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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Indonesia merupakan negara agraris, hal ini dibuktikan dengan 

melimpahnya hasil pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor andalan untuk 

mengendalikan keberlangsungan  hidup negara Indonesia, terutama untuk menjaga 

ketahanan pangan, untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu faktor yang 

berpengaruh adalah peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian. Upaya 

meningkatkan nilai tambah produk pertanian yang ada bertujuan agar pemanfaatan 

produk pertanian dapat dilakukan secara maksimal sehingga menghasilkan produk 

bernilai jual tinggi. Perkembangan zaman yang sangat pesat menuntut produsen 

untuk berinovasi terhadap hasil pertanian menjadi berbagai macam produk yang 

menarik, diminati konsumen, ekonomis, serta bermanfaat bagi kesehatan. 

Negara Indonesia memiliki jenis umbi-umbian yang beragam dan tersebar 

di seluruh daerah, namun umbi-umbian ini belum dimanfaatkan secara optimal. 

Penggunaannya hanya sebatas direbus, bahkan tidak dimanfaatkan sama sekali. 

Dari aspek ketersediaan umbi-umbian tersebut dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Sebagai bahan pangan yang 

mengandung karbohidrat tinggi, umbi-umbian dapat dimanfaatkan sebagai tepung 

atau pati umbi yang nantinya dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, salah 

satunya dalam bentuk flakes. 

Flakes merupakan salah satu produk pangan yang berberntuk lembaran 

tipis, bulat, berwarna kuning kecoklatan dan biasanya dikonsumsi dengan 
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menggunakan susu atau dapat juga dikonsumsi langsung sebagai makanan ringan. 

Bahan pembuatan flakes umumnya adalah dari jenis biji-bijian, namun pada 

perkembangannya dapat juga dibuat dari umbi-umbian seperti garut. 

Tanaman garut (Maranta arundinaceae, L.) merupakan bahan pangan yang 

mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, karena berpotensi sebagai pengganti 

tepung terigu (Rukmana, 2000). Tanaman ini banyak mengandung karbohidrat 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif. Pati garut merupakan 

salah satu bentuk karbohidrat alami yang paling murni dan memiliki kekentalan 

yang tinggi. Komposisi kimia pati garut yaitu air 8,6%, abu 0,2%, protein 0,65%, 

lemak 0,26%, serat kasar 0,125%; dan amilosa 31,35%. Produk flakes yang 

umumnya terbuat dari bahan kacang-kacangan dan biji-bijian yang sangat minim 

akan kandungan vitamin, salah satunya adalah vitamin A. Kekurangan vitamin A 

(KVA) merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Salah satu cara 

menanggulanginya yaitu dengan meningkatkan konsumsi pangan tinggi 

karotenoidseperti  labu kuning. Oleh sebab itu adanya penambahan tepung labu 

kuning pada pembuatan flakes ini akan menghasilkan produk yang tinggi vitamin 

A. 

Labu kuning atau waluh merupakan bahan pangan yang kaya vitamin A, B, 

dan C, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya pun mengandung antiokisidan 

sebagai penangkal berbagai jenis kanker. Sifat labu yang lunak dan mudah dicerna 

serta mengandung karoten (pro vitamin A) cukup tinggi, serta dapat menambah 

warna menarik dalam olahan pangan lainnya. Tetapi, sejauh ini pemanfaatannya 

belum optimal. Labu kuning juga merupakan   salah   satu   jenis tanaman                 

yang   sudah   lama   dikenal   dan banyak   digunakan   oleh    masyarakat  dalam 
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olahan pangan tradisional namun belum banyak digunakan sebagai bahan baku 

industri pangan. Padahal ketersediaan labu kuning di Indonesia relatif tinggi karena 

dapat tumbuh di mana saja. Data Badan Pusat Statistik tahun 2003 menunjukkan 

hasil rata-rata produksi labu kuning di Indonesia berkisar 20-21 ton per hektar. 

Namun tingkat konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah, kurang 

dari 5 kg per kapita per tahun. Di lihat dari Lingkup pengolahan labu kuning yang 

masih terbatas dan sederhana maka perlu diolah menjadi tepung sebagai bahan baku 

pengolahan produk flakes yang kaya nutrisi. 

Sementara itu, kandungan protein dan serat pada labu kuning dan umbi 

garut masih tergolong rendah. Sehingga dibutuhkan penambahan bahan baku lain 

untuk menambahkan nilai protein dan serat pada produk flakes tersebut yaitu 

kacang hijau. Kacang hijau merupakan sumber protein nabatiyang dapat di jadikan 

sebagai alternatif bagi para vegetarian. Kandungan protein dalam setiap 100 g 

kacang hijau sebesar 7 g protein. Protein dalam kacang hijau memiliki profil asam 

amino lengkap dan dapat diserap tubuh lebih cepat. Protein berguna dalam 

membantu pembentukan sel-sel otot, mempercepat pemulihan, serta meningkatkan 

daya tahan tubuh. Selain itu Kandungan serat dalam 100 g kacang hijau juga 

termasuk tinggi yaitu sebesar 7,6 g. Jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan serat 

harian sebesar 30 persen. Serat bermanfaat dalam menjaga fungsi saluran cerna, 

mencegah sembelit, dan membantu menurunkan kolesterol. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi penambahan 

vitamin A dari tepung labu kuning  terhadap mutu flakes pati garut. 
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah diduga adanya pengaruh proporsi 

penambahan vitamin A dari tepung labu kuning terhadap mutu flakes pati garut 

yang dihasilkan. 

 

 

 

 


