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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Krokot (Portulaca oleracea) 

Indonesia memiliki berbagai tanaman budidaya maupun liar yang bermanfaat 

bagi masyarakat dengan jumlah melimpah. Pemanfaatan tanaman budidaya telah 

umum diketahui masyarakat, sebaliknya pemanfaatan tanaman liar belum 

maksimal di kalangan masyarakat. Masyarakat umumnya menganggap tanaman 

liar sebagai gulma yang hidup diantara tanaman budidaya. Pemanfaatan tanaman 

liar bagi masyarakat biasanya diturunkan dari generasi sebelumnya di daerah 

tertentu secara sederhana sebagai bahan makanan dengan minimalnya 

pengetahuan tentang kandungan nutrisi dan antinutrisi tanaman tersebut. Salah 

satu tanaman liar yang telah dimanfaatkan sebagai bahan pangan oleh masyarakat 

di beberapa daerah tertentu adalah krokot (Portulaca oleracea) (Kurniadi, 2012). 

Krokot merupakan tanaman jenis terna liar yang memiliki tinggi rata-rata 0,5 

meter. Tanaman ini dapat tumbuh dengan habitat mulai dataran rendah hingga 

dataran dengan ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut. Bentuk daun 

membulat telur hingga membulat sungsang. Tanaman menahun ini berasal dari 

Amerika dan sering ditemukan tumbuh menggulma di area sekitar perkebunnan, 

pekarangan, serta area lain yang terpapar sinar matahari (Uddin et al., 2014). 

Semua bagian tanaman yang masih muda, terutama batang dan daun dapat 

dikonsumsi sebagai salad maupun sayur dengan kandungan protein sebesar 2 – 

2,5% (Rahardjo, 2007). Pemanfaatan selain sebagai makanan juga telah diteliti 

dengan mengolah tanaman menjadi teh krokot yang dikombinasikan dengan daun 

kelor, sehingga menjadi teh yang kaya antioksidan (Ningsih, 2016). 
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2.1.1 Klasifikasi Krokot 

Menurut Irawan et al. (2003) krokot yang tumbuh di Indonesia memiliki 

berbagai macam nama daerah, antara lain: krokot (Jawa, Tigabinanga, Medan, 

Lampung, Tasikmalaya, Bogor), gelang (Maluku, Jawa Barat), resereyan 

(Madura), dan jalu-jalu kiki (Maluku). Klasifikasi tanaman krokot menurut USDA  

(2019) adalah sebagai berikut:   

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Caryophyllidae 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Portulacaceae 

Genus  : Portulaca 

Spesies  : Portulaca oleracea L. 

2.1.2 Kandungan Krokot (Portulaca oleracea) 

 Tanaman krokot mengandung berbagai macam senyawa kimia yang 

mempengaruhi khasiat pemanfaatannya. Anggraini et al. (2012) memaparkan 

kandungan kimia krokot, antara lain: asam lemak omega-3, asam 

eicosapentaenoic (EPA), vitamin A, B, C, dan E serta beta karoten. Beberapa 

mineral penting juga terkandung dalam krokot, diantaranya kalsium, magnesium, 

potasium/ kalium, dan zat besi. Komponen kimia yang telah disebutkan memiliki 

manfaat dalam menjaga kesehatan tubuh manusia.  

Gambar 2.1 Tanaman krokot 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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 Kurniadi (2012) menjelaskan bahwa selain senyawa yang telah disebutkan, 

krokot juga kaya KCl, KSO4, KNO3, nicotinic acid, tanin, saponin, dopa, dan 

noradrenalin. Komponen kimia dengan jumlah terbesar yang terkandung pada 

tanaman krokot adalah asam lemak omega-3. Selain kandungan di atas, berikut 

berbagai komponen kimia krokot yang dilengkapi dengan jumlahnya (Tabel 2.1).  

