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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih memiliki 

permasalahan dalam asupan vitamin A. Salah satu sumber vitamin A adalah beta 

karoten yang berfungsi sebagai prekursor vitamin A, dan pada umumnya beta 

karoten terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran yang berwarna kuning 

kemerahan seperti tomat, wortel, dan labu kuning (Gibney et al., 2005). Tingkat 

konsumsi labu kuning pada masyarakat masih tergolong rendah dibandingkan 

tomat dan wortel padahal labu kuning memiliki kandungan beta karoten yang 

tinggi.  

 Labu kuning (Cucurbita moschata Duchesne ex Lam.) merupakan salah 

satu jenis sayuran yang komposisi kimianya terdiri atas air (91,2%), karbohidrat 

(8,22%), protein (1,10%), lemak (0,35%), serat (2,90%), provitamin A, vitamin C, 

vitamin B, dan mineral (Hendrasty, 2003). Labu kuning memiliki kandungan 

vitamin A sebanyak 180 SI dan kandungan serat kasar sebanyak 2,90%. Selain 

dari segi nutrisi, tanaman labu kuning juga memiliki keunggulan dalam segi 

produksi karena tanaman labu kuning tidak sulit untuk ditanam dan memiliki 

umur simpan yang panjang dalam keadaan utuh, yaitu sekitar 6 bulan atau lebih. 

Kandungan protein dan serat pada labu kuning tergolong rendah sehingga 

dibutuhkan penambahan bahan baku lain untuk menambahkan nilai protein dan 

serat pada labu kuning seperti kacang hijau dan bekatul.  
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 Kacang hijau (Vigna radiata L. Wilczek.) merupakan salah satu jenis 

tanaman polong-polongan yang banyak dibudidayakan di Indonesia setelah 

kacang kedelai dan kacang tanah. Kacang hijau menurut Yonathan (2009) 

mengandung air (12,09%), abu (3,54%), protein (26,07%), lemak (3,79%), dan 

karbohidrat (54,51%). Kandungan protein kacang hijau yang tinggi membuat 

kacang hijau dapat dijadikan sebagai sumber protein. 

 Bekatul merupakan produk sampingan yang diperoleh dari penggilingan 

padi. Bekatul memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap yang terdiri atas asam 

lemak tidak jenuh (asam oleat dan linoleat), vitamin B dan E, isomer tokoferol, 

tokotrienol, orizanol, asam ferulat, karbohidrat, dan mineral (Zhimin, 2008). 

Kandungan serat pada bekatul berkisar antara 7 hingga 11,4% (Luh, 1991). 

Kandungan tokoferol, tokotrienol, dan orizanol pada bekatul dapat berperan 

sebagai antioksidan yang dapat mencegah kolesterol dan tumor (Zhimin, 2008).  

Pemanfaatan bekatul sampai saat ini masih terkonsentrasi sebagai makanan ternak 

dan sedang berkembang untuk dimanfaatkan sebagai pangan fungsional.  

 Pangan instan semakin banyak digemari dan beredar di masyarakat karena 

pangan instan dapat disajikan dengan cepat dan memiliki umur simpan yang 

panjang. Salah satu jenis produk pangan instan adalah minuman instan seperti 

minuman sumber energi, minuman sereal, minuman berserat, dan minuman 

ringan. Serat dapat berperan untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti 

kolesterol, darah tinggi, diabetes, dan masalah pencernaan.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Labu kuning utuh memiliki umur simpan yang cukup panjang namun 

apabila dibelah maka umur simpannya menjadi singkat. Labu kuning memiliki 
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keunggulan dalam kandungan beta karoten namun memiliki keterbatasan dalam 

kandungan serat dan protein sehingga ditambahkan kacang hijau sebagai sumber 

protein dan bekatul sebagai penambah serat pada minuman instan. Namun, 

bekatul memiliki kandungan lemak dalam jumlah tinggi sehingga mudah 

mengalami ketengikan dan membutuhkan proses stabilisasi.  

 Pembuatan minuman instan serbuk labu kuning dengan grits kacang hijau 

dan fortifikasi bekatul dimaksudkan untuk memperpanjang umur simpan dan 

mempermudah konsumsi labu kuning, kacang hijau, dan bekatul. Hanya saja, 

proses pengeringan dapat menurunkan komponen nutrisi dari bahan baku yang 

digunakan terutama kandungan beta karoten pada labu kuning. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan umum dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuat 

minuman instan dengan bahan baku labu kuning, kacang hijau, dan bekatul.  

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mempelajari karakteristik serbuk labu kuning dari masing-masing metode 

pengeringan (spray drying, cabinet drying, dan freeze drying).  

2. Menentukan perbandingan serbuk labu kuning (spray drying dan cabinet 

drying) dengan grits kacang hijau terbaik berdasarkan uji organoleptik. 

3. Mempelajari pengaruh penambahan bekatul terhadap kandungan serat 

minuman instan. 

4. Menentukan jumlah air optimum untuk rehidrasi minuman instan.  

 

 

 


