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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Tanaman nangka merupakan tanaman yang dapat tumbuh di daerah 

tropis terutama di Indonesia, tanaman nangka menghasilkan buah yang  

banyak digunakan masyarakat. Buah nangka yang masih muda dibuat 

sayur dan yang sudah masak dibuat makanan ringan dengan cara digoreng 

ada juga yang hanya dikonsumsi begitu saja karena rasanya manis. 

Menurut Mukprasirt (2004), Buah nangka adalah buah ganda dimana 8-

15% dari berat buah adalah biji. Pada buah yang matang, memiliki aroma 

yang unik. Buah nangka di Indonesia mudah ditemukan dan kebanyakan 

yang dikonsumsi hanya buahnya saja bijinya dibuang sehingga akan 

menjadi limbah. 

Menurut Astawan (2008), Biji nangka merupakan sumber 

karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 g/100 g), dan energi (165 kkal/100 

g), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. 

Dari hasil penilitian yang dilakukan oleh Novitasari (2012) pembuatan 

yoghurt dari biji nangka dengan starter Lactobachilus bulgaricus dan 

Streptococus thermophilus diperoleh yoghurt biji  nangka   dengan   plain   

yoghurt 20% dan kadar sukrosa 20% lebih disukai karena memiliki   

aroma   khas   yoghurt  yang cukup  menyengat dan rasa yang cukup asam. 
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Perbandingan kandungan biji nangka dengan gandum beras giling, 

jagung segar, dan singkong dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1.1 Perbandingan kandungan nutrisi biji nangka per 100 gram 

Komposisi 
Biji 

nangka 
Gandum 

Beras 
giling 

Jagung 
segar 

Singkong 

Kalori (kal 165,0 249,0 360,0 140,0 146,0 
Protein (gr) 4,2 7,9 6,8 4,7 1,2 
Lemak (gr) 0,1 1,5 0,7 1,3 0,3 

Karbohidrat (gr) 36,7 49,7 78,9 33,1 34,7 
Kalsium (mg) 33,0 20,0 6,0 6,0 33,0 

Besi (mg) 1,0 6,3 0,8 0,7 0,7 
Air (%) 56,7 40,0 13,0 60,0 62,5 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Indonesia (2009) 

Masyarakat menambahkan pewarna ke dalam makanan supaya 

terlihat menarik, namun kebanyakan masyarakat menggunakan bahan-

bahan yang warnanya cerah atau dengan pewarna sintetik. Menurut Syah 

(2005), Penambahan zat warna pada makanan bertujuan untuk memberi 

kesan menarik bagi konsumen, menyeragamkan warna makanan, 

menstabilkan warna, menutupi perubahan warna selama proses 

pengolahan dan mengatasi perubahan warna selama penyimpanan Zat 

warna yang sudah sejak lama dikenal dan digunakan misalnya daun 

pandan, daun suji, dan daun katuk untuk warna hijau, untuk warna kuning 

digunakan kunyit (Cahyadi, 2006). 

Daun katuk mengandung khlorofil yang cukup tinggi, daun tua   

65,8 spa d/mm, daun muda 41,6 spa d/mm2 dapat digunakan sebagai 

pewarna alami memberi warna hijau (Rahayu dan Leenawaty, 2005). 

Kandungan vitamin C dalam daun katuk sangat tinggi bahkan lebih tinggi 

dari jeruk atau jambu biji. Kandungan vitamin A dalam daun katuk juga 
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baik untuk kesehatan mata. Klorofil dalam daun katuk bermanfaat untuk 

membersihkan jaringan-jaringan tubuh kita dari racun, parasit, bakteri dan 

virus, klorofil juga memiliki fungsi seperti antioksidan (Handayani, 2013).  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harjdanti (2008), 

bahwa daun katuk dapat digunakan sebagai bubuk pewarna. Makanan 

dengan pemberian pewarna alami lebih sehat dibandingkan dengan 

pewarnaan sintetis, karena pewarna sintetis mengandung  logam berat 

yang berbahaya bagi kesehatan, tidak hanya makanan yang digoreng 

maupun dikukus tetapi yang telah difermentasipun juga menggunakan 

pewarna misalnya tape singkong dan tape ketan. 

