
BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Hasil riset profil kesehatan Indonesia dari Dinas Kesehatan, Jawa Timur 

memiliki kasus malnutrisi pada balita sebanyak 6.772 di tahun 2014 dan 6.019 di 

tahun 2015, kemudian pada taraf remaja sebanyak 40% anak usia dibawah 18 tahun 

mengalami kekurangan protein (Untung et al., 2015). Kasus malnutrisi yang terjadi 

di Jawa Timur didominasi oleh kekurangan gizi, angka malnutrisi dari tahun 

ketahun menurun namun Provinsi Jawa Timur tetap menjadi provinsi yang 

memiliki kasus malnutrisi tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Kurangnya 

asupan nutrisi pada anak disebabkan oleh beberapa hal seperti status ekonomi, 

rendahnya pengetahuan ibu terhadap nutrisi dan rendahnya nilai gizi jajanan yang 

beredar dipasaran (Rodríguez, Cervantes, & Ortiz, 2011). 

Rodríguez et al. (2011) menyatakan bahwa kekurangan nutrisi dapat 

meyebabkan kekebalan tubuh tidak bekerja secara maksimal sehingga anak mudah 

terserang penyakit dan sangat mempengaruhi pertumbuhan otak sehingga 

mengurangi kemampuan anak untuk belajar dan tumbuh dengan potensi penuh 

mereka. Upaya penangan kasus ini sebaiknya tidak hanya mengandalkan dinas 

kesehatan saja, melainkan dibutuhkan adanya strategi yang lebih efektif dalam 

mengurangi malnutrisi anak. 

Upaya pengendalian kasus malnutrisi adalah dengan memanfaatkan 

keanekaragaman hayati di sekitar kita yang berpotensi dalam meningkatkan gizi 

anak, salah satu tanaman tersebut adalah kelor (Moringa oleifera). Kelor 
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merupakan tanaman daerah tropis bergizi tinggi yang dapat banyak ditemui di 

Indonesia. Kelor dalam bentuk bubuk mampu memperbaiki gizi kelompok anak-

anak kurang gizi hingga 52%, hal tersebut dikarenakan kelor merupakan tanaman 

yang kaya protein, vitamin dan mineral serta nutrisi kelor mudah diserap oleh tubuh 

dan jarang menimbulkan alergi (Srikanth, Mangala, & Subrahmanyam, 2014). Di 

Indonesia pemanfaatan kelor lumrahnya hanya diolah sebagai sayur bening dan 

lalapan saja, yang kurang disukai oleh kaum rawan atau remaja. 

Upaya pemanfaatan kelor sudah banyak dilakukan salah satunya dijadikan 

sebagai bahan baku kudapan yang disukai oleh anak-anak, seperti dalam bentuk 

permen jelly. Kelor dalam bentuk bubuk dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

berbagai produk, salah satunya permen jelly, namun rasa langu kelor masih dapat 

dirasakan oleh konsumen, sehingga hanya penambahan 2% bubuk saja yang dapat 

diterima oleh konsumen berdasarkan uji organoleptik, tetapi secara gizi seiring 

bertambahnya bubuk kelor yang ditambahkan maka semakin tinggi gizi permen 

jelly tersebut (Rahmawati & Adi, 2016). Sebanding dengan hasil uji pendahuluan 

yang dilakukan oleh peneliti dengan komposisi yang merujuk pada penelitian 

Rahmawati & Adi (2016) berdasarkan penilaian konsumen hasil penambahan 

terbaik terdapat pada penambahan 2% bubuk daun kelor tanpa komponen tambahan 

apapun, jika diberi komponen tambahan sari jeruk manis daya terima masyarakat 

terbaik pada penambahan 8% bubuk daun kelor, pemberian lebih tinggi akan 

menghsilkan rasa yang kuat dan kurang nyaman untuk dikonsumsi. Berdasarkan 

masalah tersebut perlu adanya bahan tambahan pangan untuk menambah nilai gizi 

dan daya terima permen jelly kelor. 
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Peningkatan nilai gizi dan daya terima pangan dapat dilakukan dengan 

banyak cara salah satunya dengan menambahkan sari buah-buahan seperti sari buah 

jeruk manis. Jeruk manis merupakan komoditi yang melimpah dan banyak digemari 

oleh masyarakat. Penambahan buah dalam makanan dapat meningkatkan nilai gizi 

karena banyak mengandung vitamin dan antioksidan yang bervariasi (Amanah, 

2017). 

Penambahan jeruk dapat meningkatkan nilai gizi dan daya terima anak pada 

permen jelly kelor. Menurut Endarto (2016) jeruk manis mengandung 44,00 kal 

kalori, 0,80 g protein, 0,20 g lemak, 11,00 g karbohidrat, 19,00 g kalsium, 49,00 

mg vitamin C, 0,80 g vitamin B1, 190,00 SI vitamin A, dan 87,50 g air. Vitamin C 

dan fenol dalam jeruk manis lebih tinggi dari jenis jeruk lainnya seperti jeruk 

mandarin dan jeruk lemon (Al-Juhaimi & Ghafoor, 2013). Berdasarkan hal tersebut 

perlu adanya penambahan sari jeruk manis untuk menghilangkan rasa atau aroma 

tidak sedap (jawa:langu) dan meningkatkan gizi permen dengan beberapa volume 

yaitu 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30ml dan 40ml, untuk mengetahui pengaruh penambahan 

sari jeruk manis terhadap nilai gizi dan organoleptik permen jelly kelor. 

Pemanfaatan daun kelor dan jeruk manis sebagai bahan baku olahan pangan 

dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk menunjang pembelajaran Kurikulum 

2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan 

konstektual dengan memadukan kearifan lokal dalam sistem pembelajarannya. 

