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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein merupakan nutrisi yang penting untuk dikonsumsi. Protein 

berperan penting dalam metabolisme dan fungsi biologis di dalam tubuh. Menurut 

Pakpahan (2018), Indeks KelaparaniiiiGlobal negara-negara berkembang 

disebabkan oleh kurangnya konsumsi protein hewani. Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan konsumsi protein sumber hewani yang rendah di tingkat 

ASEAN. Berdasarkan nilai kecukupan protein (proteiniiisufficient value) yang 

berasal dari komposisi populasi tahun 2010, diperoleh bahwa nilai kecukupan 

protein nasional sekitar 57 gram per orang per hari dengan 25% di antaranya 

direkomendasikan berasal dari protein sumberihewani (Hardinsyah et al., 2013). 

Tingkat asupan protein harian di Indonesia lebih rendah dari negara maju yang 

mencapai 96 gram per orang per hari dengan proporsi protein sumber hewani 

yang jauh lebih besar dengan setidaknya 65% berasal dari daging (Mlcek et al., 

2014). Hal ini terjadi karena suplai ternak yang tidak memadai di Indonesia juga 

rendahnya daya beli masyarakat. Kurangnya energi protein dalam waktu yang 

lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh serta menurunkan daya 

tahan tubuh terhadap penyakit, sehingga berbagai upaya perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas asupan makanan, termasuk kebutuhan protein hewani dari 

berbagai sumber yang belum dimanfaatkan. 
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Serangga dapat menjadi salah satu sumber protein hewani alternatif karena 

ketersediaannya di alam cukup melimpah. Beberapa spesies serangga dapat 

dibudidayakan dengan biaya yang lebih murah (Payne et al., 2016). Entomophagy 

(makan serangga) telah dipraktikkan di 113 negara di dunia (Kouřimská dan 

Adámková, 2016). Serangga diketahui kaya akan nutrisi, mengandung protein, 

karbohidrat, lemak, mineral dan vitamin (Durst dan Shono, 2010; Mlcek et al., 

2014). Beberapa spesies diketahui memiliki nilai gizi yang sebanding dengan 

daging dan ikan, sementara beberapa diantaranya mengandung kadar protein, 

lemak, dan nilai energi yang lebih tinggi (Alamu et al., 2013). Konsumsi serangga 

saat ini masih berupa wujud asli serangga, sehingga masih banyak masyarakat 

yang menganggap entomophagy tidak lazim, selain itu konsumsi serangga dari 

alam juga berisiko terhadap kontaminasi mikroorganisme dan alergi terhadap 

beberapa individu (Grau et al., 2017), oleh sebab itu perlu dilakukan penanganan 

dan pengolahan yang tepat terhadap serangga untuk konsumsi.  

Tenebrio molitor merupakan kelompok kumbang gelap yang 

bermetamorfosis secara sempurna. Berdasarkan penelitian Nowak et al. (2016), 

diketahui bahwa Tenebrio molitor dapat dikonsumsi pada fase larva, pupa, dan 

kumbang. Tenebrio molitor dalam fase larva (ulat tepung), dewasa, dan pupa 

dapat dianggap sebagai sumber protein yang baik karena pada fase larva memiliki 

nilai protein 13,68-22,32 gram/100 g EP (edible portion) dan fase kumbang 

Tenebrio molitor memiliki nilai protein yang lebih tinggi dari fase larvanya (Huis 

et al., 2013). Larva dari kumbang Tenebrio molitor umum digunakan sebagai 

pakan hewan, namun juga dianggap ideal untuk nutrisi manusia dan bahkan telah 
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direkomendasikan sebagai sistem pendukung kehidupan bioregeneratif untuk misi 

luar angkasa (Li et al., 2013) juga digunakan sebagai obat bagi manusia (Setiana, 

2006). Tenebrio molitor dengan kandungan protein 58,4% telah diolah menjadi 

tepung jagung tortilla yang meningkatkan kadar protein tepung sebanyak 2% 

(Aguilar-Miranda et al., 2002). 