 Tabel 2.1 Komponen kimia dalam krokot (Portulaca oleracea) 

No Komponen kimia 

Seluruh tanaman tanpa 

akar dan bunga 

(ppm) 

1 Asam Lemak Omega-3 30000 

2 Asam Eicosapentaenoic (EPA) 10 

3 Asam α-linolenic (ALA) 4000-80000 

4 Asam Docosahexaenoic (DHA) * 

5 Saponin * 

6 Dopa * 

7 Tanin * 

8 L-nonadrenalin 2500 

9 Alanin 570-13400 

10 Alkaloid 300 

11 Oksalat 1679-16790 

12 Threonin 470-9400 

13 Tryptophan 160-3400 

14 Lisin 650-13200 

15 Asam kafein * 

Keterangan: * mengandung komponen kimia yang jumlahnya belum diketahui 

  (ppm = mg/ L; 10000 ppm = 1%) 

 Sumber: (Ezekwe, Alwala, & Membrahtu, 1999) 

 Tabel di atas memaparkan kandungan asam lemak omega-3 pada seluruh 

bagian tanaman krokot sebesar 30.000 ppm. Angka tersebut merupakan nilai 

tertinggi jika dibandingkan dengan komponen kimia lain. Asam lemak omega-3 

pada krokot lima kali lebih tinggi dari pada bayam. Kelimpahan omega-3 yang 

terkandung pada tanaman ini menjadi alasan krokot dijadikan sebagai sumber 

makanan kaya omega-3 yang baik bagi manusia maupun hewan (Simopoulos & 

Salem Jr., 2009). Krokot juga telah dilaporkan sebagai jenis sayuran dengan 

kandungan omega-3 terkaya (Ezekwe et al., 1999).  



12 
 

 Asam Lemak Omega-3 ialah jenis asam lemak yang tidak jenuh dengan 

ikatan rangkap lebih dari satu dimana ikatan rangkap pertamanya terletak pada 

atom C nomor 3 jika dihitung dari gugus metilnya. Asam lemak ini sangat penting 

dalam proses metabolisme tubuh dan tidak dapat disintesis atau dibentuk sendiri 

oleh tubuh manusia, sehingga setidaknya harus ada dalam bahan pangan yang 

dikonsumsi manusia. Hal tersebut merupakan alasan para ahli gizi menyarankan 

masyarakat untuk mengonsumsi makanan mengandung asam lemak omega-3. 

Asam lemak tidak jenuh peka terhadap proses oksidasi yang dapat terjadi melalui 

proses pemasakan dan penyimpanan yang kurang tepat. Khamidinal et al. (2007) 

melaporkan jumlah asam lemak omega-3 tetap berada pada jumlah yang relatif 

konsisten atau mengalami tingkat kerusakan terendah jika pemasakan dilakukan 

maksimal selama 20 menit. Hasil uji menunjukkan proses pemasakan selama 20 

menit mengakibatkan kerusakan asam lemak omega-3 sebesar 10%, sehingga jika 

proses pemasakan tidak melebihi waktu tersebut maka resiko kerusakan senyawa 

ini pada suatu bahan semakin kecil.  

 Senyawa omega-3 memiliki peran positif bagi kesehatan tubuh, antara 

lain: sebagai senyawa yang dapat meningkatkan kecerdasan, meningkatkan daya 

tahan tubuh, dan sebagai antioksidan yang mampu mencegah pertumbuhan sel 

kanker. Komponen kimia yang memiliki khasiat baik bagi tubuh tersebut  

kemudian dijadikan acuan oleh beberapa peneliti dengan memanfaatkan krokot 

sebagai sayur, minuman yang dapat dikonsumi kecuali wanita hamil, bahkan 

menjadi obat luar yang hasil lumatannya dapat ditempelkan pada bagian yang 

sakit (Rahardjo, 2007).  
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 Asam lemak omega-3 juga telah didokumentasikan secara signifikan 

mampu menurunkan resiko penyakit jantung (Ezekwe et al., 1999). Keberadaan 

omega-3 dan berbagai senyawa lain, seperti: lisin, kafein, kalium, kalsium, 

magnesium, besi, vitamin A, B, C, dan E dalam krokot menjadikan tanaman ini 

juga dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan suplemen makanan untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh dengan cara yang praktis sesuai peraturan 

yang dikeluarkan oleh BPOM (2005) tentang kandungan suplemen yang diijinkan. 

