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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari makanan, baik dalam 

bentuk makanan besar maupun makanan kecil. Makanan besar biasanya 

dikonsumsi untuk mencukupi kebutuhan energi untuk menjalankan 

aktivitas sehari-hari. Makanan kecil biasanya berupa camilan yang 

dikonsumsi diantara makan besar ataupun dalam waktu senggang. 

Camilan yang banyak ditemui dipasaran berupa kue basah seperti bolu  

(sponge cake) maupun kue kering (cookies). Kue basah termasuk salah 

satu jenis cemilan yang banyak diminati disemua kalangan. Kue basah 

memiliki nilai gizi yang tinggi seperti karbohidrat karena sebagian besar 

bahan dasar kue basah  adalah tepung terigu. Karbohidrat pada bolu 

dapat menyediakan energi bagi tubuh. Kue bolu  yang ada dipasaran 

memiliki variasi rasa, warna, bentuk, dan tekstur yang  berbeda-beda. 

Penganekaragaman pangan dapat dilakukan untuk meningkatkan variasi 

nilai gizi. Nilai gizi pada bolu  dapat ditingkatkan dengan menambahkan 

bahan lain sehingga kandungan gizi bolu tidak sebatas karbohidrat tetapi 

juga meliputi vitamin, mineral, dan zat gizi lain. 

Vitamin A merupakan vitamin yang larut lemak dan berguna untuk 

pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Vitamin A berfungsi 

dalam hal penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan 

kanker dan penyakit jantung (Almatsier,2009). Vitamin A memiliki 

senyawa pro vitamin biasa disebut beta karoten. Karakteristik beta 
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karoten yang utama adalah sifatnya yang tidak larut dalam air, ethanol, 

methanol, namun larut dalam minyak sayur dan memiliki titik leleh dalam 

kisaran 178-184ºC (Bauernfeind & Klaul,1981). Kerusakan yang sering 

terjadi yaitu kerusakan pada suhu tinggi, oksidasi, dan isomerasi. Vitamin 

A yang terkandung dalam suatu bahan makanan tidak bisa diujikan, 

sehingga  pada umumnya dalam sebuah penelitian yang diteliti adalah  

provitamin A yaitu beta karoten. Kejadian Kekurangan Vitamin A (KVA) 

sangat tinggi pada negara berkembang. Hasil penelitian memperlihatkan 

50% atau hampir 10 juta balita Indonesia tidak mendapatkan makanan 

yang cukup kandungan vitamin A. Sekitar 10 juta balita dari jumlah 

populasi target sebesar 20 juta balita di Indonesia beresiko KVA. 

Prevalensi KVA menurut survei vitamin A tahun 1992, antara lain 

xeropthalmia sebesar 0,35%. Survei nasional xeropthalmia di Indonesia 

1,34% atau sekitar hampir 3 kali lebih tinggi dari ambang batas yang 

ditetapkan WHO (X1B< 0,5%) (Siswono,2004). 

 Vitamin C bersifat menangkal radikal bebas dan dapat 

menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko berbagai penyakit 

degeneratif dapat diturunkan. Hasil penelitian Nurhayani, Haryani, dan 

Hastuti (2007) pada brokoli yang memiliki kandungan asam askorbat, 

penurunan kadar vitamin C paling sedikit pada penyimpanan suhu 5ºC. 

Kandungan vitamin C pada saat pengolahan sangat rentan mengalami 

kerusakan, kerusakan vitamin C berkisar pada suhu 35ºC dan apabila 

bahan yang mengandung vitamin C dikeringkan maka  sebaiknya 

dikeringkan pada suhu berkisar ± 70ºC. Defisiensi vitamin C dapat 

menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian, namun apabila 
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berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan batu ginjal, gangguan 

saluran pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. 

Peranan vitamin A dan C dalam tubuh sangat penting terutama 

untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan sehingga konsumsi makanan 

sumber vitamin A dan C sangat baik untuk menjaga kesehatan. Salah 

satu bahan makanan yang mengandung vitamin A ,C, beta karoten, zat 

besi, serta asam folat  yang cukup  tinggi adalah brokoli(Selby,2005). 

Brokoli mengandung 90 % air dan mengandung sedikit kalori serta 

mengandung 210,00 RE vitamin A (Wirakusumah, 2005). Sayuran brokoli 

memiliki kadar vitamin A dan C yang cukup tinggi dibandingkan dengan 

sayuran lain seperti daun katuk, labu siam, dan koro. Vitamin A yang 

terdapat pada brokoli sebesar 210,00 RE, sedangkan daun katuk memiliki 

10,37 SI (3,1 RE), labu siam mengandung 20 SI (6 RE), dan koro 

mengandung 8SI (2,4 RE). Brokoli mengandung 68,00 mg vitamin C 

dibandingkan dengan gambas atau oyong, labu siam, leunca, paria, koro, 

dan selada air, vitamin C pada brokoli masih lebih tinggi. Gambas atau 

oyong mengandung 18 mg vitamin C, labu siam mengandung 40 mg, 

leunca mengandung 52 mg, koro mengandung 31 mg, dan selada air 

mengandung 50 mg (Wirakusumah,2006). Kandungan vitamin A juga 

vitamin C yang tinggi pada brokoli dapat dimanfaatkan untuk menambah 

nilai gizi pada pangan. 

Brokoli merupakan sayuran yang dapat tumbuh dengan ketinggian 

tempat sekitar 700 m dpl dengan iklim yang sejuk atau dingin dengan 

kisaran suhu 15,5 -18,0 C (Ashari,1995). Brokoli banyak terdapat 

dipasaran sehingga cukup mudah untuk mendapatkan brokoli. 
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Penganekaragaman makanan dengan menggunakan brokoli masih 

sangat jarang dan hanya diolah sebagai sayur. Vitamin A dan C pada 

brokoli yang cukup tinggi sangat baik untuk dikembangkan atau 

ditambahkan dalam pembuatan suatu makanan. Perbandingan brokoli 

dalam suatu makanan dapat mempengaruhi warna, aroma, rasa, tekstur 

serta daya terima karena merupakan suatu inovasi baru dalam 

penganekaragaman pangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian pembuatan bolu brokoli dilihat dari kadar vitamin A dan vitamin 

C serta daya terima. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kadar vitamin A dan C 

serta daya terima bolu brokoli ?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Meningkatkan penggunaan brokoli sebagai tambahan dalam 

bahan pangan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar  beta karoten  dan vitamin C bolu  brokoli 

b. Mendeskripsikan daya terima bolu brokoli 

c. Menganalisis pengaruh perbandingan  brokoli terhadap kadar beta 

karoten dan kadar vitamin C serta daya terima bolu. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai informasi untuk melakukan penelitian sejenis pada 

bolu brokoli dilihat dari kadar beta karoten  dan kadar vitamin  C dan 

daya terima. 

2. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

peningkatan penggunaan brokoli yang dapat diolah menjadi makanan 

alternatif seperti kue sebagai camilan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


