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MOTTO 

 

“Melihat mimpi kita terwujud itu memang menyenangkan tapi bisa hidup 

untuk hari ini pun itu sudah cukup”.  

Portgass D Ace (One Piece) 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan)”.  

( Q.S Al-Insyirah : 6-7) 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas tepung jagung 

dalam pembuatan pancake dengan respon konsumen sebagai pendekatan 

penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa/i UKM Pastry dan 

Bakery serta beberapa dosen dan expert sejumlah 64 panelis, untuk 

menghitung jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

slovin. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah statistik 

deskriptif, dengan teknik Skala Guttman. Variabel yang diukur adalah 

Rasa, Warna, Aroma, Tekstur dan Penampilan. Penelitian ini menganalisis 

data dengan cara melakukan eksperimen kemudian membandingkan 

kesimpulan yang ditarik berdasarkan jawaban konsumen dengan hasil 

wawancara terhadap beberapa dosen dan expert serta mahasiswa/i UKM 

Pastry dan Bakery. Disamping itu, pembahasan kualitas makanan yang 

terdiri dari faktor rasa, warna, aroma, tekstur dan penampilan. Hal ini 

dikarenakan kualitas makanan dan respon konsumen merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan, yang artinya kualitas makanan 

merupakan dasar dari respon konsumen. 

Eksperimen mengenai tepung jagung dalam eksperimen ini telah 

peneliti amati dengan memaksimalkan kualitas tepung jagung dalam 

pembuatan pancake. Ini terbukti bahwa faktor rasa, aroma, tekstur dan 

penampilan pancake tepung jagung “baik”, respon positif tersebut rata-rata 

pada skala 1. Kemudian dalam faktor warna dikatakan bahwa warna 

tepung jagung “cukup baik”, respon positif tersebut rata-rata pada skala 1. 

Maka kesimpulan dari tingkat kesukaan konsumen yaitu pancake tepung 

jagung disukai oleh konsumen pada aspek aroma, warna, rasa, dan 

penampilan dengan skor yang seimbang dari panelis dengan pancake 

tepung terigu. Sedangkan untuk aspek tekstur mempunyai sedikit 

perbedaan nilai dari panelis, dikarenakan tekstur pancake tepung jagung 

yang mengasir (kasar tapi lembut). 

Kata kunci: tepung jagung, kualitas makanan, respon konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia bukan  merupakan negara produsen terigu sebagai bahan 

pembuatan olahan bakery dan pastry, hal ini dapat melemahkan ketahanan 

pangan  nasional. Sehingga perlu dicoba penggunaan bahan-bahan lokal 

untuk diaplikasikan ke dalam industri bakery dan pastry. Salah satu bahan 

lokal yang dapat digunakan menjadi tepung adalah jagung kuning, Siapa yang 

tidak mengenal jagung, tanaman ini merupakan salah satu tanaman pangan 

dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. Menurut Retno Arianingrum 

(2011:1) sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika Tengah dan Selatan, 

jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika Serikat. Penduduk 

beberapa daerah di Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga 

menggunakan jagung sebagai pangan pokok.  

Jagung kuning banyak dibudidayakan di Indonesia oleh petani-petani 

lokal, sehingga akan mudah dijumpai di wilayah Indonesia. Jagung kuning 

selain mengandung kabohidrat juga terdapat zat gizi yang banyak, banyak 

senyawa kimia yang bermanfaat bagi kesehatan terkandung didalamnya, 

antara lain  protein, lemak, kalsium (Ca) , fosfor (P), vitamin, dan senyawa 

lainnya (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen 

Pertanian, 2005; 14) 
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Jagung dapat diolah menjadi berbagai olahan, dan salah satunya adalah 

tepung jagung. Tepung jagung yang juga disebut dengan corn starch 

merupakan pati dari jagung asli yang sudah dikeringkan dan diubah menjadi 

bentuk bubuk. Seperti tepung pada umumnya, tepung jagung memiliki tekstur 

yang lembut dan halus mirip dengan terigu. warna tepung jagung sedikit lebih 

keruh dibanding terigu, terpengaruh dari bahan bakunya. Di Indonesia, 

tepung jagung juga sering disebut dengan maizena.  