Akan tetapi, senyawa kimia lain pada krokot yang bersifat antinutrisi juga perlu 

diperhatikan agar tetap aman pemanfaatannya. 

 Menurut Knudsen et al. (2005) senyawa kimia lain pada tanaman krokot 

yang belum disebutkan adalah oksalat yang terdiri atas asam oksalat dan kalsium 

oksalat. Oksalat merupakan zat antinutrisi dalam suatu bahan pangan. Oksalat 

biasanya terdapat pada berbagai jenis sayur dan buah dapat mengendapkan 

kalsium dan membentuk kalsium oksalat yang tidak dapat diserap oleh tubuh 

manusia, sehingga membentuk endapan garam tidak larut sebagai penyebab 

timbulnya penyakit batu ginjal (Suwardi, 2011). Kandungan oksalat di seluruh 

bagian tanaman krokot teridentifikasi sebesar 1679 - 16790 ppm (Rahardjo, 

2007). Satu kilogram sampel tanaman krokot segar mengandung oksalat sebanyak 

2,55 – 12,94 gram (Poeydomenge & Savage, 2007). Sedangkan bahan pangan 

yang mengandung oksalat lebih dari 20 mg/ 100 gram harus dikendalikan 

konsumsinya (Savage, 2002). Hal ini menunjukkan tingginya kandungan oksalat 

pada krokot yang berpotensi menimbulkan penyakit dalam memaksimalkan 

pemanfaatan asam lemak omega-3 yang ada apabila tidak diolah dengan cara yang 

tepat guna mengurangi kandungan oksalatnya. 
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 Kandungan oksalat pada krokot yang tinggi berpotensi menjadi masalah 

bagi ginjal karena menurunkan proses absorbsi kalsium (Irawan et al., 2003). 

Oksalat yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk kalsium oksalat. Kalsium 

merupakan mineral yang ketersediaannya berlimpah dalam tubuh. Selain di dalam 

tulang dan gigi, sebagian kecil kalsium berikatan dengan senyawa lain dan 

sebagian kecil lainnya berada di dalam darah. Mineral ini berperan dalam 

mengatur kontraksi dan relaksasi otot, transmisi saraf, membantu proses 

pembekuan darah, serta mengatur hormon-hormon tubuh dan sebagai faktor 

pertumbuhan (Limawan, Mewo, & Kaligis, 2015). 

 Absorbsi kalsium terjadi di dalam usus halus melalui mekanisme umpan 

balik yang terutama dikontrol oleh hormon kalsitropik dan hormon paratiroid. 

Proses menjaga keseimbangan kalsium tubuh dilakukan oleh ginjal. Ginjal harus 

mengekskresikan kalsium dalam jumlah yang sama dengan kalsium yang 

diabsorbsi dalam usus halus. Penurunan kemampuan rata-rata filtrasi pada 

glomerulus atau GFR (Glomerulus  Filtration Rate) menyebabkan konsentrasi 

fosfat di dalam plasma meningkat dan bergabung dengan Ca2+ untuk membentuk 

kalsium fosfat sehingga jumlah Ca2+ dalam plasma menurun dan tidak cukup 

untuk memenuhi kebutuhan kalsium pada ginjal, sehingga kalsium darah juga 

tidak tercukupi. Keadaan hipokalsemia ini merangsang pelepasan hormon 

paratiroid untuk mengambil kalsium dari tulang sehingga kebutuhan kalsium pada 

ginjal terpenuhi dan jumlah kalsium dalam darah tetap seimbang (Idris et al., 

2016). 
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 Berdasarkan penjelasan yangg telah disebutkan, semakin tinggi kandungan 

oksalat dalam tubuh menyebabkan absorbsi kalsium semakin rendah karena 

kalsium yang ada telah memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan. Keadaan 

tersebut meningkatkan GFR (Glomerulus Filtration Rate). Meningkatnya GRF 

(Glomerulus Filtration Rate) artinya memperberat kerja ginjal dalam 

menyeimbangkan jumlah kalsium dengan menghambat pelepasan hormon 

paratiroid yang berperan dalam reabsorbsi kalsium, sehingga ginjal hanya mampu 

mereabsorbsi sedikit kalsium. Keadaan tersebut akan beresiko menyebabkan 

pengendapan kalsium pemicu batu ginjal dan mengakibatkan kalsium yang keluar 

melalui urin lebih banyak (Idris et al., 2016). 

