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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekurangan vitamin A atau KVA merupakan salah satu masalah gizi 

yang ada di negara berkembang. Asia Tenggara memiliki prevalensi KVA 

balita tertinggi dibandingkan dengan wilayah lain seperti Afrika, Amerika, 

Eropa, Timur Tengah dan Pasifik Barat. Di Indonesia masalah kekurangan 

vitamin A pada tahun 2011 sudah dapat dikendalikan, namun secara 

subklinis prevalensi kekurangan vitamin A  terutama pada kadar serum 

retinol dalam darah kurang dari 20µg/dl masih mencapai 0,8% (Widyakarya 

Nasional Pangan dan Gizi, 2012). 

Kekurangan vitamin A disebabkan karena kurangnya intake vitamin 

A dalam tubuh. Intake vitamin A didapatkan dari asupan makanan yang 

mengandung vitamin A dari sumber hewani atau pro-vitamin A dari sumber 

nabati. Makanan yang mengandung vitamin A tergolong mahal dipasaran, 

sehingga sebagian besar masyarakat miskin sangat sulit untuk mendapatkan 

makanan sumber vitamin A untuk mencukupi kebutuhan akan vitamin A 

sehari-hari (Nadimin, 2011). 

Makanan yang hanya dibuat dari satu bahan makanan saja tidak 

bisa memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh karena tidak ada 

satupun bahan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap. Salah satu 

cara untuk mencukupi semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh adalah dengan 

melakukan penganekaragaman pangan. Usaha penganekaragaman pangan 

dapat dilakukan dengan mencari bahan baru atau bahan makanan yang 
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sudah ada yang selanjutnya dikembangkan menjadi produk pangan yang 

beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan mutu gizi dari makanan 

tersebut (Badan Ketahanan Pangan, 2010). 

Upaya untuk mengatasi kekurangan vitamin A sekaligus untuk 

penganekaragaman pangan dapat dilakukan dengan membuat suatu produk 

yang menggunakan bahan baku yang mengandung vitamin A dan bahan 

baku pangan lokal seperti daun kelor dan umbi suweg.  

Bahan makanan sayuran sumber vitamin A salah satunya adalah 

daun kelor. Pemanfaatan daun kelor sebagai bahan makanan belum 

maksimal karena aromanya yang langu dan rasanya pahit sehingga kurang 

disukai masyarakat. Daun kelor merupakan sayuran daun yang mengandung 

tinggi protein dan vitamin A (Putri, 2011). Hasil penelitian Nadimin (2011) di 

kelurahan Togo-Togo Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto Makassar 

bahwa konsumsi sumber vitamin A dari sayuran yang paling banyak adalah 

daun kelor. Peranan vitamin A bagi tubuh sangat penting karena dapat 

bermanfaat untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi yaitu 

Kekurangan Vitamin A yang biasa disebut Xerophtalmia (Supariasa, 2001). 

Bahan baku pangan lokal yang dapat diolah menjadi tepung salah 

satunya adalah umbi suweg. Suweg merupakan umbi yang mengandung 

tinggi karbohidrat yaitu mencapai 80% dengan indeks glikemik rendah yaitu 

42. Pada skala rumah tangga umbi suweg hanya direbus, dikukus, digoreng 

dan dibakar. Pemanfaatan umbi suweg yang belum maksimal sebagai bahan 

pangan karena umbi suweg akan menimbulkan efek rasa gatal di lidah saat 

dikonsumsi yang disebabkan oleh kandungan asam oksalat pada umbi 
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suweg. Rasa gatal pada umbi suweg dapat diatasi dengan merendam umbi 

dalam air bersih selama 12 jam sebelum dimasak (Richana, 2004). 

Menurut Rukmana (2001) dalam rangka mendukung 

penganekaragaman (diversifikasi) makanan dan peningkatan gizi 

masyarakat, aneka jenis umbi-umbian dapat diolah pada skala industri 

rumah tangga, salah satunya adalah pengolahan umbi suweg dan daun 

kelor menjadi tepung. Pengolahan umbi suweg dan daun kelor menjadi 

tepung bertujuan untuk meningkatkan mutu dan memperpanjang masa 

simpan. Tepung umbi suweg dan tepung daun kelor selanjutnya dapat diolah 

menjadi kerupuk. 

