
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Serat pangan merupakan bagian dari bahan pangan yang tidak dapat

dicerna oleh enzim pencernaan manusia namun tetap dibutuhkan oleh manusia.

Sumber utama serat pangan dapat ditemukan pada buah-buahan dan sayuran yang

bervariasi jenisnya serta kacang-kacangan dan biji-bijian (Rodriguez et al., 2006).

Suplementasi serat pangan pada produk pangan dalam bentuk serat tidak larut

banyak berperan dalam saluran pencernaan terutama untuk mencegah konstipasi,

hemorrhoid dan diverikulosis sedangkan serat larut berperan untuk menurunkan

jumlah kolesterol dalam darah yang selanjutnya berperan untuk mencegah

terjadinya penyakit jantung (Anderson et al., 2010 dan Elluch et al., 2011)

Melinjo (Gnetum gnemon L.) merupakan tanaman yang cukup banyak

dijumpai di daerah Indonesia yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber

alternatif serat pangan selain gandum. Secara keseluruhan baik biji melinjo

maupun kulit melinjo memiliki kandungan zat gizi dan serat pangan yang cukup

baik untuk manusia (Departemen Pertanian RI dalam Sunanta, 1991).

Komposisi bahan yang terdapat di dalam melinjo terutama pada bagian

kulit melinjo hijau, memilki kandungan serat sebesar 26-27% (Eriska, 2009).

Rungruan dan Suphitchaya (tanpa tahun), lebih lanjut menyebutkan bahwa

klorofil pada tanaman melinjo merupakan sumber yang baik untuk pewarna pada

makanan dan juga menjadi sumber dari antioksidan alami. Cornelia et al (2009)

berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan juga menunjukkan adanya

komponen flavonoid sebesar 3,392 mg yang tersebar secara alami pada kulit

 



melinjo hijau. Aktivitas antioksidan sebesar 37,49 mg juga ditemukan pada kulit

melinjo hijau. Kandungan antioksidan yang terdapat pada kulit melinjo hijau yang

telah diteliti oleh Cornelia et al (2009) dapat menjadi nilai manfaat yang lebih

untuk pemanfaatan bagian kulit melinjo ini pada produk pangan.

Kue talam merupakan kue basah tradisional yang dibuat dengan

menggunakan tepung beras. Kue basah merupakan kue tradisional yang cukup

sering ditemui pada berbagai kesempatan dan cukup disukai oleh masyarakat

Indonesia. Kue basah telah dikenal sejak jaman dulu hingga sekarang ini dan telah

berkembang menjadi beragam variasi jenisnya.

Pengaplikasian kulit melinjo hijau dilakukan dengan membuat tepung

kulit melinjo hijau terlebih dahulu. Pengeringan dengan beberapa variasi suhu

serta variasi substitusi konsentrasi tepung kulit melinjo hijau dan tepung beras

diharapkan akan memberikan hasil yang baik dari segi warna maupun serat

pangan dari tepung yang dihasilkan.

1.2 Perumusan Masalah

Melinjo merupakan tanaman yang cukup banyak ditemukan di Asia

Tenggara (Manner dan Craig, 2006) namun pemanfaatan melinjo masih kurang

banyak jenis variasinya dan terbatas pada pembuatan produk seperti emping

melinjo. Produk berbahan dasar tepung beras seperti kue talam merupakan salah

satu produk yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu.

Substitusi tepung beras dengan tepung kulit melinjo hijau diharapkan dapat

menghasilkan produk kue talam dengan manfaat yang baik untuk kesehatan

dengan adanya serat pangan yang ditambahkan sehingga dapat memenuhi

 



kebutuhan serat pangan manusia dan menghasilkan produk akhir yang disukai

oleh konsumen.

1.3 Tujuan

Penelitian dengan topik “Substitusi Tepung Beras dengan Tepung Kulit

Melinjo Hijau dalam Pembuatan Kue Talam” memiliki dua tujuan yang terbagi

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari

substitusi tepung kulit melinjo hijau (Gnetum gnemon L.) sebagai sumber serat

dalam pembuatan kue talam.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. mempelajari pengaruh perbedaan kondisi suhu pada tahapan proses

pengeringan terhadap kandungan serat pangan dan warna pada tepung

kulit melinjo hijau;

2. mengetahui konsentrasi pembuatan tepung kulit melinjo hijau yang sesuai

pada pembuatan kue talam serta dapat diterima oleh konsumen

berdasarkan uji organoleptik;

3. mempelajari pengaruh penambahan konsentrasi tepung kulit melinjo hijau

terhadap karakterisitik fisik, kimia, dan organoleptik kue talam.

 



 