2.2 Oksalat 

Oksalat adalah salah satu senyawa dianion hasil metabolit tanaman dengan 

nama IUPAC etanadioat yang memiliki rumus kimia C2O4
2-. Senyawa ini tidak 

memiliki fungsi metabolit dalam tubuh manusia. Wujud oksalat terdiri atas: asam 

oksalat atau asam dikarboksilat (C2H2O4) dan kalsium oksalat (CaC2O4). Asam 

oksalat larut dalam air, sedangkan bentuk kristal kalsium oksalat tidak larut dalam 

air. Sifat kristal kalsium oksalat menjadi salah satu alasan senyawa ini menjadi 

komponen utama penyebab batu ginjal. Kristal kalsium oksalat sering ditemukan 

pada sel dengan vakuola ukuran sedang sampai besar sebagai tempat akumulasi 

kristal kalsium oksalat yang dikenal dengan sel idioblas. Senyawa ini dapat 

terdistribusi baik pada bagian tertentu tanaman hingga pada hampir seluruh bagian 

tanaman dan rata-rata tanaman yang mengandung oksalat besar adalah jenis 

tanaman yang memiliki prospek sebagai tanaman hias (Santoso, 2012). 
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2.2.1 Oksalat pada Krokot 

Seluruh bagian tanaman krokot dilaporkan mengandung senyawa oksalat. 

Rahardjo (2007) menyebutkan kandungan oksalat total pada rata-rata tanaman ini 

ketika mentah sebesar 1679 - 16790 ppm atau setara dengan 167,9 – 1679 mg/ 

100 gram, sedangkan Savage (2002) telah menjelaskan bahwa perlu adanya 

moderasi atas konsumsi bahan pangan yang mengandung oksalat lebih dari 20 

mg/ 100gram (200 ppm). Selain itu, UPMC (2016) menghimbau untuk 

mengonsumsi makanan mengandung oksalat maksimal hanya 40 – 50 mg per hari. 

Himbauan tersebut menunjukkan bahwa krokot yang dapat dikonsumsi mentah 

maksimal hanya sekitar 0,25 gram saja per hari dengan rentang kandungan oksalat 

sebesar 0,41975 – 4,1975 mg/g setara dengan 419,75 – 4197,5 ppm karena masih 

banyak jenis makanan yang juga mengandung oksalat selain krokot. Mawarni & 

Widjanarko (2015) menginformasikan bahwa batas aman konsumsi kalsium 

oksalat bagi orang dewasa adalah 0,60 – 1,25 gram per hari selama 6 minggu 

berturut-turut. Angka yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa jumlah oksalat 

pada tanaman krokot tergolong tinggi dan jumlah konsumsi maksimal krokot 

mentah berdasarkan batasan kandungan oksalat tersebut sangat kecil dan kurang 

efektif dengan pemanfaatan berbagai kandungan nutrisi krokot yang bermanfaat 

dalam memelihara kesehatan tubuh, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan 

kandungan oksalat agar bahan yang dimaksud aman dikonsumsi (Anggraini et al., 

2012). Upaya mengurangi kandungan oksalat pada krokot dilakukan untuk 

memaksimalkan pemanfaatan berbagai nutrisi krokot secara efektif dengan jumlah 

konsumsi krokot rendah oksalat lebih banyak. Krokot rendah oksalat didapatkan 

melalui proses pengolahan tertentu (Santoso, 2012).    
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Konsumsi krokot secara mentah oleh masyarakat dengan jumlah yang 

tidak sesuai standar perlu diperhatikan.  Hal ini karena oksalat sebagai zat 

antinutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan langsung diserap dan dialirkan ke 

ginjal untuk diekskresikan dalam urin sebagai limbah. Keberadaan oksalat dalam 

tubuh dapat menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan kalsium. 

