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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Hubungan gizi dengan pembangunan suatu negara bersifat timbal balik, 

yang berarti kurangnya gizi pada usia dini akan berpengaruh pada perkembangan 

potensi diri usia produktif pada generasi tertentu di suatu negara. Menurut Pusat 

Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (2015), Indonesia hingga saat ini masih mengalami masalah gizi oleh 

karena faktor-faktor seperti kemiskinan, pendidikan, pola asuh, dan faktor lainnya. 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013), prevalensi gizi 

buruk-kurang pada anak balita skala nasional masih sebesar 19,6%, yang berarti 

masalah gizi berat-kurang di Indonesia masih mendekati prevalensi tinggi. Selain 

itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pun memaparkan bahwa 

status gizi anak usia 5-12 tahun secara nasional prevalensi pendek adalah 30,7%, 

prevalensi kurus adalah 11.2% dan masalah gemuk adalah 18.8%. 

 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan bahwa perbaikan 

masalah gizi sebaiknya ditanggulangi sedini mungkin guna menciptakan generasi 

penerus bangsa yang sehat dan kompeten. Kenyataannya, masih banyak ditemui 

anak-anak di bawah usia remaja yang belum mengerti mengenai pentingnya 

mengonsumsi pangan yang bergizi seimbang dan cenderung lebih menggemari 

produk makanan ringan yang ada di pasaran dengan kandungan karbohidrat, gula, 

dan lemak yang tinggi sehingga rentan terkena kekurangan sumber protein dan 

vitamin A (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Melihat fenomena 

ini, sebaiknya pengembangan gizi pada produk makanan ringan ditingkatkan.  



2 

 

 Rice crackers adalah salah satu jenis makanan ringan panggang yang 

berbahan baku beras dan populer di Asia. Produk ini memiliki tekstur yang renyah 

dan berpori-pori. Oleh karena bahan utama rice crackers adalah beras maka 

kandungan gizi yang dominan pada rice crackers hanya sebatas karbohidrat saja 

dengan sedikit kandungan minyak dan proteinnya (Owens, 2001). 

 Tempe adalah produk fermentasi berbasis kedelai yang merupakan 

alternatif sumber protein selain protein hewani karena harganya yang relatif jauh 

lebih murah. Kedelai pada umumnya memiliki kadar protein sebesar 42% basis 

kering (Wilcke, 2012). Fermentasi dapat menaikan asam amino bebas pada tempe 

sebesar 1-85 kali dari kedelai tanpa fermentasi (Farnworth, 2008) sehingga tempe 

memiliki daya cerna yang lebih baik dibandingkan kedelai tanpa perlakuan 

fermentasi. 

 Daun singkong juga merupakan salah satu tanaman pertanian lokal 

Indonesia yang dapat menjadi sumber protein yang baik. Daun singkong memiliki 

kandungan protein kasar yang tinggi dan dapat diperoleh dengan mudah serta 

dalam harga yang relatif murah (Widjaya, 2012). Berdasarkan data Balai 

Penelitian Ternak oleh Askar (1996), kandungan protein kasar daun singkong 

umumnya berkisar antara 20-36% dari bahan kering sehingga memiliki potensi 

untuk dijadikan pangan sumber protein dengan harga yang terjangkau. Selain itu, 

daun singkong juga mengandung vitamin C, vitamin A , dan polifenol (Simão et 

al., 2013).   

 Pengolahan tempe dan daun singkong menjadi tepung dapat meningkatkan 

umur simpan, menurunkan harga, dan memiliki kemungkinan lebih luas untuk 

dikonsumsi dibandingkan produk segarnya (Amalia, 2011). Dengan dijadikan 



3 

 

tepung, tempe dan daun singkong dapat dikembangkan dalam formulasi 

pembuatan makanan ringan rice crackers sebagai sumber protein dan vitamin A 

yang dapat membantu permasalahan gizi yang dialami oleh anak-anak di 

Indonesia .  

1.2 Perumusan Masalah 

 Makanan ringan yang ada di pasaran cenderung tinggi kandungan 

karbohidrat, lemak dan garam penyedap saja. Anak-anak sangat menggemari 

produk makanan ringan bahkan anak-anak akan cenderung lebih memilih untuk 

mengonsumsi makanan ringan saja dibandingkan makanan pokok. Mengingat 

mayoritas konsumen makanan ringan adalah anak-anak yang masih membutuhkan 

asupan protein yang cukup besar dan makanan ringan yang ada dipasaran kurang 

memberikan sumbangsih atas asupan gizi protein, pengembangan produk 

makanan ringan dengan sumber protein menjadi suatu hal yang penting untuk 

dilakukan. Tempe dan daun singkong mengandung tinggi protein dan daun 

singkong pun memiliki kandungan beta karoten yang baik. Dengan penambahan 

tempe dan daun singkong ke dalam formulasi makanan ringan diharapkan 

makanan ringan ini dapat menjadi sumber gizi protein dan pro-vitamin A bagi 

anak-anak.  

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk membuat produk makanan ringan rice 

crackers dengan penambahan tepung tempe dan tepung daun singkong sebagai 

sumber protein dan betakaroten untuk anak-anak terutama usia 5-12 tahun. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari pengaruh total penambahan tepung tempe dan daun singkong 

dalam beberapa rasio terhadap kualitas sensori dan fisik produk rice 

crackers. 

2. Menentukan tiga formulasi terbaik dengan atribut paling mendekati 

produk komersial. 

3. Mempelajari penerimaan sensoris tiga formulasi terbaik rice crackers 

tepung tempe dan tepung daun singkong oleh anak-anak usia 5-12 tahun 

dan menentukan satu formulasi terpilih sesuai penerimaan. 

4. Menganalisa kandungan gizi dari rice crackers tepung tempe dan tepung 

daun singkong formulasi terpilih. 

  




