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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Biji nangka merupakan salah satu limbah organik yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, padahal biji nangka memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi yaitu karbohidrat 36 ,7 g, protein 4,2 g, energi 165 kkl, 

serta memiliki kandungan mineral berupa fosfor 200 mg, kalsium 33 mg, dan 

besi 1,0 mg. Biji nangka mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, 

sehingga sangat berpotensi dalam pembuatan tepung (Astawan, 2007). 

Tepung merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam 

pembuatan berbagai olahan makanan. Tepung memiliki keunggulan yaitu 

tahan disimpan, mudah dicampur, ditambah zat gizi, dibentuk, dan lebih cepat 

dimasak sesuai dengan kehidupan modern yang serba praktis (Winarno, 

2000). Tepung terigu sangat tidak asing bagi masyarakat indonesia, karena 

bahan yang sering digunakan dalam pembuatan berbagai jenis makanan. 

Ketergantungan ini perlu diantisipasi dengan pengembangan aneka tepung 

lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor. 

Tepung yang berkualitas baik adalah tepung yang memiliki warna khas 

tepung yaitu putih. 

Warna pada suatu makanan memiliki peran penting dalam penerimaan 

konsumen terhadap suatu bahan makanan. Ada beberapa masalah yang terjadi 

pada suatu bahan makanan yaitu mudah mengalami pencoklatan setelah 

dikupas. Proses pencoklatan ini disebabkan oleh aktivitas enzim fenolase 

(polifenol oksidase) dan oksigen yang saling berhubungan dengan bahan 

pangan tersebut (Adi, 2014). Pada proses pengolahan bahan makanan perlu 

penambahan natrium metabisulfit untuk mencegah reaksi pencoklatan selama 

pengolahan, menghilangkan bau, dan rasa getir, serta untuk mempertahankan 

warna agar tetap menarik (Henderson, 1976). 

Natrium metabisulfit merupakan suatu jenis pengawet yang 

diperbolehkan untuk ditambahkan dalam pengolahan bahan makanan. Di 
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Indonesia yang beriklim tropis dan kelembapan udara yang tinggi sangat 

memungkinkan pertumbuhan mikroba perusak makanan, sehingga diizinkan 

menggunakan bahan pengawet untuk penambahan ke dalam makanan. 

Natrium metabisulfit memiliki bentuk kristal bubuk dengan berat molekul 

190,12. Densitas senyawa ini adalah 1,2-1,3 kg/1 dan titik leburnya 150°C. 

Padatan natrium metabisulfit yang dilarutkan sebanyak 20% akan tampak 

berwarna kuning pucat hingga jernih (Muhandri, 2006).  Berdasarkan 

Suprapti (2003), bahwa dosis penggunaan natrium metabisulfit yang di 

izinkan adalah 0,1-0,6% atau 1-6 g/liter larutan perendam. 

Proses pengeringan dalam pembuatan tepung perlu dilakukan, karena 

tepung merupakan bahan pangan yang memiliki kadar air lebih rendah 

dibanding dengan bahan dasarnya. Tepung jika tidak dikeringkan maka dapat 

menyebabkan tumbuhnya jamur atau bakteri, dan jika pengeringan dilakukan 

secara berlebih maka akan mengakibatkan nilai nutrisi yang dikandungnya 

dapat menurun (Suryana, 2013).  

Pengeringan memiliki beberapa tujuan yaitu mengurangi kadar air, 

mempertahankan daya fisiologi bahan, mengawetkan produk, dan 

mempertahankan kualitas produk. Proses pengeringan dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan bantuan sinar matahari dan oven. Pengeringan 

dengan bantuan sinar matahari dilakukan selama 3-5 hari atau setelah kadar 

air dibawah 8%. Bahan yang dikeringkan harus dibolak-balik setiap 4 jam 

sekali agar pengeringan merata. Sedangkan pengeringan menggunakan oven 

memiliki banyak keunggulan yaitu mempersingkat proses pengeringan, 

efisiensi waktu dan tidak tergantung faktor cuaca (Hambali, 2005).  