Kandungan oksalat yang tinggi dalam urin dapat memicu resiko peningkatan 

jumlah kristal kalsium oksalat yang merupakan komponen utama penyebab 

penyakit batu ginjal (Syarif, Rivai, & Fahmi, 2007). Potensi resiko tersebut dapat 

diminimalisir dengan mengurangi kandungan oksalat pada bahan.  

Pengurangan oksalat dilakukan untuk menurunkan oksalat yang 

terkandung dalam krokot dengan perlakukan tertentu, sehingga menghasilkan 

krokot yang rendah oksalat. Nilai oksalat minimun yang dihasilkan dari proses 

pengurangan akan menghasilkan krokot yang tetap aman untuk dikonsumsi 

walaupun dalam jumlah yang relatif banyak. Krokot dengan kandungan oksalat 

terendah menjadi aman dimanfaatkan untuk beragam produk konsumsi 

masyarakat. Pengurangan oksalat juga memiliki pengaruh baik terhadap 

kandungan kalsium dalam bahan makanan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Saridewi (1992) menunjukkan bahwa pengurangan oksalat pada suatu bahan 

pangan terbukti dapat meningkatkan jumlah kalsium bahan tersebut. 

2.2.2 Pengurangan Oksalat 

Pengurangan oksalat berarti proses untuk menurunkan jumlah senyawa 

oksalat total yang terkandung dalam suatu bahan untuk meminimalisir dampak 

negatif yang ditimbulkan oleh tingginya oksalat terhadap kesehatan tubuh ketika 

dikonsumsi melalui perebusan dan penambahan larutan tertentu (Santoso, 2012). 
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Perebusan dilakukan melalui proses pemanasan bahan yang terendam di 

dalam cairan dengan waktu tertentu. Perebusan pada suhu tinggi tidak hanya dapat 

mengurangi kandungan oksalat terlarut maupun tidak terlarut, tetapi juga dapat 

menurunkan beberapa nutrisi penting dalam sayuran seperti vitamin A, B, C, E, 

dan mangan (Mg) yang merupakan salah satu sumber diet. Pemanasan dari proses 

ini mengakibatkan kerusakan dinding sel. Rusaknya dinding sel menyebabkan 

senyawa oksalat yang terkandung dalam tanaman lebih mudah keluar dan larut 

bersama air rebusan. Selain itu, semakin tinggi suhu perebusan menghasilkan nilai 

pengurangan oksalat semakin besar atau menyisakan oksalat yang semakin 

sedikit, namun seperti yang telah disebutkan juga dapat menurunkan kualitas serta 

kuantitas nutrisi suatu sayuran karena nutrisi tersebut larut atau rusak selama 

proses perebusan.  

Perebusan pada suhu rendah dengan waktu yang tepat dapat mencegah 

penurunan nutrisi dan mengurangi kandungan oksalat total tanaman yang diberi 

perlakuan (Santoso, 2012). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan 

waktu perebusan untuk mengurangi jumlah oksalat perlu diperhatikan. Waktu 

perebusan terlalu lama akan merusak tekstur dan nutrisi pada bahan sehingga 

tidak layak konsumsi. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan proses perebusan pada suhu 

100oC selama 10 menit saja telah mampu mengurangi sekitar 66% oksalat pada 

umbi senthe (Amalia & Yuliana, 2013). Peneliti lain melaporkan perebusan 

krokot pada suhu 100oC selama 5 menit dapat mengurangi oksalat sebesar 49,5% 

pada tunas; 33,5% daun; dan 18% setiap bagian batang (Poeydomenge & Savage, 

2007).  
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Perbedaan dari kedua hasil riset tersebut menunjukkan bahwa waktu 

perebusan untuk mengurangi oksalat pada tanaman krokot lebih singkat jika 

dibandingkan dengan waktu perebusan untuk mengurangi umbi senthe. Hal 

tersebut disebabkan oleh struktur jaringan tanaman krokot yang jauh lebih lunak 

dari pada umbi senthe. 

