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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia kaya akan sumber daya alam hayati yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, salah satunya adalah tanaman waluh. 

Pemanfaatan tanaman waluh dimasyarakat belum bervariasi yaitu waluh yang 

masih muda di masak sayur dan waluh yang sudah tua direbus menjadi kolak. 

Hal ini disebabkan masyarakat masih belum mengetahui kandungan gizi yang 

terdapat pada waluh. Secara umum waluh kaya akan kandungan serat, 

vitamin, dan mineral yang bermanfaat bagi kesehatan. 

Waluh merupakan bahan pangan yang kaya vitamin A, B1, C, mineral, 

serta karbohidrat. Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai 

penangkal berbagai jenis kanker. Sifat waluh yang lunak dan mudah dicerna 

banyak mengandung karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, dapat menambah 

warna yang menarik dalam olahan pangan lainnya. Tetapi sejauh ini 

pemanfaatannya belum optimal (Wiryo, 2002) dalam Arisandi (2012). 

Menurut Amin (2008), waluh atau labu kuning mengandung 

karetenoin yang berbentuk betakarotenoit yang berfungsi untuk melindungi 

mata dari serangan katarak, kanker, jantung, pengobatan desentri dan diare. 

Dalam setiap 100 g waluh terkandung 34 kkal energi, 1,1 g protein, 0,3 g 

lemak, 0,8 g mineral dan 45 mg kalsium. Pada waluh juga terdapat 

kandungan kimia seperti saponin, flavanoid dan tanin. 
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Waluh memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang sedikit manis 

sehingga cocok dipadukan dengan beragam bahan, sehingga dapat dibuat 

sebagai bahan makanan yang memiliki sumber gizi bagi kesehatan yaitu 

dibuat puding waluh. Puding merupakan salah satu produk pangan yang 

berbahan dasar agar-agar. Makanan ringan siap saji ini tidak hanya dapat 

dinikmati oleh anak-anak saja, bahkan semua kalangan masyarakat luas. Bagi 

mereka yang menderita diabetes melitus tentunya berkeinginan agar tetap bisa 

menikmati produk pangan yang manis tanpa menimbulkan masalah. 

Pemanis alami yang kita temukan sehari-hari adalah gula pasir 

yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat berbahan dasar tebu. Dimana 

kandungan kalori yang ada pada batang tebu sangatlah tinggi. Dalam 100 g 

gula pasir terkandung 387 kalori, 1 ons 110 kalori dan 1 sdt 16 kalori. Hal ini 

dapat memicu diabetes dan obesitas. Bagi penderita penyakit tersebut, gula 

tebu merupakan pantangan yang harus dihindari. Padahal tanpa gula puding 

terasa hambar. Maka, dalam pembuatan puding tersebut daun stevia dapat 

disubstitusikan sebagai pengganti gula pasir.  

Menurut Kholida (2012), stevia yang digunakan sebagai pemanis 

adalah daunnya. Daun stevia dapat langsung digunakan sebagai pemanis 

dengan cara dikeringkan. Proses pengeringan tidak memerlukan panas yang 

tinggi. Untuk skala rumah tangga, cukup dengan mengeringkannya di bawah 

sinar matahari selama kurang lebih 12 jam, apabila mengeringkannya lebih 

dari itu akan menurunkan kadar steviosidanya. 
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Daun stevia mengandung protein, serat, karbohidrat, fosfor, kalium, 

kalsium, magnesium, natrium, besi, vitamin A, dan vitamin C. Rasa manis 

pada stevia disebabkan karena dua komponen yaitu stevioside (3-10% berat 

kering daun) dan rebaudioside (1-3% berat kering daun) yang dapat dinaikkan 

250 kali manisnya dari sukrosa. Keunggulan lainnya adalah gula stevia tidak 

menyebabkan carries gigi, memiliki nilai kalori rendah yang cocok bagi 

penderita diabetes dan tidak menyebabkan kanker pada pemakaian jangka 

panjang (Buchori, 2007). 

Penderita diabetes haruslah selektif dalam memilih makanan untuk 

selalu menjaga kestabilan kadar gula darahnya. Kebanyakan dari mereka 

dianjurkan untuk diet, tetapi hal ini sangat sulit untuk diterapkan. Penderita 

diabetes tidak dapat mengkonsumsi makanan manis seperti kue tart, puding, 

brownis, es krim, dan makanan manis lainnya. Kebanyakan makanan di 

pasaran saat ini mengandung gula tebu yang kadar kalorinya tinggi.  

Menurut Sastradi (2013), para penderita diabetes sekarang tidak perlu 

risau mengkonsumsi gula, sebab kini terdapat tanaman pengganti gula tebu 

yang berkalori rendah. Stevia rebaudiana adalah pemanis yang bisa 

menghasilkan hingga 30 kali lipat rasa manis gula tebu. Gula stevia aman 

bagi mereka penderita diabetes ataupun takut gemuk karena mengandung nol 

kalori, nol karbohidrat dan nol indeks glikemik. Bagian daunnya mengandung 

sejumlah komponen nutrisi yang bermanfaat untuk menstabilkan gula darah, 

yaitu mengandung zat chromium, magnesium, manganese, potassium, 

selenium, zinc, dan vitamin B3.  
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Menurut hasil penelitian Rini (2011), dengan penambahan ekstrak 

daun stevia (Stevia rebaudiana) menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi 

ekstrak daun stevia menghasilkan perbedaan kadar glukosa pada permen jelly 

buah strowberry pada masing-masing perlakuan. Kadar glukosa tertinggi 

adalah perlakuan C3 (100 gr strowberry dengan penambahan 75 ml ekstrak 

daun stevia) yang memiliki kadar glukosa 7,92%, sedangkan kadar glukosa 

terendah pada perlakuan C0 (100 gr strawberry tanpa penambahan ekstrak 

daun stevia) yang memiliki kadar glukosa 4,1%. 

Berdasarkan latar belakang diatas dengan mengacu pada penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“PEMBUATAN PUDING WALUH (Cucurbita moschata) DENGAN 

PEMANIS ALAMI DAUN STEVIA (Stevia rebaudiana) UNTUK 

KUDAPAN PENDERITA DIABETES MELITUS”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian adalah daun stevia (Stevia rebaudiana). 

2. Obyek Penelitian adalah puding waluh. 

3. Parameter yang diukur 

a. Uji kadar glukosa dan vitamin C puding waluh. 

b. Uji organoleptik dan daya terima.  
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dibuat perumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan daun stevia terhadap kadar glukosa 

dan vitamin C puding waluh untuk kudapan penderita diabetes melitus? 

2. Bagaimana perbedaan uji organoleptik dan daya terima puding waluh 

dengan pemanis alami daun stevia untuk kudapan penderita diabetes 

melitus? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan daun stevia terhadap kadar 

glukosa dan vitamin C puding waluh untuk kudapan penderita diabetes 

melitus. 

2. Untuk mengetahui perbedaan uji organoleptik dan daya terima puding 

waluh dengan pemanis alami daun stevia untuk kudapan penderita 

diabetes melitus. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman langsung 

tentang pemanfaatan daun stevia sebagai pemanis alami pada makanan. 
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2. Untuk menambah kajian ilmu pengetahuan bahwa daun stevia memiliki 

khasiat yang baik untuk kesehatan. 

3. Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sentra usaha kecil yang 

dapat menambah pendapatan masyarakat. 

4. Untuk memberikan informasi tentang inovasi terbaru mengenai gula non 

kalori yang bermanfaat bagi kesehatan. 

 