Tepung Jagung Kuning mengandung energi sebesar 355 kilokalori, 

protein 9,2 gram, karbohidrat 73,7 gram, lemak 3,9 gram, kalsium 10 

miligram, fosfor 256 miligram, dan zat besi 2 miligram.  Selain itu di dalam 

Tepung Jagung Kuning juga terkandung vitamin A sebanyak 510 IU, vitamin 

B1 0,38 miligram dan vitamin C 0 miligram.  Hasil tersebut didapat dari 

melakukan penelitian terhadap 100 gram Tepung Jagung Kuning, dengan 

jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100 % (Retno Arianingrum, 2011; 3)..   

Dengan beberapa pengembangan-pengembangan guna menciptakan 

variasi olahan makanan yang berbahan dasar jagung, yang pada dasarnya 

dapat diaplikasikan ke berbagai olahan makanan diharapkan bisa menjadi  

terobosan baru bagi dunia perkulineran di Indonesia, sehingga akan 

mengurangi penggunaan tepung terigu serta sedikit menekan jumlah impor 

gandum Indonesia, serta meningkatkan penggunaan olahan jagung. 

Berbicara mengenai salah satu olahan jagung yang berupa tepung 

jagung, terdapat  olahan makanan yang berbahan dasar tepung terigu, yaitu 

pancake. Mengingat tekstur tepung jagung yang hampir mirip dengan tepung 
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terigu, olahan pancake dapat dijadikan alternatif pemanfaatan tepung jagung. 

Pancake adalah jenis roti manis datar, nama pancake semakin populer di 

kancah Eropa sejak tahun 1430-an. Pancake menjadi makanan khas warga 

Timur Eropa. Di sana, pancake kerap dijadikan menu khas yang dikenal 

dengan sebutan Pancake Tuesday yang disajikan sehari sebelum hari Paskah. 

Pancake merupakan resep makanan yang sudah ada sejak lama, asal mula 

pancake bahkan dimulai pada saat kehidupan masyarakat Romawi Kuno. Kue 

dengan bentuk gepeng ini pada awalnya dikenal dengan nama Alita Dolcia 

(makanan manis). 

Pancake pada umumnya berbahan dasar tepung terigu, sehingga 

meningkatkan penggunaan tepung terigu dimasyarakat. Peningkatan 

perkembangan industri bakery dan pastry di Indonesia turut menyumbang 

nilai konsumsi akan terigu. Peningkatan ini dikarenakan tepung terigu adalah 

bahan dasar pembuatan aneka jenis olahan bakery dan  pastry. Kebutuhan 

masyarakat yang besar akan terigu memicu terjadinya impor dengan jumlah 

cukup besar. 

Di Indonesia, pancake mulai banyak digemari oleh beberapa kalangan, 

terutama kalangan atas dan anak-anak muda, hal tersebut dikarenakan 

pancake dijajakan di hotel, restoran-restoran dan café tempat nongkrong 

anak-anak muda dimana yang bisa menikmati hanya kalangan tersebut diatas.    

Menurut Bette Kroening ( Bette Kroening, 2003:1), pancake dalam 

bahasa belanda adalah pannenkoek. Pancake adalah kue dadar yang dibuat 

dari terigu, telur ayam, gula, dan susu. Bahan-bahan dicampur dengan air 
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membentuk adonan kental yang digoreng di atas wajan datar yang diolesi 

sedikit minyak. Setelah matang, pancake bisa dihidangkan sewaktu masih 

hangat atau setelah dingin. Kue ini dimakan dengan tambahan mentega dan 

sirup maple, selai, atau madu. 