Penentuan waktu perebusan penelitian ini mengacu pada penelitian 

terdahulu yang telah dipaparkan Poeydomenge & Savage (2007), yaitu: 5, 10, dan 

15 menit. Waktu terlama perebusan adalah 15 menit karena mempertimbangkan 

resiko kerusakan pada senyawa omega-3. Asam lemak omega-3 merupakan asam 

lemak tak jenuh yang sangat rentan teroksidasi. Proses pengolahan melalui 

pemasakan dan penyimpanan yang kurang tepat pada bahan yang mengandung 

omega-3 akan menyebabkan perubahan fisik hingga komponen kimia bahan. 

Terjadinya perubahan komponen kimia tersebut memungkinkan terjadinya 

degradasi asam lemak omega-3. Degradasi omega-3 secara alami juga akan 

mengakibatkan turunnya mutu gizi yang terkandung dalam bahan. Oleh karena 

itu, diperlukan penentuan waktu perebusan yang tepat untuk meminimalisir 

kerusakan omega-3. Khamidinal et al. (2007) menjelaskan bahwa tingkat 

kerusakan terendah senyawa omega-3 dari proses perebusan maksimal dilakukan 

selama 20 menit dengan tingkat kerusakan sebesar 10%. 

Metode pengurangan oksalat yang dapat dilakukan selain perebusan 

adalah dengan menambahkan larutan tertentu. Eliminasi oksalat melalui 

penambahan larutan tertentu dilakukan dengan merebus krokot dan menambahkan 

larutan yang mampu menurunkan jumlah oksalat pada bahan sayuran melalui 

reaksi kimia.  
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Muttakin (2015) melaporkan kembali beberapa larutan yang dapat 

digunakan untuk mengurangi jumlah oksalat, antara lain: HCl (asam klorida), 

C6H8O7 (asam sitrat), dan NaCl (larutan garam).  

Larutan HCl (asam klorida) merupakan senyawa asam kuat yang dapat 

melarutkan kalsium oksalat melalui reaksi metatesis dengan hasil reaksi kalsium 

klorida dan asam oksalat, walaupun memiliki nilai eliminasi oksalat yang tinggi 

namun perlu diperhatikan penggunaannya dalam jangka waktu panjang (Kurdi, 

2002). Larutan C6H8O7 (asam sitrat) merupakan senyawa asam lemah dengan 

tingkat kelarutan tinggi dan bersifat higroskopis, memberikan rasa masam yang 

mampu menguatkan rasa, hingga mengontrol pH (Rizal, Dwi, & Putri, 2014). 

 Larutan NaCl (garam) merupakan senyawa bentukan dari hasil reaksi 

asam basa yang terdiri atas kation (ion positif) dan anion (ion negatif), keduanya 

kemudian membentuk senyawa netral (tidak bermuatan). Proses ionisasi terjadi 

ketika NaCl berada di dalam air menghasilkan ion Na+ dan Cl- yang apabila 

bertemu dengan oksalat maka akan berikatan dengan kalsium oksalat membentuk 

senyawa yang larut dalam air berupa natrium oksalat dan endapan kalsium 

diklorida. Larutan garam dinilai lebih efektif dan efisien digunakan dalam produk 

bahan pangan karena selain senyawa ini netral sehingga lebih aman dikonsumsi, 

senyawa ini juga lebih terjangkau untuk didapatkan oleh masyarakat awam serta 

secara organoleptik lebih mudah diterima oleh masyarakat (Aviana & Lubis, 

2017). Nilai optimum pengurangan oksalat pada talas menggunakan 0,25% 

larutan HCl selama 4 menit dilaporkan hanya sebesar 32% (Kurdi, 2002). Asam 

sitrat dengan konsentrasi 0,15% selama 40 menit dilaporkan menyisakan oksalat 

rendah pada talas yaitu sebesar 0,43% (Wahyudi, 2010).  
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Larutan garam juga telah terbukti mampu mengurangi oksalat. Muttakin 

(2015) menjelaskan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa 

penambahan larutan NaCl mampu mengurangi 51,5% oksalat dari 3300 ppm 

oksalat total yang terkandung dalam talas beneng budidaya dengan konsentrasi 

larutan garam terendah dan waktu tersingkat, yaitu 10% selama 2 jam. 

