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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buah nangka merupakan buah yang tumbuh di daerah tropis dan dapat 

dikategorikan menjadi buah tahunan, karena produksinya berjalan secara kontinu 

sepanjang tahun. Pada umumnya, masyarakat hanya memanfaatkan daging buah 

nangka sehingga bijinya hanya menjadi limbah. Produksi buah nangka dalam satu 

tahun dapat mencapai 5.492.231 ton, namun pemanfaatan biji nangka sendiri  

masih belum optimal (BSN, 2014). 

Biji nangka sendiri memiliki kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan potensial. Beberapa penelitian terdahulu memanfaatkan biji 

nangka sebagai tepung yang kemudian digunakan dalam pembuatan kue, mie, 

kerupuk, roti (Adikhairani, 2012; Nugraheni, 2010; Harahap et al., 2014; Aziz, 

2006). Menurut penelitian Nualla-ong et al. (2009) dan Bhornsmithikun et al. 

(2010), biji nangka memiliki kandungan gula non pereduksi dan kandungan 

oligosakarida yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber prebiotik. Oligosakarida 

dan gula non pereduksi dapat menstimulasi pertumbuhan dan aktivitas bakteri 

pada saluran pencernaan. Oleh karena itu, biji nangka dapat diolah menjadi 

produk minuman dan berpotensi sebgai substrat yang baik untuk mendukung 

pertumbuhan bakteri probiotik. Akan tetapi, kandungan protein dari susu biji 

nangka sangat rendah, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai produk susu. 

Dalam mengatasi kekurangan protein dari biji nangka, diperlukan sumber protein 

lain untuk meningkatkan kandungan protein pada produk yang dibuat. Sumber 
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protein lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah protein dari kedelai dan 

dari susu skim. 

Protein kedelai dan susu skim merupakan sumber protein yang biasa 

ditambahkan dalam produk susu. Kedua sumber ini umum dipakai untuk 

meningkatkan kandungan protein dalam produk, serta meningkatkan nilai nutrisi 

dari produk. Hal ini disebabkan protein yang terkandung dalam protein kedelai 

dapat mencapai sekitar 65%, sedangkan protein dalam susu skim dapat mencapai 

34% (USSEC, 2015; Canadian Dairy Commission, 2011). 

1.2 Rumusan Masalah 

Biji nangka merupakan salah satu bahan potensi yang selama ini masih 

kurang dimanfaatkan. Limbah biji nangka ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

dasar pembuatan produk minuman dengan adanya penambahan sumber protein 

lain. Belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai pemanfaatan biji nangka 

sebagai bahan dasar pembuatan minuman.  

Formulasi susu biji nangka yang diperoleh dengan penambahan sumber 

protein akan diujikan indeks prebiotik. Indeks prebiotik diujikan untuk 

mengetahui kemampuan susu biji nangka sebagai sumber prebiotik.  

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah membuat susu biji nangka dengan 

penambahan sumber protein. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah: 
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1. Menentukan komposisi penambahan sumber protein terhadap formulasi susu 

biji nangka. 

2. Menganalisis pengaruh perbedaan formulasi susu biji nangka terhadap indeks 

prebiotik dari susu biji nangka. 


