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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk negara dengan jumlah 

balita kurang gizi terbanyak yaitu sebesar 7,7 juta anak. Angka gizi buruk balita di 

Jawa Timur termasuk dalam kelompok menengah yaitu sebanyak 22.703. Dinas 

Kesehatan Jawa Timur berupaya untuk menekan angka tersebut hingga 0% atau 

tidak ada lagi balita yang menderita gizi buruk (Kurniawati, Salamah, & Andari, 

2016). 

Upaya mempercepat penanganan sebaiknya tidak hanya mengandalkan dinas 

kesehatan melainkan perlu pengembangan formulasi makanan tambahan dengan 

standar gizi yang dapat meningkatkan gizi balita (Ana, Lukita, & Arif, 2017). 

Penyelesaian kasus gizi buruk pada balita dapat dilakukan dengan diversifikasi 

pangan (penganekaragaman makanan) dengan cara memfortifikasi (menambah zat 

gizi tertentu) (Kesuma, Adi, & Muniroh, 2015). 

Upaya diversifikasi pangan dilakukan dengan memanfaatkan 

keanekaragaman hayati di sekitar yang berpotensi dalam meningkatkan gizi balita. 

Salah satu tanaman tersebut adalah kelor (Moringa oleifera L.). Kelor merupakan 

tanaman daerah tropis yang bergizi tinggi serta mudah ditemukan di Indonesia. 

Kelor dalam bentuk  bubuk mampu memperbaiki gizi kelompok anak- anak 

hingga 52%. Menurut Aminah, Ramadhan, & Yanis (2015), daun kelor 

mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali vitamin A wortel, 4 gelas kalsium 

susu, 3 kali potassium pisang, dan setara dengan protein 2 yogurt. Oleh karena itu 
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kelor berpotensi untuk ditambahkan dalam olahan pangan sebagai 

fortifikan untuk menambah nilai gizi. Hal  serupa dikatakan oleh Srikanth, 

Mangala, & Subrahmanyam (2014) bahwa kelor merupakan tanaman yang kaya 

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

jarang menimbulka alergi. Pemanfaatan kelor di Indonesia umumnya hanya diolah 

menjadi sayur bening dan lalapan yang kurang disukai oleh anak- anak. 

Pemanfaatan kelor sudah banyak dilakukan, salah satunya dijadikan sebagai 

bahan subtitusi dan fortifikasi olahan pangan yang umumnya dikonsumsi oleh 

anak-anak yaitu biskuit. Hasil penelitian mengenai biskuit kelor masih menemui 

kekurangan yaitu rasa pahit yang masih dirasakan oleh panelis, sehingga hanya 

penambahan 5% bubuk daun kelor yang dapat diterima oleh panelis berdasarkan 

uji organoleptiknya. Penelitian lain dilakukan oleh Qonita (2014) bahwa hasil uji 

organoleptik terhadap rasa biskuit yang tidak disukai oleh panelis karena rasa 

yang cenderung pahit. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Aina (2014) dan 

Suarti, Ardyanto, & Masyhura (2015) tentang pembuatan biskuit dari subtitusi 

daun kelor dan menunjukan permasalahan yang sama yaitu rasa yang tidak 

disukai panelis.   

Rasa pahit yang timbul pada biskuit kelor disebabkan oleh senyawa tanin yang 

terkandung pada bubuk daun kelor. Hal tersebut sejalan dengan hasil skrining 

fitokimia yang dilakukan oleh Meigaria, Mudianta, & Martiningsih (2016), daun 

kelor positif mengandung senyawa tanin. Menurut Sari & Adi (2017) senyawa 

tanin pada daun kelor memberikan dampak rasa pahit dan sepat sehingga hasil 

olahan pangan yang difortifikasi dengan bubuk kelor tidak disukai konsumen.  
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Upaya penurunan kandungan tanin biasa dilakukan dengan pemberian suhu 

tinggi. Perlakuan tersebut berpotensi dalam merusak nutrisi penting lainnya yang 

terkandung pada bahan makanan. Suhu yang diberikan akan menghilangkan 

kandungan tanin namun juga meghilangkan kandungan nutrisi yang mudah rusak 

oleh panas seperti protein dan vitamin (Anwar, 2015). 

Alternatif penurunan kandungan tanin dapat dilakukan dengan enzim tanase. 

Enzim tanase bekerja secara spesifik dalam mendegradasi tanin membentuk asam 

galat dan glukosa (Anwar, 2015). Enzim tanase merupakan katalis yang dapat 

memutuskan ikatan ester tanin. Enzim ini secara luas digunakan untuk 

menurunkan  kandungan tanin pada industri makanan (Anwar, 2006). Walaupun  

enzim tanase dapat  ditemukan  pada tumbuhan dan hewan, namun yang paling  

efisien dan lebih baik untuk menghasilkan enzim tanase adalah mikroorganisme 

(Banerjee & Mahapatra, 2012). 

Sejumlah mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan khamir diketahui dapat 

memproduksi enzim tanase. Spesies yang berasal dari genus Aspergillus dan 

Penicillium dilaporkan memiliki kemampuan paling baik dalam memproduksi 

enzim tanase (Anwar, 2015). Aspergillus niger yang diisolasi mampu menurunkan 

kadar tanin sebesar 79,28%  (Banerjee & Mahapatra, 2012). 