Penggunaan NaCl yang ditambahkan selama perebusan akan terionisasi di dalam 

air menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ kemudian berikatan dengan kalsium oksalat 

membentuk natrium oksalat dan endapan kalsium diklorida yang bersifat larut 

dalam air seperti reaksi berikut ini: 

CaC2O4 + 2 NaCl  Na2C2O4 + CaCl2 

Larutan NaCl dapat mengurangi oksalat agar pemanfaatan serta mutu dan 

keamanan pangan meningkat melalui pengolahan sederhana dan mudah diadopsi 

masyarakat karena garam merupakan bahan dapur umum yang mudah didapatkan. 

2.3 Pengolahan Krokot menjadi Serbuk  

Serbuk atau tepung adalah benda lumat atau butiran-butiran halus hasil 

dari proses penggilingan, penumbukan, maupun cara lain yang mengubah bentuk 

benda asli menjadi partikel yang lebih kecil (Kemendikbud, 2016). Bahan baku 

serbuk biasanya berasal dari berbagai tanaman, seperti: jagung, kopi, ubi, buah-

buahan, sayur-sayuran, hingga tanaman liar yang dapat dikonsumsi dan kaya 

nutrisi.  

Bentuk serbuk dijadikan sebagai pilihan lain tentang cara konsumsi suatu 

bahan tertentu yang akan dimanfaatkan kandungan nutrisinya dengan lebih praktis 

dari pada wujud aslinya sebelum diolah dan diharapkan dapat meningkatkan 

pemanfaatan omega-3 krokot dengan lebih mudah dan sederhana bagi.  
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2.3.1 Proses Pembuatan Serbuk Krokot 

 Proses pembuatan serbuk sama dengan proses pembuatan tepung. 

Penelitian oleh Manafe et al. (2017) memaparkan proses pembuatan tepung 

krokot dilakukan melalui berbagai tahapan. Tanaman krokot yang telah dipanen 

dibersihkan dari tanah dengan air mengalir dan dipotong untuk mempermudah 

proses pengeringan bahan serta memisahkan bagian yang tidak diinginkan seperti 

memisahkan bagian akar dan bunga. Pengeringan bahan dilakukan dengan 

menjemur tanaman yang telah dipotong di bawah sinar matahari langsung dengan 

kisaran suhu 27 - 32 oC selama 18 jam. Krokot yang telah kering dihaluskan 

menggunakan blender dan dilakukan pengayakan bila perlu untuk mengasilkan 

serbuk krokot yang halus.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2017) membuat serbuk 

kelor dimulai dari mengeringkan bahan menggunakan cabinet dryer dengan suhu 

bertingkat mulai 30 oC, 40 oC, 5 oC, 60 oC masing-masing selama 1 jam kemudian 

diblender dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mardalena (2014) menjelaskan proses pembuatan serbuk yang 

berbahan dasar kulit nenas dapat dilakukan dengan pengumpulan limbah kulit 

nenas untuk dicincang halus dan dikeringkan dengan oven pada suhu 40 – 50 oC, 

kemudian digiling. Penelitian lain oleh Iswari (2015) menggunakan metode foam 

mat draying dalam proses pembuatan serbuk instan tomat dan sirsak. Metode 

foam mat draying memiliki ciri khas adanya blanching pada tahap awal, 

pencampuran senyawa kimia, pengeringan, dan penghalusan bahan.  
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 Beberapa cara pembuatan serbuk yang telah disebutkan dipilih salah satu 

yang paling sederhana agar lebih mudah diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat. 

