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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

Makanan pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan ataupun minuman 

yang mengandung berbagai macam zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 

6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi (Indrasanto, dkk., 2008). Usia 6-24 

bulan dipilih karena usia ini adalah masa emas tumbuh kembang anak yang ditandai 

dengan pertumbuhan pesat otak (Rahmawati, 2010). Makanan pendamping ASI 

dapat disebut sebagai makanan tambahan, makanan pelengkap, makanan sapihan 

atau makanan padat (weaning food). Umumnya makanan pendamping ASI 

memiliki ketentuan yang harus dipenuhi yaitu memiliki komponen gizi lengkap 

yang dibutuhkan bayi, mudah dicerna, disukai (secara organoleptic diterima) dan 

praktis penyajiannya (Larasati, dkk., 2011). Syarat mutu kandungan gizi MP-ASI 

Menurut SNI 01-71111.4-2005 disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat Mutu Kandungan Gizi MP-ASI Menurut SNI 01-71111.4-2005 

Komposisi Per 100 g 

Energi ≥ 80 kkal 

Air 4,0 g 

Abu  3,5 g 

Protein 8-22 g 

Lemak 6-15 g 

Serat Pangan ≤ 5 g 

Vitamin A 250-700 RE 

Vitamin C ≥ 27 mg 

Vitamin D 3-10 µg 

Vitamin E ≥ 4 mg 

Vitamin K ≥ 10 µg 

Natrium ≤ 48,5 mg 

Kalsium ≥ 200 mg 

Besi ≥ 5 mg 

Seng ≥ 2,5 mg 

Iodium ≥ 45 µg 

Sumber: SNI 01-71111.4-2005 
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WHO (World Health Organization) memberi rokumendasi hal penting yang 

harus dilakukan guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal pada bayi 

yaitu (1) memberikan ASI kepada bayi yang baru lahir (dalam waktu 30 menit), (2) 

memberikan hanya ASI saja atau pemberian ASI sejak bayi lahir hingga berusia 6 

bulan secara eksklusif, (3) memberikan MP-ASI (makanan pendamping air susu 

ibu) sejak bayi berusia 6-24 bulan dan (4) melanjutkan pemberian ASI ingga anak 

berusia 24 bulan atau lebih. Rekomendasi tersebut menegaskan, budaya MP-ASI 

sebaiknya dibuat dari bahan makanan yang mudah diperoleh di daerah setempat 

dan juga murah (Kresnawan, 2006). 

MP-ASI biasanya dibuat dari bahan utama salah satu maupun campuran 

bahan-bahan berikut: serealia (misal barley, beras, buckwheat, jagung, gandum, 

oats, millet, rye, sorgum), umbi-umbian (misal garut, gembili, ubi jalar, ubi kayu, 

kentang), bahan berpati (misal pati aren, pati sagu), kacang-kacangan (misal kacang 

merah, kacang mete, kacang hijau, kacang tanah), biji-bijian yang mengandung 

minyak (misal wijen, kedelai, kacang tanai),  ikan, susu, daging, buah dan atau 

bahan makanan lain. Selain bahan-bahan utama tersebut dapat ditambahkan bahan 

lain yang sesuai untuk bayi dan anak yang berusia 6 hingga 24 bulan seperti gula, 

garam, madu, lemak, minyak, sirup gula, buah, sayuran dan rempah (Kemenkes RI, 

2007). 

Beberapa produk MP-ASI dari bahan pangan lokal hasil penelitian antara lain 

bahan makanan campuran (BMC) dari tepung pisang owak (Hamid, 2000), biskuit 

garut (Puspowati, 2003), formulasi makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) 

berbahan dasar pati aren dan kacang-kacangan (Kusumaningrum dan Rahayu, 

2007), bubur sumsum dari kedelai dengan kadar protein berkisar antara 2,51%-
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3,49% (Puryana, 2008), formulasi tepung pisang kepok dan tepung kacang hijau 

mengandung energi sebesar 360-460 kal dan lemak sebesar 10-15 gram (Saloko, 

dkk., 2009), BMC dari tepung sukun dan tepung kacang benguk mengandung 

protein 11,931%, lemak 10,147%, serat kasar 2,622%, kadar air 4,565%, kadar abu 

3,315%, karbohidrat 70,042%, energi 419,214 Kal (Sutanto, 2010), dan formulasi 

bubur bayi instan berbahan dasar pati garut (Larasati, dkk., 2011). 

