
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan 

penduduk yang mempunyai angka pertumbuhan yang tinggi sekitar 1.35% 

per tahun, sehingga setiap tahun jumlah balita yang ada bertambah secara 

cepat (BPS, 2001). Beberapa permasalahan yang biasanya timbul di negara 

berkembang akibat tingginya pertumbuhan penduduk adalah menyangkut 

masalah sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Masalah kesehatan ini 

mempunyai jangkauan yang luas, karena tidak hanya pada orang dewasa 

saja, tetapi juga pada anak-anak dan balita. 

Salah satu permasalahan gizi yang sering terjadi pada balita adalah 

defisiensi vitamin A (You, 2002). Prevalensi KVA, menurut survei vitamin A 

tahun 1992 penderita xerophtalmia sebesar 0,33 %, namun secara subklinis 

prevalensi KVA terutama kadar serum retinol dalam darah pada balita 

sebesar 50% (Direktorat Gizi Masyarakat, 2003). Seiring bertambahnya 

umur, balita-balita ini akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak 

yang tergolong dalam umur rawan terkena masalah gizi yang berkaitan 

dengan defisiensi vitamin A. Rawannya kondisi ini dapat disebabkan oleh 

beberapa hal, di antaranya adalah permasalahan kesulitan makan. 

Golongan umur anak-anak cenderung masih memilih-milih makanan (picky 

eaters) (Judarwanto, 2007). Kesulitan makan ini memungkinkan tubuh 

kurang mendapat asupan gizi yang cukup. Selain itu, kurang cukupnya 
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pengetahuan orang tua tentang gizi menyebabkan persediaan makanan 

yang sarat dengan gizi lengkap tidak selalu terpenuhi. 

Vitamin A merupakan zat gizi yang penting (essensial) bagi manusia, 

karena tidak dapat diproduksi sendiri dalam tubuh. Umumnya, tubuh 

mendapat asupan vitamin A dari bahan makanan alami (hati, kuning telur, 

dan juga ASI), bahan makanan yang diperkaya dengan vitamin A, dan 

kapsul vitamin A dosis tinggi (Depkes, 2000). Vitamin A dalam makanan 

biasanya dalam bentuk beta karoten dan retinal, masing-masing berasal dari 

bahan nabati dan hewani. Bahan makanan juga banyak mengandung 

banyak karotenoid lain hanya saja sedikit yang mempunyai aktivitas 

provitamin. Kebutuhan vitamin A setiap individu berbeda-beda, hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya umur, jenis kelamin dan 

juga kondisi fisiologis. Vitamin A sangat penting untuk fungsi penglihatan, 

mencegah penyakit kulit serta membantu proses pertumbuhan, sehingga 

asupan Vitamin A pada makanan anak-anak penting untuk diperhatikan. 

Wortel merupakan sayuran yang mempunyai banyak khasiat. Selama 

ini wortel belum dimanfaatkan secara optimal, wortel hanya dimanfaatkan 

dalam pengolahan sayur seperti sup, urap, trancam, dan lain-lain. Rasa 

wortel yang tidak disukai khususnya oleh anak-anak, mengakibatkan jenis 

sayuran ini jarang dikonsumsi oleh anak-anak. Wortel sarat dengan karoten 

total, beta karoten serta air. Beta karoten di dalam tubuh akan diubah 

menjadi vitamin A, zat gizi yang penting untuk fungsi retina (Khomsan, 

2007). Selain itu kandungan isocoumarin pada wortel segar mengakibatkan 

wortel mempunyai aroma langu dan rasa pahit yang kurang disukai 

konsumen. Wortel dapat diolah lebih lanjut antara lain yaitu mie basah wortel 
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(Nasution, 2006), kerupuk wortel (Retnaningrum, 2006), dodol wortel 

(Hastuti, 2005), biskuit dari tepung wortel (Astuti, 2004). 

Kandungan gizi wortel dalam tiap 100 gram, di antaranya 

mengandung energi 42 kalori, karbohidrat 9,3 gram, protein 1,2 gram, lemak 

0,3 gram, kalsium 39 mg, fosfor 37  mg, vitamin A 12.000 S.I, vitamin B1 0,06 

mg, vitamin C 6 mg (Pitojo, 2006).  

Penganekaragaman pangan sangat penting untuk menghindari 

ketergantungan pada suatu jenis bahan makanan. Penganekaragaman ini 

dapat memanfaatkan sumber daya alam yang beranekaragam. Melalui 

penganekaragaman pangan didapatkan variasi makanan yang 

beranekaragam sesuai hasil pertanian yang ada (Soenardi, 2002).  

Biskuit merupakan sejenis makanan ringan yang renyah dan dapat 

dikonsumsi oleh  semua umur mulai dari balita sampai lansia. Menurut SNI. 

01.2973.1993 biskuit adalah produk makanan kering yang dibuat dengan 

memanggang adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak, dan 

bahan pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan makanan 

tambahan lain. Biskuit secara umum mempunyai kandungan karbohidrat dan 

lemak yang tinggi. Kandungan energi dalam 100 gram biskuit kurang lebih 

400-500 kkal. Sekarang ini biskuit tidak hanya sebagai salah satu makanan 

sumber energi, tetapi juga sebagai sumber zat gizi lain yang sangat 

diperlukan tubuh. Pada pembuatan biskuit dapat ditambahkan berbagai 

bahan pangan yang banyak mengandung vitamin, mineral, serat pangan 

yang bermanfaat bagi kesehatan (Astawan, 2008). 
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan suatu 

penelitian mengenai pengaruh substitusi wortel parut pada biskuit wortel 

ditinjau dari kadar beta karoten dan daya terima. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Substitusi Wortel Parut Pada 

Biskuit Wortel Ditinjau dari Kadar Beta Karoten dan Daya Terima” 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum: 

Untuk mengetahui pengaruh substitusi wortel parut terhadap kadar beta 

karoten dan daya terima pada biskuit wortel. 

2. Tujuan khusus: 

a. Mengukur kadar beta karoten dan daya terima biskuit wortel 

b. Menganalisis pengaruh substitusi wortel parut terhadap kadar beta 

karoten pada biskuit wortel.  

c. Menganalisis pengaruh substitusi wortel parut terhadap daya terima 

biskuit wortel. 

d. Menentukan persentase substitusi wortel parut yang paling disukai. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti: 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian tentang 

pengaruh substitusi wortel parut pada biskuit wortel ditinjau dari kadar 

beta karoten dan daya terima biskuit wortel.    

2. Bagi masyarakat 

Sebagai sumber informasi tentang pemanfaatan wortel untuk pembuatan 

biskuit. 

3. Bagi penelitian lanjutan 

Dapat dijadikan acuan bagi penelitian sejenis dan diharapkan 

memberikan sumbangan teori mengenai pengaruh substitusi wortel parut 

pada biskuit wortel ditinjau dari kadar beta karoten dan daya terima. 

 

 


