (2008) 

 

2.2.2 Pembuatan Cookies 

Tahapan-tahapan dalam pembuatan cookies meliputi persiapan, 

pembuatan adonan, pencetakan, dan pemanggangan. Untuk mendapatkan hasil 

yang optimal, diperlukan langkah-langkah yang tepat dalam proses 

pembuatannya. Berikut ini merupakan uraian tahapan proses dalam pembuatan 

cookies/kue kering: 

a. Persiapan 

Sebelum mulai membuat cookies, sebaiknya membaca resep dengan 

saksama. Siapkan semua bahan dan alat yang dibutuhkan. Timbang semua 

bahan sesuai takaran. Pengukuran yang tidak tepat dapat mempengaruhi 

hasil akhir (Lubis, 2008). Sebelum membuat adonan cookies, sebaiknya 

tepung disangrai terlebih dahulu agar cookies yang dihasilkan menjadi lebih 

renyah (Nunung, 2009). 
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b. Pembuatan Adonan  

Tujuan utama proses pencampuran bahan-bahan dalam pembuatan adonan 

yaitu mendapatkan adonan yang homogen. Proses ini akan mempengaruhi 

keseragaman rasa, tekstur, dan warna kue (Suryani dkk, 2008). Berikut ini 

merupakan langkah-langkah dalam pembuatan adonan dengan menggunakan 

metode krim (creaming method): 

- Mencampur dan mengayak bersama-sama bahan-bahan yang berbentuk 

bubuk menjadi satu.  

- Mengocok sekaligus mentega, gula, dan telur hingga agak mengembang, 

kental, dan berwarna pucat. Apabila belum berpengalaman, kocok 

mentega dan gula sampai lembut, masukkan telur, aduk sampai tercampur 

rata. Lemak mempunyai kemampuan memerangkap udara sehingga saat 

proses pencampuran bahan-bahan (mixing) udara akan terperangkap 

dalam adonan. Penggabungan gelembung-gelembung udara kecil dalam 

adonan dapat membantu dalam pengembangan dan dalam membangun 

struktur produk akhir. Terlalu lama mengocok menyebabkan temperatur 

adonan menjadi tinggi sehingga lemak menjadi mencair dan kehilangan 

kemampuannya untuk memerangkap udara (Faridi, 1994). 

- Memasukkan campuran tepung setahap demi setahap sambil diaduk pelan 

dengan sendok kayu/garpu sampai tercampur rata dan tidak melekat 

(Tobing dkk., 2005). 

 

c. Pencetakan 

Sebelum mencetak adonan, perlu diperhatikan jenis cookies yang dibuat. 

Untuk jenis rolled cookies (kue kering cetak) dan moulded cookies (kue kering 

dibentuk), adonan tidak cair dan lengket di tangan. Untuk mencetak adonan 

rolled cookies, cetakan adonan ditaburi tepung terlebih dahulu. Ketuk-ketuk 

cetakan agar tepung merata ke seluruh cetakan. Hal ini dilakukan agar tidak 

lengket pada cetakan (Tobing dkk., 2005). Hal itu berbeda dengan adonan 

pressed cookies yang agak cair sehingga membutuhkan kantong plastik 

berbentuk segitiga saat mencetaknya, sedangkan adonan drop cookies yang 

cenderung liat tetapi agak lengket membutuhkan dua sendok saat 

mencetaknya (Lubis, 2008).  
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d. Pemanggangan 

Suhu pemanggangan pada proses pembuatan cookies maksimal 180°C 

selama 18-20 menit atau hingga matang (Paran, 2008). Pada awal proses 

pemanggangan, belum terjadi perubahan. Setelah lemak meleleh pada suhu 

37-40°C, ada tiga perubahan yang terjadi, yaitu: partikel lemak yang 

berbentuk tidak beraturan menggulung menjadi bentuk tetesan, emulsi air 

dalam minyak (W/O) berubah menjadi minyak dalam air (O/W), dan 

gelembung-gelembung udara bergerak dari fase lemak ke fase air (Faridi, 

1994). Saat proses pemanggangan, warna adonan juga akan berubah 

menjadi kecoklatan akibat reaksi Maillard (reaksi antara gula pereduksi 

dengan gugus amina primer). Reaksi Maillard dapat terlihat pada suhu 37°C.  

Reaksi berlangsung cepat pada suhu 100°C namun tidak terjadi pada suhu 

150°C (Hartoyo, 2008).  

Supaya cookies tidak mudah apek dan kehilangan kerenyahannya 

(melempem), sebaiknya cookies disimpan dalam tempat tertutup dan kedap 

udara karena udara dapat merusak tekstur dan rasa cookies. Setelah dikeluarkan 

dari oven, cookies dibiarkan hingga benar-benar dingin terlebih dahulu. Setelah 

itu cookies dapat disimpan dalam wadah tertutup (Lubis, 2008). 