2.2 Pisang Kepok 

Pisang kepok (Musa paradisiaca L.) termasuk tanaman dalam golongan terna 

monokotil tahunan yang berbentuk pohon tersusun atas batang semu. Batang semu 

adalah susunan pelepah daun yang tertata secara teratur dan rapat. Tanaman 

memiliki cabang simpodial dengan meristem ujung yang panjang dan membentuk 

bunga dan buah. Bagian bawah ujung batang pisang berbentuk gembung seperti 

umbi (bonggol). Sucker (pucuk lateral) tumbuh dari kuncup bonggol dan 

selanjutnya tumbuh menjadi tumbuhan pisang. Buah pisang umumnya tidak 

memiliki biji atau memiliki sifat partenokarpi. Daun pisang memiliki posisi daun 

menyebar, daun berbentuk lanset yang panjangnya berkisar 30-40 cm. Daun 

termuda tumbuh di tengah tanaman, daun muda akan menggulung dan tumbuh 

memanjang dan kemudian akan terbuka. Daun pisang memiliki bentuk lanset 

memanjang, mudah sobek, Panjang daun 1,5-3 m, lebar daun 30-70 cm, bawah daun 

berlilin, tersusun menyirip dan sejajar (Satuhu dan Supriadi, 2008). 

Pisang kepok masuk kedalam famili Musaceae berasal dari India selatan. 

Urutan taksonomi tumbuhan pisang kepok yaitu sebagai berikut (Satuhu dan 

Supriadi, 2008): 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas:  : Liliopsida 

Ordo  : Zingiberales 

Family  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa Paradisiaca 

Gambar 1. Pisang Kepok (Sumber: Prabawati, dkk., 2008) 

Pisang kepok termasuk salah satu buah pisang yang sebaiknya diolah terlebih 

dahulu agar enak dimakan. Ciri-ciri pisang kepok yaitu buahnya sedikit pipih dan 

kulit tebal, warna kulit menjadi kuning apabila buah matang. Pisang kepok adalah 

pisang yang mempunyai banyak jenis, jenis yang banyak dikenal adalah pisang 

kepok kuning dan putih.  Sesuai dengan nama jenis pisangnya, warna buahnya yaitu 

putih dan kuning.  Pisang kepok yang disukai masyarakat adalah pisang kepok 

kuning karena memiliki rasa yang enak (Prabawati, dkk., 2008). 

Kandungan gizi buah pisang berbeda-beda setiap jenisnya. Buah pisang rata-

rata mengandung kadar air sebanyak 70 g, lemak 0,3 g, protein 1,2 g, serat 0,5 g, 

dan pati 2,7 g dalam setiap 100 g buahnya. Buah pisang juga tinggi akan potassium 

yaitu sebesar 400 mg/100 g.  Potassium cocok untuk diet karena mengandung nilai 
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kolestrol, garam dan lemak yang rendah.  Pisang juga mengandung nutrisi lain 

berupa vitamin A, vitamin C, vitamin B6, thiamin, ribaflavin, dan niacin. Daging 

buah pisang mengandung energi sebesar 275 kJ –465 kJ setiap 100 g buahnya 

(Ashari, 2006). Prabawati dkk (2008) menyatakan bahwa karbohidrat yang 

terkandung dalam buah pisang menyediakan energi dalam waktu yang tidak terlalu 

cepat karena merupakan karbohidrat kompleks tingkat sedang yang tersedia secara 

bertahap. Karbohidrat dalam buah pisang menyediakan energi yang sedikit lambat, 

namun lebih cepat dari pada karbohidrat dalam nasi, karbohidrat dalam biskuit, 

karbohidrat pada olahan bakery (roti dan pastry), karbohidrat pada mie dan 

sebagainya apabila dibandingkan dengan karbohidrat yang ada pada gula pasir dan 

sirup. 

