BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan zaman yang semakin maju membuat banyaknya inovasiinovasi yang muncul, khususnya dalam bidang pangan. Berbagai jenis produk
inovasi pangan dari komoditas hasil pertanian saat ini banyak beredar di pasaran.
Inovasi pangan menjadi bentuk suatu usaha untuk penganekaragaman pangan di
Indonesia yang terus akan berkembang. Dalam pengembangan produk pangan
baru harus memerhatikan tahapan-tahapan yang dilaluinya secara sistematis dan
terencana, sehingga nantinya bisa diterima oleh konsumen.
Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan tanaman yang
seluruh bagiannya memiliki banyak sumber gizi berkhasiat obat yang
kandungannya bisa mengurangi kekurangan gizi, kelaparan, serta mencegah dan
menyembuhkan berbagai penyakit. Beberapa penelitian melaporkan bahwa daun
kelor mengandung kalsium setara dengan 4 kali kalsium pada susu dan zat besi
setara dengan 3 kali zat besi pada bayam (Krisnadi, 2015). Zat besi yang
terkandung dalam daun kelor lebih tinggi dibandingkan pada daun segar biasa.
Analisis sifat fisik pada tepung daun kelor dilakukan dengan menggunakan
rendemen tepung daun kelor, dimana rendemen merupakan persentase
perbandingan berat akhir produk yang dihasilkan terhadap berat awal.
Kandungan kimia tepung daun kelor pada 100 gram, yaitu kadar protein 29,45%,
kadar lemak 7,96%, kadar karbohidrat 47,90%, kadar Fe 19,40 mg/100 g, kadar
Ca 3018 mg/100 g (Mazidah dkk., 2018). Selain kandungan zat besi, pada tepung
daun kelor juga kaya akan kandungan protein. Dimana dalam 100 gram tepung
daun kelor terdapat 6,8 gram kandungan protein. Penambahan tepung kelor
dalam pencampuran pembuatan produk dapat meningkatkan kualitas produk,
karena daun kelor memiliki kandungan protein yang tinggi (Augustyn dkk.,
2017).
Pengolahan daun kelor secara luas belum banyak dilakukan di Indonesia,
hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal

pemanfaatan daun kelor. Untuk itu, penganekaragaman pangan dengan bahan
daun kelor perlu ditingkatkan agar dapat menjadikan sumber gizi pada produk
pangan. Pemanfaatan daun kelor sebagai pangan fungsional salah satunya dapat
digunakan pada pembuatan cookies dengan subtitusi daun kelor. Adanya cookies
dengan penambahan daun kelor akan menambah daya jual dari cookies itu
sendiri.
Cookies merupakan salah satu jenis makanan ringan yang banyak digemari
oleh semua kalangan masyarakat, seperti anak-anak, remaja, maupun orang tua.
Cookies termasuk ke dalam kue kering yang memiliki tekstur renyah dan rasa
yang enak. Bentuk dan rasa dari cookies memiliki varian yang berbeda-beda
sesuai dengan bahan yang ditambahkan ketika pembuatannya. Cookies memiliki
proses pembuatan yang mudah seperti kue kering lainnya, hal ini menyebabkan
cookies akan mudah disubtitusikan dengan jenis tepung yang mirip dengan
tepung terigu, seperti tepung kelor, tepung bekatul dan yang lainnya.
Dalam pembuatan cookies daun kelor, daun kelor digunakan dalam bentuk
tepung. Penggunaan daun kelor dalam bentuk tepung akan mempermudah dalam
pencampuran cookies sehingga tidak akan merusak dalam pembuatan adonan.
Cookies daun kelor yang dibuat dilakukan dengan menggunakan tiga formulasi
perbandingan tepung terigu dengan daun kelor. Perbandingan yang digunakan
adalah 85:15, 80:20, dan 75:25. Dari ketiga formulasi tersebut kemudian
dilakukan uji organoleptik atau uji kesukaan, yang dimana hasil dari formulasi
paling disukai akan dilakukan pengujian laboratorium.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan masalah yang
dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana proses pembuatan cookies daun kelor ?
2. Bagaimana karakteristik sensoris cookies daun kelor yang disukai panelis ?
3. Bagaimana karakteristik kimia pada cookies daun kelor ?
4. Bagaimana kelayakan usaha cookies daun kelor terpilih?

C. Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan praktik produksi “cookies daun kelor” adalah
sebagai berikut:
1. Mengetahui proses pembuatan cookies daun kelor.
2. Mengetahui karakteristik sensoris cookies daun kelor.
3. Mengetahui karakteristik kimia cookies daun kelor
4. Mengetahui kelayakan usaha cookies daun kelor yang terpilih.
D. Manfaat
Manfaat dari pelaksanaan praktik produksi “cookies daun kelor” adalah:
1. Memperkaya pengetahuan dalam bidang pengolahan pangan.
2. Mengembangkan inovasi produk pangan lokal yang kaya akan gizi sehingga
dapat memperkaya pangan lokal Indonesia.

