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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertanian memiliki peranan yang sangat dominan dalam pemantapan 

ketahanan pangan, yang mensyaratkan terpenuhinya persediaan dan kebutuhan 

pangan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang semakin 

bertambah menyebabkan areal lahan pertanian berkurang dan menyebabkan 

swasembada beras tidak dapat dipertahankan. Hal ini terjadi karena semakin 

berkurangnya hasil panenan beras serta terjadinya lonjakan harga beras akibat 

rawannya pasokan beras pada daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Salah satu 

cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan diversifikasi 

(penganekaragaman) pangan. Upaya penganekaragaman yang sangat potensial 

dan cocok untuk dikembangkan di Indonesia adalah dari jenis umbi-umbian. 

Selain harganya murah, umbi-umbian juga mudah didapatkan dan dapat 

memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan bagi kesehatan.  

Umbi-umbian merupakan salah satu sumber karbohidrat yang tinggi, dan 

dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani rawan pangan di Indonesia. 

Pengolahan produk umbi-umbian umumnya masih belum berkembang sehingga 

nilai gizinya rendah. Menurut Pratama (2010), faktor penunjang keberhasilan 

program diversifikasi pangan dengan umbi adalah dengan melakukan teknologi 

pengolahan komoditas pangan yang sesuai, seperti menyajikan umbi-umbian agar 

lebih menarik untuk dikonsumsi dan dapat juga dengan meningkatkan kandungan 

gizinya. Salah satu teknologi pengolahan pangan yang banyak beredar di pasaran 
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dan banyak diminati oleh masyarakat adalah kelompok makanan sereal sarapan 

pagi seperti flakes. 

Flakes merupakan salah satu produk pangan yang berbentuk lembaran 

tipis, bulat, berwarna kuning kecoklatan dan biasanya dikonsumsi dengan 

menggunakan susu atau dapat juga dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan 

(Tamtarini, 2005). Bahan pembuatan flakes umumnya adalah dari jenis biji-bijian, 

namun pada perkembangannya dapat juga dibuat dari sumber umbi-umbian 

seperti porang. 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) merupakan tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pangan karena umbi tanaman ini mengandung kadar 

karbohidrat 80-85% dan glukomanan 67%. Di samping itu, porang juga 

mengandung substansi lainnya yaitu kristal kalsium oksalat. Kristal ini adalah 

persenyawaan antara kalsium dan asam oksalat yang tersebar pada berbagai organ 

tanaman yaitu batang, daun, bunga, buah,  biji dan umbi.  . 

Manfaat porang sangat banyak terutama untuk industri dan kesehatan. 

Kandungan serat larut yang terdapat dalam porang banyak dikembangkan pada 

bidang kesehatan. Serat makanan menghasilkan sejumlah reaksi fisiologis yang 

tergantung pada sifat-sifat fisik dan kimia dari masing-masing sumber serat 

tersebut. Reaksi-reaksi ini meliputi : meningkatkan massa feses, menurunkan 

kadar kolestrol plasma dan menurunkan respon organic glisemik dari makanan 

(Setyawan, 2007). Porang merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan serat 

larutnya yaitu glukomanan yang dapat digunakan sebagai diet fungsional 

penurunan kadar gula darah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
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 Pembuatan flakes porang dapat disubtitusi dengan kacang-kacangan untuk 

meningkatkan kandungan proteinnya. Salah satu kacang-kacangan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pencampur dalam pembuatan produk pangan adalah 

kacang hijau. 

Kacang hijau merupakan sumber protein, kalori dan vitamin B kompleks, 

disamping sebagai sumber mineral seperti Ca, Fe, dan P. Kacang hijau 

mempunyai komposisi asam amino yang lengkap, sehingga dapat digunakan 

sebagai komplementasi makanan yang diolah dari serelia (Kanetro, 2006).  

Penelitian mengenai pembuatan flakes ini dilakukan dengan proses 

pengukusan dan penepungan, yaitu dengan menggunakan bahan dasar tepung 

umbi porang dan tepung kacang hijau. Tujuan dari pengukusan adalah untuk 

menggelatinisasi pati, serta mengurangi kandungan kalsium oksalat yang dapat 

menimbulkan rasa gatal dari kedua bahan dasar tersebut dan penepungan 

bertujuan untuk mengurangi kadar air pada kedua bahan dasar tersebut. Penelitian 

tentang pembuatan flakes ubi jalar kuning dan kacang merah yang telah dilakukan 

oleh Ana (2009),  hasilnya Flakes perlakuan 90% ubi jalar kuning kukus dan 10% 

kacang merah kukus merupakan produk terbaik karena disukai panelis dengan 

warna, aroma, kerenyahan dan rasa yang sedikit khas kacang merah. Oleh karena 

itu perlu dilakukan penelitian tentang “kajian pembuatan flakes porang 

(amorphophallus oncophyllus) yang diperkaya protein dari kacang hijau 

(phaseolus radiatus)”.  
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1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian  ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh lama perendaman dalam air garam terhadap kadar 

oksalat porang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh proporsi penambahan protein kacang hijau 

terhadap mutu flakes porang. 

1.3 Hipotesa 

Hipotesa dari penelitian ini adalah 

1. Diduga lama perendaman dalam air garam dapat mempengaruhi kadar oksalat 

pada porang. 

2. Diduga ada pengaruh proporsi penambahan protein kacang hijau terhadap 

mutu flakes porang yang dihasilkan. 

 