Proses pembuatan serbuk atau tepung krokot dari Manafe et al. (2017) lebih 

sederhana dan tidak memerlukan peralatan khusus yang menyulitkan bagi 

masyarakat yang ingin membuat serbuk krokot sendiri, sehingga pembuatan 

serbuk krokot mengikuti prosedur tersebut. Proses pembuatan serbuk krokot yang 

akan dimanfaatkan sebagai suplemen makanan dilakukan pada sampel krokot 

kering yang telah diberi perlakuan dan teruji mengandung jumlah oksalat 

terendah. 

2.4 Suplemen Makanan 

Salah satu upaya memaksimalkan pemanfaatan tanaman krokot untuk 

dikonsumsi masyarakat dengan mudah, aman dan bermutu adalah dengan 

memanfaatkan krokot sebagai suplemen makanan yang berupa serbuk. Suplemen 

makanan didefinisikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM (2005) 

sebagai produk pelengkap kebutuhan zat gizi makanan yang mengandung satu 

atau lebih komponen berupa vitamin, mineral, asam amino, atau komponen lain 

baik dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan dengan nilai gizi dan atau efek 

fisiologis terkonsentrasi. Komponen kimia yang diutamakan dari suplemen serbuk 

krokot, antara lain: omega-3, vitamin, serta mineral. 

Irnayanti (2015) menegaskan bahwa suplemen makanan yang telah 

digolongkan oleh BPOM sebagai bahan makanan dan bukan sebagai obat tidak 

boleh diakui mampu mengobati atau menyembuhkan penyakit tertentu seperti 

obat.  
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Suplemen hanya memiliki manfaat memelihara kesehatan atau 

mengurangi resiko terjadinya suatu penyakit, selain itu juga melengkapi nutrisi 

dari menu makanan sehari-hari yang masih kurang. Konsumsi suplemen 

dilakukan secukupnya dan tidak berlebihan sebagai tambahan pada makanan yang 

sedang dikonsumsi apabila makanan tersebut belum lengkap gizinya. Suplemen 

makan harus dikonsumsi pada saat yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi 

tubuh. Kondisi tubuh yang terindikasi perlu mengonsumsi suplemen, antara lain: 

(1) Kurang terpenuhinya nutrisi dari makanan sehari-hari karena menu makan 

atau pola makan yang tidak teratur, (2) Tubuh yang sedang dalam masa 

penyembuhan memerlukan nutrisi lebih banyak untuk mempercepat proses 

penyembuhan, (3) Pasien yang harus memelihara organ tubuh karena penyakit 

kronis. 

Tabel 2.2 memaparkan kandungan senyawa kimia krokot yang diizinkan 

oleh BPOM sehingga layak dimanfaatkan sebagai suplemen makanan: 

Tabel 2.2 Kandungan Krokot untuk Suplemen yang Diijinkan BPOM 

No Nama Senyawa 
Batas Maksimum Per 

Hari 
Keterangan 

1. Vitamin A 5000 UI (1500 mcg) 

Ibu hamil maksimal 

1000 mcg 

2. Beta karoten 20.000 UI (15 mg) 

3. Vitamin B1 100 mg 

4. Vitamin B2 50 mg 

5. Vitamin B3 100 mg 

6. Asam pantotenat (Vitamin B5) 100 mg 

7. Vitamin B6 100 mg 

8. Vitamin B12 200 mcg 

9. Vitamin E 400 UI 

10. Vitamin C 1000 mg 

11. Besi (Fe) 30 mg 

Ibu hamil dan 

menyusui maksimal 60 

mcg 

12. Kalium (K) 50 mg 

13. Kalsium (Ca) 1200 mg 

14. Magnesium (Mg) 600 mg 

15. Lisin 1000 mg 

16. Kafein 150 mg  

Sumber: (BPOM, 2005) 
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di masyarakat 

2.5 Kerangka Konseptual 
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Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

(Sumber: dokumen pribadi) 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh dan perbedaan yang signifikan pada waktu perebusan 

dan konsentrasi penambahan larutan NaCl terhadap kandungan oksalat krokot 

dalam proses pembuatan serbuk krokot sebagai suplemen makanan. 