Kerupuk adalah makanan kecil yang terbuat dari bahan yang 

mengandung pati cukup tinggi  dan mengalami pengembangan volume 

selama penggorengan. Kerupuk merupakan kudapan yang popular, digemari 

oleh semua lapisan masyarakat dari segala umur dan pembuatannya sangat 

mudah (Wahyuni, 2007). Pada umumnya proses pembuatan kerupuk adalah 

dengan melumatkan bahan bersama  atau tanpa bumbu, pengukusan dan 

pencetakan bahan menjadi lempengan tipis yang selanjutnya dijemur sampai 

kering lalu digoreng menggunakan minyak yang banyak (TTG, 2011). 

Daya serap air merupakan parameter yang menunjukkan besarnya 

kemampuan bahan menarik air disekelilingnya untuk berikatan dengan 

partikel bahan atau bertahan pada pori antar partikel bahan. Daya serap air 

berkaitan dengan komposisi granula dan sifat fisik pati setelah ditambahkan 

dengan air, sehingga daya serap air juga menentukan jumlah air yang 

dibutuhkan untuk proses gelatinisasi pati selama pemasakan. Pembentukan 

gel tidak bisa optimum apabila jumlah air yang ditambahkan kurang 
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(Elliason, 2004). Pembentukan gel akan berpengaruh pada pemasakan 

adonan kerupuk. Apabila proses gelatinisasi adonan kerupuk optimum maka 

kerupuk yang dihasilkan juga akan berkualitas baik. Kualitas kerupuk yang 

baik ditentukan oleh kenampakan kerupuk, pengembangan dan kerenyahan 

kerupuk. Semakin tinggi daya kembang kerupuk, maka kerupuk akan 

semakin renyah (Pancapalaga, 2005). Daya kembang kerupuk adalah 

tingkat pengembangan kerupuk yang mempengaruhi tingkat kesukaan 

konsumen terhadap kerupuk. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

pengaruh perbedaan campuran tepung suweg dan tepung daun kelor 

terhadap daya serap air tepung, daya kembang dan daya terima kerupuk. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana daya serap air dari campuran tepung suweg dan tepung daun 

kelor? 

2. Bagaimana daya kembang kerupuk yang terbuat dari campuran tepung 

suweg dan tepung daun kelor? 

3. Bagaimana hubungan daya serap air campuran tepung suweg dan 

tepung daun kelor dengan tingkat pengembangan kerupuk? 

4. Bagaimana daya terima kerupuk yang terbuat dari campuran tepung 

suweg dan tepung daun kelor? 

 

 

 



5 
 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk  meningkatkan pemanfaatan suweg dan daun kelor sebagai tepung 

yang digunakan untuk bahan baku pembuatan kerupuk. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur daya serap air dari campuran tepung suweg dan tepung 

daun kelor 

b. Mengukur daya kembang kerupuk dari campuran tepung suweg dan 

tepung daun kelor 

c. Mendiskripsikan daya serap air dari campuran tepung suweg dan 

tepung daun kelor dengan tingkat pengembangan kerupuk 

d. Mendiskripsikan daya serap air campuran tepung suweg dan tepung 

daun kelor 

 

D. Manfaat 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh perbedaan 

campuran tepung suweg dan tepung daun kelor terhadap daya serap air 

tepung, daya kembang dan daya terima kerupuk 

 

2. Bagi peneliti lanjut 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya 

dalam pemanfaatan umbi suweg dan daun kelor. 
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3. Bagi masyarakat 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemuatan 

kerupuk dari campuran tepung suweg dan tepung daun kelor yang 

dapat dijadikan sebagai makanan ringan yang murah dan bergizi. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih memanfaatkan 

umbi-umbian untuk penganekaragaman pangan  

 