Menurut Ridwan (2014) kurikulum 2013 dan kearifan lokal harus menjadi satu 

kesatuan bagi pendidikan di Indonesia. Salah satu komponen pendukung dari 

berjalannya kurikulum dan keberhasilan pencapaian kompetensi adalah bahan ajar. 
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Menurut Amri, Oktaviani, & Ardi (2013) adanya bahan ajar dalam suatu kegiatan 

pembelajaran sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kegiatan tersebut. 

Aplikasi pemanfaatan kelor sebagai permen dan pemberian sari buah jeruk manis 

pada permen tersebut merupakan penelitian yang memanfaatkan potensi di daerah 

Malang. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan menjadi bahan 

ajar dalam materi pengolahan pangan berdasarkan KD 4.4 materi boga dasar kelas 

X Jurusan Jasa Boga, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam bentuk handout. 

Siswa diharapkan dapat membuat berbagai teknik pengolahan makanan sesuai 

dengan bidang makanan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa perlu melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemberian Sari Buah Jeruk Manis (Citrus 

aurantium) Terhadap Nilai Gizi Dan Organoleptik Permen Jelly Daun Kelor 

(Moringa oleifera) (Sebagai Bahan Penyusun Handout Boga Dasar SMK)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh pemberian sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar protein permen jelly daun kelor (Moringa oleifera)? 

2. Adakah pengaruh pemberian sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar vitamin C permen jelly daun kelor (Moringa oleifera)? 

3. Adakah pengaruh pemberian sari jeruk manis (Citrus aurantium) terhadap 

tingkat organoleptik permen jelly daun kelor (Moringa oleifera)? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh pemberian sari jeruk 

manis (Citrus aurantum) terhadap nilai gizi dan organoleptik permen jelly 
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kelor (Moringa oleifera) sebagai sumber belajar jasa boga dalam bentuk 

handout boga dasar SMK? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dengan judul: ”Pengaruh Pemberian Sari Buah Jeruk Manis 

(Citrus aurantium) Terhadap Nilai Gizi dan Organoleptik Permen Jelly Daun Kelor 

(Moringa oleifera) (Sebagai Bahan Penyusun Handout Boga Dasar SMK)” 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar protein permen jelly daun kelor (Moringa oleifera). 

2. Mengetahui pengaruh pemberian sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap kadar vitamin C permen jelly daun kelor (Moringa oleifera). 

3. Mengetahui pengaruh pemberian sari buah jeruk manis (Citrus aurantium) 

terhadap tingkat organoleptik permen jelly daun kelor (Moringa oleifera). 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil penelitian pengaruh pemberian sari buah 

jeruk manis (Citrus aurantum) terhadap nilai gizi dan organoleptik permen 

jelly daun kelor (Moringa oleifera) sebagai sumber belajar jasa boga dalam 

bentuk handout boga dasar SMK. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat penelitian secara teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

tentang potensi kelor (Moringa oleifera) sebagai bahan baku kudapan yang 

di sukai oleh semua kalangan dan pengaruh pemberian sari buah jeruk manis 

(Citrus aurantium) terhadap nilai gizi dan organoleptik kudapan tersebut. 
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Sehingga didapatkan ilmu mengenai pengolahan pangan dan cara 

memperoleh kualitas mutu pangan yang baik. 

2. Manfaat penelitian secara praktis 

a. Manfaat bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengalaman 

peneliti mengenai pengolahan kelor sebagai permen jelly serta pengaruh 

pemberian sari buah jeruk manis terhadap nilai gizi permen jelly kelor 

tersebut. 

b. Manfaat bagi Siswa 

Hasil penelitian dikembangkan sebagai bahan ajar siswa yang 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai 

pengolahan makanan yang sehat dan ramah lingkungan. 

c. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai tanaman kelor yang memiliki gizi tinggi dan dapat 

diolah menjadi permen jelly yang bergizi untuk anak-anak. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Jenis jeruk yang digunakan jeruk manis lokal yang diperoleh dari CV. 

Mulyodadi, yang diperas untuk diambil sarinya dengan volume 0 ml, 10 ml, 

20 ml, 30 ml, 40 ml. 

2. Kelor yang digunakan merupakan bubuk daun kelor 100% yang diproduksi 

oleh PT. Moringa Organik Indonesia. 
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1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dari penelitian ini adalah 

1. Kelor adalah tanaman daerah tropis yang kaya nutrisi (Krisnadi, 2015). 

2. Sari jeruk manis merupakan cairan atau zat yang diperoleh dari proses 

penyarian jeruk manis yang akan digunakan sebagai bahan baku dalam 

pembuatan permen jelly (Kale, Phandare, & Goswami, 2012) 

3. Permen jelly merupakan permen  bertekstur  lunak  yang  diproses  dengan 

penambahan  komponen  hidrokoloid seperti  agar, gum,  pektin,  pati,  

karagenan,  gelatin  dan  lain-lain yang  digunakan  untuk  modifikasi  

tekstur  sehingga menghasilkan produk yang kenyal (Afina, Jariyah, & 

Sudaryati, 2017) 

4. Nilai gizi merupakan informasi secara kuantitatif mengenai nutrisi atau 

gizi suatu makanan (Rodríguez et al., 2011). 

5. Organoleptik merupakan metode analisis sensori dimana atribut sensori 

suatu produk atau bahan pangan diidentifikasi, dideskripsikan, dan 

dikuantifikasi dengan menggunakan panelis yang terlatih khusus untuk 

tujuan suatu penelitian (Styaningsih, 2010). 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.5 Batasan Masalah
	1.6 Definisi Istilah