Fermentasi merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi 

alkohol. Menurut Astawan (2004), fermentasi adalah penguraian senyawa-

senyawa komplek menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah 

dicerna, diserap, dan dimanfaatkan oleh tubuh. Makanan yang diolah 

dengan cara difermentasi dapat meningkatkan kandungan protein, seperti 

hasil penilitian dari Muhiddin (2001), peningkatan kandungan protein kulit 

umbi ubi kayu melalui proses fermentasi menunjukkan kandungan protein 

kulit umbi ubi kayu dapat meningkat dari 3,41 % sebelum fermentasi 

menjadi 5,53 % pada perlakuan kulit ubi kayu segar murni dengan dosis 

inokulum 3,0 g/kg dan waktu fermentasi 8 hari dan Peningkatan 

kandungan protein kulit umbi ubi kayu pada perlakuan substrat umbi kulit 

ubi kayu yang dikukus menjadi 8,03 % setelah fermentasi 5 hari, selain itu 

ada juga penelitian dari Hidayati (2013), dari hasil fermentasi yang 
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dilakukan didapatkan hasil protein yang tertinggi adalah waktu fermentasi 

9 hari 4,95%. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas mikroorganisme 

optimal melakukan pemecahan karbohidrat pada kulit singkong, 

sedangkan pada fermentasi hari ke 0 didapatkan kadar protein yang paling 

rendah 3,99%. Hal ini mikroorganisme belum optimal untuk melakukan 

proses penguraian/pemecahan karbohidrat. 

Hasil pengamatan Santosa (2010), karakteristik tape buah sukun 

hasil fermentasi penggunaan konsentrasi ragi yang berbeda menunjukkan 

tape sukun dengan fermentasi 36 jam sudah jadi tape sedangkan tape  

singkong  membutuhkan fermentasi  sampai  48  jam. Bahan fermentasi 

yang digunakan dalam pembuatan tape adalah ragi tape. 

Menurut Astawan (2004), ragi tape merupakan inokulum yang 

umum digunakan dalam pembuatan tape. Mikroba yang terdapat dalam 

ragi tape dapat dibedakan menjadi lima kelompok yaitu kapang amilolitik, 

khamir amilolitik, khamir nonamilolitik, bakteri asam laktat, dan bakteri 

mailolitik. Jenis kapang terpenting berasal dari genus Mucor dan Rhizopus 

karena memiliki aktivitas amilolitik, proteolitik, dan lipolitik. kapang 

menghasilkan enzim alfa-amilase, beta-amilase, dan gluko-amilase yang 

berperan dalam proses pemecahan pati menjadi gula-gula sederhana. Hasil 

Penilitian Santosa (2010) karakteristik tape buah sukun hasil fermentasi 

penggunaan konsentrasi ragi yang berbeda menunjukkan  bahwa  semakin 

tinggi  konsentrasi  ragi  tape  yang  digunakan, semakin meningkatkan 

kadar air tape sukun dihasilkan.  
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Berdasarakan pemikiran tersebut maka peniliti tertarik untuk 

membuat tape dari biji nangka dengan penambahn ekstrak daun katuk dan 

lama fermentasi yang berbeda. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar pokok masalah yang dibatasi tidak terlalu luas dan untuk  

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Subyek penelitian adalah biji nangka dengan penambahan ekstrak daun 

katuk dan ragi. 

2. Obyek penelitian tape dari biji nangka dengan penambahan ekstrak 

daun ktuk 

3. Parameter penelitian adalah kadar protein dan uji organoleptik (warna, 

rasa, bau, tekstur) pada tape biji nangka. 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah maka dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1.  Bagaimana pengaruh lama fermentasi biji nangka dengan 

penambahan ekstrak daun katuk sebagai pewarna alami terhadap 

kadar protein tape?  

2. Bagaimana pengaruh lama fermentasi biji nangka dengan penambahan 

ekstrak daun katuk sebagai pewarna alami terhadap sifat organoleptik 

tape?  
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kadar protein dan sifat organoleptik tape biji nangka 

dengan penambahan ekstrak daun katuk sebagai pewarna alami dan lama 

fermentasi yang berbeda. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

a) Penelitian ini dapat mengembangkan kemandirian IPTEK dalam 

bidang pangan yang lebih proposional dan lebih baik lagi 

b) Dapat memperoleh pengetahuan dalam pembuatan tape. 

2. Bagi Peneliti 

a) Dapat memperoleh pengalamn secara langsung dalam 

memfermentasikan dan pembuatan tape biji nangka 

b) Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait tentang fermentasi dan pembuatan 

tape biji nangka 

c) Menambah wawasan keilmuan dan pengalaman dalam penelitian 

khususnya dalam pemfermentasian dan pembuatan tape biji nangka 

3. Bagi Masyarakat 

a) Hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai lahan usaha yaitu 

pembuatan tape dengan bahan dasar biji nangka 
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b) Menambah pengetahuan dan informasi kepada masyarakat untuk 

menambah wawasan tentang pembuatan tape berbahan dasar biji 

nangka. 