Kemampuan Aspergillus niger dalam menghidrolisis tanin oleh enzim tanase 

dipengaruhi pH, kandungan tanin, dan lama fermentasi (EL Tanash, Sherief, & 

Nour, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung, Hamzah, & Efendi (2016), 

menunjukkan bahwa semakin lama fermentasi maka kandungan tanin akan 
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semakin rendah. Menurunnya kadar tanin disebabkan oleh penguraian tanin 

menjadi asam galat dan glukosa selama proses fermentasi. 

Proses fermentasi membutuhkan lama waktu yang bervariasi untuk 

menghasilkan produk yang diinginkan. Lama waktu fermentasi mempengaruhi 

aktivitas mikroorganisme karena mikroorganisme mengalami beberapa fase 

pertumbuhan. Pertama yaitu fase lag atau fase penyesuaian sel dengan 

lingkungan. Kemudian fase eksponensial yaitu fase peningkatan  jumlah sel dan 

aktivitas sel. Ketiga fase stasioner yaitu fase senyawa metabolit sekunder dapat 

dipanen (Idiawati, Harfinda, & Arianie, 2014). Lama fermentasi dapat 

mempengaruhi sekresi enzim tanase yang akan berdampak pada pengurangan 

kadar tanin pada daun kelor. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Koni (2018) 

menunjukkan bahwa kadar tanin pada biji asam tanpa fermentasi mengandung 

tanin sebesar 5,72% namun setelah dilakukan proses fermentasi, kadar tanin turun 

menjadi 0,43% sampai 0,34%. Jadi terlihat bahwa fermentasi dapat menurunkan 

kadar tanin. Penurunan kadar tanin diharapkan dapat meningkatkan daya terima 

konsumen terhadap produk biskuit daun kelor karena rasa pahit yang ditimbulkan 

oleh kandungan tanin sudah berkurang. 

Proses penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi 

apabila memenuhi syarat kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, 

kejelasan sasaran, kejelasan informasi, kejelasan pedoman eksplorasi dan 

kejelasan perolehan. Proses penelitian ini mengacu pada salah satu prinsip 

bioteknologi yaitu fermentasi sesuai dengan pembelajaran biologi SMA kelas XII. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulpandly, Harahap, & Edi (2016) 
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mengenai pemahaman siswa terhadap materi bioteknologi masih minim karena 

materi hanya disampaikan dengan ceramah atau penyampaian konsep. Sedangkan 

untuk meningkatkan pemahaman  siswa perlu kegiatan praktikum agar siswa 

dapat berperan langsung dalam proses pembelajaran. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Lama Fermentasi 

Daun Kelor (Moringa oleifera L.) terhadap Rasa Biskuit sebagai Sumber 

Belajar Biologi”. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh lama fermentasi terhadap rasa biskuit kelor (Moringa 

oleifera L.)? 

2. Bagaimana proses dan hasil penelitian pengaruh lama fermentasi terhadap 

rasa biskuit kelor (Moringa oleifera L.) dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap rasa biskuit kelor (Moringa 

oleifera L.) 
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2. Mengetahui pemanfaatan proses dan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang 

pemanfaatan daun kelor sebagai bahan fortifikasi pangan. 

2. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi SMA 

kelas XII. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar informasi bagi penelitian 

berikutnya terkait dengan lama fermentasi pada daun kelor yang menjadi 

bahan pembuatan biskuit kelor yang kurang diminati masyarakat sehingga 

menjadi biskuit yang diminati oleh masyarakat. 

2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai pemanfaatan daun kelor sebagai alternatif olahan 

produk pangan.  

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus penelitian maka perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut:  

1. Penelitian ini menggunakan daun kelor (Moringa oleifera L.) yang diperoleh 

dari daerah Malang, Jawa Timur. 
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2. Daun kelor difermentasi dengan variasi lama fermentasi 4 jam, 5 jam, 6 jam, 

7 jam, dan 8 jam sebelum diolah menjadi tepung daun kelor. Lama fermentasi 

ini ditentukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tanjung et al., 

(2016) 

3. Parameter penelitian ini yaitu uji organoleptik pada biskuit kelor berupa rasa 

pahit pada biskuit kelor. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Lama fermentasi adalah waktu yang dibutuhkan pada proses perombakan 

senyawa organik yang memanfaatkan jasa mikroorganisme (Jannah, 2010).  

2. Daun kelor adalah bagian dari tanaman kelor yang berbentuk oval dan 

bertangkai serta memiliki kandungan senyawa fenolik salah satunya tanin 

(Zakaria et al., 2015).  

3. Rasa biskuit adalah sensasi rasa manis, pahit, asam, dan asin  yang 

ditimbulkan oleh senyawa cita rasa pada bsikuit (Tarwendah, 2017). 

4. Sumber belajar adalah semua sumber, baik berupa pesan,orang, bahan, alat, 

teknik dan latar yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam suatu proses 

pembelajaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar (Supriadi, 

2015). 