Hasil penelitian Kusumawati (2012), tentang pengaruh perlakuan 

pendahuluan dan suhu pengeringan terhadap sifat fisik, kimia, dan sensori 

tepung biji nangka didapatkan hasil bahwa dilihat dari sensori warna, aroma 

dan tekstur perlakuan pada perendaman dengan natrium metabisulfit dinilai 

paling baik dibandingkan dengan perlakuan tanpa natrium metabisulfit. Pada 

penelitian tersebut pengeringan yang digunakan 60°C, 70°C, dan 80°C 
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selama 2,5 jam ternyata hasilnya suhu 70°C merupakan suhu yang paling baik 

dibanding yang lain. 

Pada penelitian Simanjutak (2014), tentang pengaruh suhu 

pengeringan dan konsentrasi natrium metabisulfit terhadap sifat fisik kimia 

tepung biji durian didapatkan hasil bahwa perlakuan konsentrasi natrium 

metabisulfit 600 ppm pada suhu 60°C merupakan perlakuan terbaik dalam 

menghasilkan karakteristik tepung biji durian. Perlakuan konsentrasi yang 

digunakan yaitu 200 ppm, 400 ppm, dan 600 ppm. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Nusa (2014), tentang studi 

pengolahan biji nangka dalam pembuatan minuman instan didapatkan hasil 

bahwa perendaman biji nangka dalam larutan Natrium Metabisulfit dengan 

konsentrasi yang berbeda yaitu 0%, 0,1%, 0,3%, dan 0,4%  memberikan  

pengaruh berbeda sangat nyata terhadap nilai organoleptik warna, rasa dan 

aroma produk serta kadar karbohidrat menunjukkan pengaruh perbedaan yang 

tidak nyata. 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu bahwa biji nangka 

digunakan sebagai bahan pembuatan berbagai makanan dengan cara 

menjadikannya tepung karena sesuai dengan jumlah karbohidrat yang tinggi 

dan sebagai tepung alternatif pengganti tepung terigu atau digunakan bersama 

tepung terigu.  Tepung biji nangka yang digunakan kebanyakan belum 

diketahui kualitasnya. Pada beberapa penelitian ketika pembuatan tepung biji 

nangka melakukan perendaman menggunakan Natrium Metabisulfit dengan 

lama perendaman dan cara pengeringan yang berbeda-beda, sehingga belum 

diketahui lama perendaman dan cara pengeringan yang baik terhadap kualitas 

tepung biji nangka. Berdasarkan pernyataan tersebut maka saya tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang biji nangka yang dibuat menjadi tepung dengan 

beberapa perlakuan seperti lama perendaman menggunakan natrium 

metabesulfit dan perbedaan cara pengeringan menggunakan oven serta sinar 

matahari untuk diketahui hasil tepung biji nangka yang memiliki kualitas 

terbaik. Penelitian yang dilakukan berjudul “Pengaruh Lama Perendaman Biji 
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Nangka Dalam Natrium Metabisulfit Dan Cara Pengeringan Terhadap 

Kualitas Tepung Biji Nangka”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini permasalahan perlu dibatasi untuk menghindari 

perluasan masalah agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian. 

Adapun pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Subyek          : Biji nangka, perendaman dalam natrium metabisulfit, 

pengeringan. 

2. Obyek : Tepung dari biji nangka yang direndam dalam natrium 

                      metabisulfit dengan pengeringan oven dan sinar matahari. 

3. Parameter : Kandungan karbohidrat dan kualitas tepung biji nangka  

                 meliputi: tekstur, warna, aroma dan daya terima.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kualitas tepung biji nangka yang direndam dalam natrium 

metabisulfit dan cara pengeringan yang berbeda? 

2. Bagaimana perbedaan kadar karbohidrat tepung biji nangka yang 

direndam dalan natrium metabisulfit dan cara pengeringan yang berbeda? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka dapat disusun 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas tepung biji nangka yang direndam dalam 

natrium metabisulfit dan cara pengeringan yang berbeda. 

2. Untuk mengetahui perbedaan kadar karbohidrat tepung biji nangka yang 

direndam dalam natrium metabisulfit dan cara pengeringan yang berbeda. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Iptek  

a. Mengembangkan cara pembuatan tepung biji nangka yang berkualitas. 

b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui kadar karbohidrat 

dan kualitas tepung biji nangka terhadap lama perendaman natrium 

metabisulfit dan cara pengeringan yang berbeda.  

2. Peneliti 

a. Memberikan informasi tentang pengaruh lama perendaman natrium 

metabisulfit dan cara pengeringan terhadap kualitas tepung biji 

nangka. 

b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembuatan 

tepung biji nangka. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi lain bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


