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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, jenis 

makanan, dan hasil laut. Berbagai macam biji-bijian, umbi-umbian, sayur, 

dan buah-buahan mudah didapat di berbagai daerah di Indonesia sehingga 

memiliki potensi yang besar dalam pengembangan diversifikasi produk 

pangan lokal (Hariyadi, 2013). 

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap terigu sangat tinggi. 

Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya produk olahan pangan yang 

menggunakan tepung terigu. Upaya diversifikasi pangan penting dilakukan, 

selain untuk mengurangi ketergantungan pada tepung terigu, juga untuk 

menggali potensi-potensi pangan lain (Yanuwardana, dkk, 2013). 

Berdasarkan data dari Disperindag pada tahun 2011 menunjukkan 

bahwa konsumsi tepung terigu di Indonesia  mencapai 4,6 juta ton dan pada 

tahun 2013 mencapai 5,43 juta ton, disamping itu impor gandum di 

Indonesia pada tahun 2013 mencapai 388,347 ton, jumlah ini akan terus 

bertambah seiring dengan bertambahnya waktu (Aptindo, 2013). Dari hasil 

Riskesdas (2013) tentang konsumsi makanan dari olahan tepung terigu 

diantaranya mi instan, mi basah, roti dan biskuit, sebanyak 13,4% penduduk 

Indonesia mengkonsumsi biskuit ≥ 1 kali per hari.  

Biskuit adalah salah satu produk olahan kue kering yang merupakan 

makanan ringan yang disenangi karena enak, manis, dan renyah serta 

memiliki umur simpan cukup lama (Kusnandar, F., dkk., 2010).  Kandungan 

salah satu jenis protein (gluten) yang relatif tinggi pada tepung terigu 
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memberikan dampak kurang baik terutama pada anak berkebutuhan khusus 

atau autisme (Tanjung, dkk, 2014).  

Pangan lokal yang berpotensi untuk dikembangkan adalah labu 

kuning yang dapat diolah menjadi tepung. Pengolahan menjadi tepung 

karena akan mempengaruhi tekstur pada biskuit, dan kandungan gizi pada 

tepung labu kuning menjadi lebih tinggi. Perbandingan kandungan gizi 

antara tepung terigu dengan tepung labu kuning yaitu tepung terigu memiliki 

energi 365 kkal, protein 8.9 g, lemak 1.3 g, karbohidrat 77.3 g, sedangkan 

tepung labu kuning yaitu energi 328 kkal, protein 5 g, karbohidrat 77,6 g, dan 

lemak 0,1 g. Dilihat dari kandungan gizi yang hampir sama, yaitu dari segi 

karbohidrat yang cukup tinggi yaitu 100,38% dan protein yang lebih rendah 

yaitu 56,18% maka tepung labu kuning dapat menjadi alternatif untuk 

menggantikan dan mengurangi konsumsi tepung terigu (Iriani, 2011) serta 

kandungan β-karotennya cukup tinggi yaitu 180 µg atau sekitar 1000-1300 

IU/ 100 g bahan (Hendrasty, 2003). 

Beta karoten merupakan provitamin A yakni sumber penting bagi 

vitamin A di dalam saluran pencernaan khususnya pada usus halus. 

Betakaroten akan mengalami penyerapan yang kemudian di simpan di 

dalam sel hati. Dalam sel hati, betakaroten akan di ubah menjadi vitamin A 

dan siap digunakan jika dibutuhkan untuk berbagai reaksi metabolisme 

(Rahayu, 2010). 

Beta karoten sangat diperlukan oleh tubuh untuk mencegah 

kekurangan vitamin A (KVA). Banyak faktor yang mempengaruhi status 

vitamin A seseorang. Salah satu faktor yang penting ialah kecukupan 

asupan vitamin A. Menurut Arisman (2007) sumber vitamin A yang berasal 
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dari bahan makanan banyak terdapat pada buah dan sayuran berwarna 

kuning dan hijau yang mengandung karotenoid. 

Karotenoid belum mengalami kerusakan pada pemanasan 60oC 

tetapi reaksi oksidasi karotenoid dapat berjalan lebih cepat pada suhu yang 

relatif tinggi. Semakin tinggi temperatur maka akan terjadi peningkatan laju 

reaksi menyebabkan total karoten yang dihasilkan juga semakin besar 

(Satriyanto, 2012). 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi 

terjadinya defisiensi vitamin A adalah dengan cara penganekaragaman 

pangan berbasis pangan lokal sumber pro vitamin A. Penganekaragaman 

dapat dilakukan dengan membuat produk pangan diantaranya biskuit labu 

kuning. 

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Igfar (2012) mengenai 

pengaruh penambahan tepung labu kuning (Curcubita moschata) dan 

tepung terigu terhadap pembuatan biskuit. Perbedaan dari penelitian kali ini 

adalah parameter pengamatan yang diteliti yaitu pada penelitian Igfar (2012) 

diteliti mengenai kadar air, kadar abu, uji organoleptik dan tingkat 

kepatahannya. Pada penelitian kali ini peneliti ingin meneliti kadar β-karoten 

dan daya terima pada biskuit labu kuning. Hasil penelitian dari Igfar (2012), 

menunjukkan pada uji organoleptik yang terbaik diperoleh pada biskuit labu 

kuning dengan perbandingan tepung labu kuning 30 g : tepung terigu 235 g 

atau dengan persentase tepung labu kuning 11,32% yang akan 

mempengaruhi tingkat kesukaan. 

Penelitian lain pernah dilakukan oleh Lestario, LN., dkk (2013) 

mengenai pemanfaatan tepung labu kuning (Curcubita moschata) sebagai 
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bahan fortifikasi mie basah, dengan hasil bahwa penambahan tepung labu 

kuning dalam pembuatan mie basah dapat membantu memenuhi kebutuhan 

vitamin A. Menurut Winarno (2004) jumlah asupan vitamin A yang dianjurkan 

untuk orang dewasa sebesar 3500 IU sampai 4000 IU. Berdasarkan analisa 

terhadap kadar beta karoten mie basah yang ditambah dengan tepung labu 

kuning maka mie yang dihasilkan dapat menyumbang asupan vitamin A 

sebesar 1,19%-6,46% /100 gram produk dari kebutuhan vitamin A atau 

sebesar 1,78%-9,69% tiap saji (150 gram mie). 

Penambahan tepung labu kuning pada pembuatan biskuit diharapkan 

dapat menjadi alternatif lain dalam memperoleh asupan vitamin A dan akan 

meningkatkan daya terima masyarakat terhadap biskuit labu kuning. Dari 

uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh 

substitusi tepung labu kuning terhadap kadar β-karoten dan daya terima 

pada biskuit labu kuning. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dikaji pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh Substitusi Tepung Labu Kuning 

Terhadap Kadar β-karoten Dan Daya Terima Pada Biskuit Labu Kuning”. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap kadar β-

karoten dan daya terima pada biskuit labu kuning. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan kadar β-karoten pada biskuit labu kuning. 

b. Mendiskripsikan daya terima pada biskuit labu kuning. 

c. Menganalisis pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap kadar 

β-karoten biskuit labu kuning.  

d. Menganalisis pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap daya 

terima biskuit labu kuning. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penelitian tentang 

pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap kadar β-karoten dan 

daya terima pada biskuit labu kuning. 

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi tentang pemanfaatan labu kuning untuk 

pembuatan biskuit.  

3. Bagi Penelitian Lanjutan 

Dapat dijadikan acuan bagi penelitian sejenis. 


