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1.1 Latar Belakang

Makanan tradisional merupakan makanan yang berasal dari resep

tradisional dan telah lama berkembang di daerah atau masyarakat

Indonesia.Umumnya makanan tradisional diolah dari resep yang telah dikenal

masyarakat setempat dengan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber lokal dan

memiliki cita rasa yang sesuai dengan selera masyarakat setempat (Nuraida dan

Haryadi, 2001).Cendol merupakan salah satu makanan tradisional khas Indonesia

yang bahan utamanya berupa serealia dan kacang-kacangan(Hardiman, 2010).

Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mengembangkan

pangan lokal adalah dengan mengembangkan industri penepungan (Nuraida dan

Haryadi, 2011). Proses penepungan dapat mengkonversi bahan pangan menjadi

produk pangan yang mempunyai nilai tambah, bercita rasa sesuai selera

masyarakat, danharga yang terjangkau.

Nangka merupakan tanaman buah berupa pohon yang berasal dari India

dan menyebar ke daerah tropis termasuk Indonesia (Prihatman, 2000).Setiap buah

nangka mempunyai berat dari 10-30 kg (Janick dan Paull, 2008).Menurut

Mukprasirt dan Sajjaanantakul (2003), 8-15% berat dari buah nangka adalah

bijinya.Biji buah nangka ditutupi olehwhite aril yang mengelilingi lapisan

endosperm tipis berwarna coklat dan menutupi fleshy white cotyledon.Kotiledon

dari nangka cukup kaya akan pati dan protein.

 



Biji buah nangka sering dianggap tidak mempunyai manfaat atau sebatas

dikonsumsi setelah direbus, dibakar, atau digoreng oleh sebagian kecil

masyarakat.Produk olahan dari biji nangka belum dikenal luas di Indonesia,

padahal biji nangka dapat diolah menjadi tepung yang dapat menghasilkan

berbagai produk olahan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan industri makanan

(Hayati, 2009).Pengolahan biji nangka menjadi tepung dapat meningkatkan nilai

ekonomis dan manfaatnya.Apabila ditinjau dari komposisi kimianya, biji nangka

cukup berpotensi sebagai sumber gizi yaitu mengandung protein 6.6 gram,

karbohidrat 25.8 gram, kalsium 50 mg, fosfor 38 gram (Haq, 2006).

Biji nangka mengandung pati dalam jumlah cukup tinggi (20% berat

kering) yang memenuhi syarat sebagai sumber pati untuk industri makanan

(Kittipongpatana dan Kittipongpatana, 2011). Menurut Tulyathan et al. (2002),

pati biji nangka mengandung amilosa sekitar 32%. Menurut Kusnandar (2010),

kekuatan gel dari pati lebih banyak ditentukan oleh kandungan amilosa. Semakin

tinggi kandungan amilosa maka kemampuan untuk membentuk gelakan semakin

tinggi. Cendol merupakan jenis produk pangan yang terbentuk akibat gelatinisasi

pati (Hardiman, 2010).

Penelitian dimaksudkan untuk mensubstitusi tepung biji nangka pada salah

satu tepung yang umum dibutuhkan dalam pembuatan cendol.Substitusi tepung

biji nangka dalam pembuatan cendol diharapkan menghasilkan cendol dengan

karakteristik yang mendekati cendol komersial.

 



1.2 Perumusan Masalah

Biji nangka termasuk limbah yang belum dimanfaatkan secara

optimal.Pengolahan biji nangka menjadi tepung diharapkan dapat mengurangi

limbah biji nangka sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan

cendol.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian adalah memanfaatkan tepung biji nangka dalam

pembuatan cendol.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus pada penelitian yaitu:

1. Menentukan jenis tepung dan jumlah air yang menghasilkan cendol dengan

karakteristik terbaik.

2. Menentukan konsentrasi tepung biji nangka yang menghasilkan cendol

dengan karakteristik terbaik.

 


