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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Menurut WHO (2000) dan Trahms dkk (2008), balita memerlukan 

konsumsi makanan dan kandungan gizi yang cukup untuk proses 

pertumbuhan. Kandungan gizi ASI pada usia sesudah enam bulan sudah 

tidak memenuhi kebutuhan energi bayi yang meningkat sebesar 24-30%. 

Bayi memiliki kapasitas lambung yang terbatas sehingga pemberian 

makanan pendamping ASI atau MP-ASI seharusnya memiliki nilai gizi yang 

tinggi sehingga bayi makan dalam jumlah sedikit namun sudah dapat 

memenuhi kebutuhan gizi bayi.  

Menurut Depkes RI (2007) jenis-jenis MP-ASI dibagi menjadi 3 yaitu 

makanan lumat seperti bubur susu dan bubur sumsum, makanan lunak 

seperti bubur nasi dan makanan padat seperti nasi tim dan biskuit. 

Pemberian MP-ASI yang tepat menurut penelitian Nurhidayati (2011) bukan 

hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi,tetapi juga dapat merangsang 

ketrampilan makan bayi contohnya dengan memberikan bentuk cookies. 

Cookies sebagai MP-ASI biasanya terbuat dari tepung terigu atau 

serealia dan biji-bijian yang mengandung minyak dan bahan lain yang sesuai 

untuk memenuhi asupan kebutuhan bayi (BSN, 2005). Menurut Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) (2005) syarat MP-ASI berdasarkan  SNI 

01-7111.2-2005 adalah MP-ASI harus mengandung energi minimum 400 

kkal/100 g dengan kadar protein 8 sampai 12 gram per seratus gram  dan 

kadar vitamin A minimum 250 RE/100g.  
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Selain dari serealia dan biji-bijian di negara berkembang MP-ASI dapat 

dibuat dengan bahan dasar umbi-umbian dan sayuran (Wiryo, 2002). 

Menurut Novrina,dkk (2015) labu kuning atau waluh merupakan jenis 

tanaman sayur yang memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap yakni 

karbohidrat, protein, beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, serta 

vitamin yaitu Vitamin B dan C dan serat. Keunggulan dari labu kuning yang 

tidak dimiliki dari bahan bahan lain yaitu labu kuning tidak mengalami 

kerusakan bila disimpan pada suhu kamar dengan kurun waktu yang relatif 

lama yaitu sekitar enam bulan apabila labu kuning dipanen dalam kondisi 

sudah tua (Hantoro dkk,2012). 

Tepung labu kuning berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan 

substitusi dalam pembuatan cookies MP-ASI. Menurut penelitian 

Murdianto,dkk (2014) hasil terbaik dalam pembuatan cookies labu kuning dari 

daya terima cookies yaitu subtitusi 40% tepung labu kuning. Menurut Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) (2005)  adalah MP-ASI harus mengandung  

protein 8 sampai 12 gram per seratus gram. 

Pada penelitian Murdianto,dkk (2014) cookies labu kuning dan kelapa 

memiliki kandungan protein pada subtitusi 40% tepung labu kuning yaitu 

sebesar 55,8% hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut belum 

memenuhi persyaratan sebagai MP-ASI. Berdasarkan hal tersebut penelitian 

ini dilakukanI supaya mendekati persyaratan mutu menurut SNI 

19-0428-1998.   

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menguji daya terima, cookies 

dengan subtitusi tepung labu kuning yang banyak menyebabkan tekstur 

cookies cenderung berair dan mudah patah. Sehingga pada penelitian utama 



3 
 

dilakuan pengurangan persentase subtitusi tepung labu kuning yang 

bertujuan untuk memperbaiki tekstur cookies dan mengurangi kadar air pada 

cookies.  

Penelitian ini dilakukan dua uji yaitu uji kelarutan dan daya terima. Uji 

kelarutan dipilih karena objek MP-ASI memiliki karakteristik konsumen yaitu 

bayi. Bayi  tidak memiliki gigi sehingga cookies harus memiliki kelarutan 

supaya bayi dapat mudah dalam mengonsumsi cookies MP-ASI. Daya terima 

dipilih untuk mengetahui seberapa banyak subtitusi tepung labu kuning yang 

disukai konsumen. 

Oleh karena itu diharapkan cookies dengan subtitusi tepung labu kuning 

pada penelitian ini memiliki cita rasa yang lebih dengan formulasi yang sudah 

dikembangkan sehingga panelis dapat menyukai produk cookies tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Bagaimana Daya Rehidrasi  

 

dan Daya Terima Produk Cookies Dengan Subtitusi Tepung Labu Kuning 

Untuk Makanan Pendamping ASI ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

  Mengetahui daya rehidrasi dan daya terima pada pembuatan 

cookies dengan subtitusi tepung labu kuning untuk MP-ASI. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengaruh terhadap daya rehidrasi produk cookies MP-ASI. 



4 
 

b. Mengananalisis pengaruh terhadap daya rehidrasi dari produk MP-ASI. 

c. Mengetahui pengaruh terhadap daya terima cookies labu kuning 

sebagai MP-ASI. 

d. Menganalisis pengaruh terhadap daya terima yang terbaik dari 

konsentrasi subtitusi tepung labu kuning pada pembuatan cookies 

MP-ASI. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan ilmu pengetahuan sebagai referensi pembelajaran mengenai 

makanan pendamping ASI. 

2. Bagi Responden 

Memberikan informasi mengenai makanan pendamping ASI yang sehat 

dan bergizi. 

3. Bagi Keilmuwan 

Untuk memperluas wacana gizi di bidang ilmu kesehatan balita dan ilmu 

gizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