Pancake adalah salah satu contoh produk makanan yang dapat bahan 

utamanya diganti dengan tepung jagung. Melalui penggunaan tepung jagung 

sebagai pengganti tepung terigu diharapkan dapat meningkatkan penggunaan 

tepung jagung secara maksimal, karena selama ini pemanfaatan jagung masih 

kurang maksimal, olahan jagung biasanya hanya berupa jagung rebus, nasi 

jagung dan jagung bakar. Dewasa ini olahan jagung juga semakin bervariasi, 

misalnya dalam pembuatan bubur jagung yang semakin banyak dijumpai 

dijual dibeberapa tempat. 

Peneliti memilih tepung jagung sebagai bahan utama dalam 

eksperimen pembuatan pancake karena tepung jagung cocok digunakan oleh 

orang yang diet ataupun mengidap alergi karena jenis tepung ini bebas gluten, 

Karena belakangan ini banyak orang yang menjalani diet gluten free. 

Dibanding tepung terigu, tepung jagung juga lebih kaya nutrisi seperti 

protein, kalsium, zat besi, dan juga fosfor. Tepung jagung juga memiliki 

kandungan lemak yang lebih rendah sehingga baik untuk kesehatan. Tepung 

jagung sendiri mudah dijumpai dikalangan masyarakat, akan tetapi 

penggunaanya masih kurang. 
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Dengan dapat digunakanya tepung jagung sebagai bahan dasar olahan 

pancake diharapkan dapan menjadi salah satu alternatif pemanfaatan jagung 

serta menambah variasi makanan bagi masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam bidang makanan khususnya pancake, karena 

pancake merupakan salah satu produk yang sedang menjadi trend dan 

berkembang di masyarakat, serta bila melihat pemanfaatan tepung jagung 

yang masih kurang sebagai bahan pengganti tepung terigu. Maka peneliti 

mencoba mengeksperimen pembuatan pancake dengan bahan dasar tepung 

jagung untuk melihat keberhasilan pembuatan pancake dengan bahan utama 

tepung jagung dibadingkan dengan pancake yang berbahan dasar tepung 

terigu. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian yang 

berjudul:”Analisis Penggunaan Tepung Jagung Dalam Pembuatan 

Pancake” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu masalah, yaitu: 

1. Bagaimana kualitas tepung jagung pada pembuatan pancake? 

2. Apakah tepung jagung dapat digunakan dalam pembuatan pancake? 

3. Bagaimana respon konsumen terhadap tepung jagung pada olahan 

pancake yang dilihat dari aspek warna, aroma, rasa, tekstur, dan 

penampilan? 
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C. Batasan Masalah 

Dalam batasan masalah ini peneliti akan membatasi objek penelitian pada 

analisa penggunaan tepung jagung dengan presentase 100% dan dibandingan 

dengan tepung terigu 100% yang ditinjau dari segi rasa, aroma, warna, tekstur 

dan penampilan. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui kualitas tepung jagung pada pembuatan pancake   

2. Untuk mengetahui respon konsumen terhadap tepung jagung pada 

pembuatan pancake yang dilihat dari segi warna, aroma, rasa, tekstur, 

dan penampilan 

E. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

Dengan adanya penelitian ini maka untuk peneliti sendiri yaitu dapat 

mengetahui bahwa pancake tidak hanya menggunakan tepung terigu, telur, 

gula, susu, ragi, dan mentega. Namun juga dapat diinovasikan menggunakan 

bahan baku lainnya untuk mendapatkan rasa yang berbeda. 

2. Bagi Lembaga 

 Hal ini memberikan pengetahuan baru untuk dapat dikenalkan bahwa 

pancake dapat menggunakan bahan baku lain yang aman dikonsumsi bagi 

tubuh. 
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3. Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat umum ini menjadi salah satu motivasi dan inovasi yang baru 

dan dapat diterapkan masyarakat untuk dapat terus berinovasi dengan bahan-

bahan yang mudah ditemukan dan juga aman bagi kesehatan tubuh, sehingga 

masyarakat terpacu untuk mengembangkan produk-produk yang lebih kreatif 

dan dapat menghasilkan produk baru yang dapat dijual. 
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