Sereal adalah jenis pangan olahan yang terbuat dari tepung biji-bijian yang 

disajikan dalam bentuk serpihan, setrip, maupun ekstrudat. Berdasarkan data 

statistik, jumlah impor pangan jenis sereal di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 

10.430.804.465 kg (BPS, 2013), dan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan 

untuk produk sereal mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2014 sebesar 

9,09% (BPS, 2014). Peningkatan impor pangan jenis sereal menunjukkan bahwa 

masyarakat Indonesia cukup meminati produk sereal. Produk sereal umumnya 

terbuat dari beras, jagung, dan gandum, sehingga termasuk ke dalam kelompok 

pangan tinggi karbohidrat namun rendah protein (Jones et al., 2015). Sereal jenis 

flakes digolongkan dalam kelompok makanan siaplsantap yang telah diolah dan 

direkayasa menurut jenis dan bentuknya (Susanti et al., 2017). Corn flakes 

merupakan jenis sereal yang terbuat dari tepung jagung, berbentukipipih, memiliki 

kadar air yang rendah, dan memiliki daya rehidrasi. Sereal corn flakes dihasilkan 

dengan proses pemanggangan adonan dengan suhu dan waktu tertentu yang 

umumnya memiliki kadar protein sebesar 8%. Beberapa penelitian telah dilakukan 

untuk meningkatkan kandungan nutrisi corn flakes terutama protein. Permana dan 

Putri (2015) pada penelitiannya menghasilkan corn flakes dengan kadar protein 

9,43% yang disubstitusi menggunakan kacang merah dan bekatul, sedangkan 
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Susanti et al. (2017) menghasilkan corn flakes dengan kadar protein 13,9% yakni 

dengan penggunaan tepung mocaf sebagai substitusi tepung jagung. 

Jagung merupakan kelompok tanaman serealia dengan kandungan 

karbohidrat yang tinggi (70%) sehingga dapat dijadikan sebagai sumber 

karbohidrat pada produk sereal. Jagung digunakan dalam pembuatan flakes 

sebagai sumber karbohidrat karena memiliki keunggulan dari pada beras dan 

gandum, yakni memiliki nilai indeks glikemik yang lebih rendah (50) dan serat 

pangan yang relatif tinggi (6,9-8,01%) (Arif et al., 2013).  

Berdasarkan paparan di atas, pada penelitian ini dilakukan pembuatan 

sereal jagung dengan penambahan serbuk serangga Tenebrio molitor L. sebagai 

sumber protein untuk meningkatkan nilai gizi pada sereal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Produk sereal corn flakes komersial yang beredar saat ini mengandung 

protein sebesar 8%, sedangkan kebutuhan protein individu sebesar 57 gram dalam 

sehari (BPS, 2018). Serangga dapat menjadi salah satu sumber protein hewani 

alternatif karena diketahui mengandung protein yang tinggi pada fase hidup larva 

dan kumbang dewasa, serta ketersediaannya di alam cukup melimpah. Serbuk 

serangga dapat digunakan sebagai substitusi tepung jagung untuk meningkatkan 

nilai protein pada sereal, namun belum diketahui penggunaan rasio tepung yang 

tepat untuk membuat sereal corn flakes tinggi protein dengan penerimaan 

karakteristik sensori yang tinggi. Pada pembuatan produk sereal corn flakes 

dibutuhkan suhu pemanggangan yang tepat untuk menjaga kandungan protein 
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juga menghasilkan tekstur produk yang baik, namun belum diketahui penggunaan 

suhu pemanggangan yang tepat dalam pembuatan sereal corn flakes dengan 

substitusi serbuk serangga.   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memanfaatkan larva dan 

kumbang Tenebrio molitor L. sebagai sumber protein dalam pembuatan corn 

flakes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan pengaruh rasio tepung jagung dan serbuk larva serta suhu 

pemanggangan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensori (warna, 

aroma, rasa, dan tekstur) sereal corn flakes. 

2. Menentukan pengaruh rasio tepung jagung dan serbuk kumbang serta suhu 

pemanggangan terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensori (warna, 

aroma, rasa, dan tekstur) sereal corn flakes. 

3. Menentukan rasio tepung jagung dan serbuk larva serta suhu 

pemanggangan terbaik dalam pembuatan sereal corn flakes. 

4. Menentukan rasio tepung jagung dan serbuk kumbang serta suhu 

pemanggangan terbaik dalam pembuatan sereal corn flakes. 