Menurut standar nasional indonesia (SNI 01-4481-1998) klasifikasi ukuran 

pisang kepok kuning segar dan klasifikasi mutu pisang kepok kuning segar adalah 

sebagai berikut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi/Penggolongan Ukuran Pisang Kepok Kuning Segar 

Spesifikasi Satuan  Persyaratan  

Kelas A Kelas B Kelas C 

Berat Persisir Kg >3 2,5-3 <2,5 

Berat Buah Gram 70-240 130-200 90-160 

Panjang Cm 13-16 13-16 13-16 

Lingkaran Cm 11-15 10-14 8-12 

Kulit 

Warna 

 

Permukaan 

  

Kuning 

Merata 

Halus 

Tidak 

Bernoda 

 

Kuning 

Merata 

Halus 

Tidak 

Bernoda 

 

Kuning 

Merata 

Halus 

Tidak 

Bernoda 

Sumber: SNI 01-4481-1998 
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Penelitian sebelumnya mengenai formulasi bahan makanan campuran 

berbahan dasar kedelai, beras merah, dan pisang kepok untuk makanan pendamping 

ASI mendapatkan hasil kadar air dan kadar protein yang sesuai SNI MP-ASI 01-

7111.1-2005 dan hasil yang lebih dari SNI untuk kadar abu dan kadar karbohidrat 

(Asni,2019). 

2.3 Tepung Pisang 

Tepung pisang adalah tepung yang terbuat dari hasil penggilingan buah pisang 

yang telah dikeringkan atau gaplek pisang. Salah satu cara pemanfaatan untuk 

pisang adalah dibuatnya pisang menjadi tepung pisang yang akan mempermudah 

pemasaran, mengawetkan pisang dan memperluas pemanfaatan dari tepung pisang. 

Pisang yang akan dibuat tepung adalah pisang yang memiliki daging buah masih 

keras yang kulitnya berwarna hijau dengan tingkat kematangan ¾ matang 

(Prahasta, 2009). 

Tepung pisang dapat dibuat dari buah pisang yang belum matang ataupun 

pisang muda. Pembuatannya bisa dengan prinsip pengeringan menggunakan sinar 

matahari atau dengan menggunakan alat pengering, kemudian digiling 

menggunakan alat penghancur dan selanjutnya disaring menggunakan alat 

penyaring berukuran 60 -100 mesh. Tepung pisang yang dibuat dari pisang matang 

memiliki rendemen yang rendah, sifat higroskopis, dan warna yang lebih coklat 

dibandingakan tepung pisang mentah akibat pencoklatan enzimatis selama proses 

penggilingan, hal ini merupakan sifat fisik yang kurang baik. Komposisi tepung 

pisang ambon matang dan mengkal dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Pisang Ambon Mengkal dan Matang 

Komposisi Kimia Tepung Pisang 

Mengkal 

Tepung Pisang Matang 

Air (%) 3 9.08 

Karbohidrat (%) 88.6 82.81 

Protein (%) 4.4 4.84 

Lemak (%) 0.8 0.34 

Abu (%) 3.2 2.93 

Sumber: Suyanti dan Ahmad Supriadi 

Pengolahan pisang menjadi tepung pisang mempunyai beberapa keunggulan 

yaitu daya simpan lebih lama, mudah diolah menjadi makanan, dapat 

diformulasikan menjadi beberapa bentuk olahan kue, dan sifatnya mudah dicerna 

sehingga aman untuk dikonsumsi lansia dan anak-anak (bayi) (Palupi, 2012). 

2.4 Tempe 

Tempe adalah sumber protein nabati yang berasal dari produk fermentasi 

yang amat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tempe diyakini berasal dari pulau 

Jawa. Tempe memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi dan mudah dicerna serta 

diserap oleh tubuh manusia. Akan tetapi, tanpa perlakuan pengawetan tempe tidak 

dapat bertahan lama jika dibiarkan. Setelah beberapa hari, tempe akan cepat 

mengalami pembusukan apabila tidak diolah dan ditanganani lebih lanjut. Dengan 

mengolah tempe menjadi tepung tempe menjadikan salah satu cara untuk mencegah 

pembusukan sekaligus memperpanjang umur simpan tempe tersebut. Tempe yang 

telah menjadi tepung dapat diolah sebagai makanan pendamping ASI untuk bayi 

(Oktavia, 2012). 

Fermentasi dapat diartikan sebagai perubahan gradual oleh enzim beberapa 

bakteri, khamir dan jamur. Contoh fermentasi adalah perubahan kimia dari 
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fermentasi meliputi pengasaman susu, dekomposisi pati dan gula menjadi alcohol 

dan karbon dioksida serta oksidasi senyawa nitrogen organic. (Hidayat, dkk., 2006). 

Selama proses fermentasi pada pembutan tempe, kedelai akan mengalami 

perubahan fisik terutama tekstur, yang menjadi semakin lunak karena terjadi 

penurunan selulosa menjadi bentuk yang lebih sederhana. Hifa kapang juga mampu 

menembus permukaan kedelai sehingga dapat menggunakan nutrisi yang ada pada 

biji kedelai sehingga nilai gizi tempe lebih baik dari kacang kedelai. Perubahan fisik 

lainnya adalah peningkatan jumlah hifa kapang yang menyelubungi kedelai yang 

satu dengan yang lainnya menjadi satu kesatuan (Hidayat, dkk., 2006). 

Tempe memiliki manfaat baik dari segi nutrisi maupun manfaat kesehatan. 

Sebagai sumber nutrisi, tempe berperan sebagai sumber protein dan mineral besi. 

Sebagai obat dan penunjang kesehatan, tempe berperan sebagai anti diare (misalnya 

dalam pembuatan super oralit dari 40-50g tempe) dan anti bakteri (Syarief, 1999). 

Komposisi Kimia Tempe dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Tempe 

Komposisi Jumlah 

Air (%) 61.2 

Protein Kasar (%) 41.5 

Minyak Kasar (%) 22.2 

Karbohidrat (%) 29.6 

Abu (%) 4.3 

Serat Kasar (%) 3.4 

Nitrogen (%) 7.5 

Sumber: Cahyadi (2006) 

Jenis pembungkus pada tempe telah diteliti dan terbukti berpengaruh pada rasa 

(flavor). Penelitiaan sebelumnya mengidentifikasi senyawa flavor golongan ester, 

terpenoid, alkohol, aldehida, keton, furan, dan senyawa yang mengandung nitrogen 

pada tempe yang dibungkus daun pisang dan plastik. Senyawa flavor utama pada 
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tempe yaitu, 3-metilbutanol, 3-oktanon, α-gurjunen, 2,3-dihidro-7-metoksi-4-

metil-1H-1,5-benzodiazepin-2-on dan karyopilen. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa α-pinen hanya ditemukan pada tempe yang dibungkus daun pisang 

sedangkan piperazin, sec-butil nitrit dan (Z)-α-bisabolen hanya ditemukan pada 

tempe yang dibungkus plastik saja (Harahap, dkk., 2018). 

2.5  Pengemas Daun Pisang 

Daun pisang biasa digunakan secara tradisional di Jawa untuk membungkus 

makanan, salah satunya juga sebagai sebagai pembungkus tempe. Daun pisang 

dapat memberi aroma sedap khas pada tempe. Daun pisang banyak diperjual-

belikan sangat serbaguna dan relatif mudah ditemukan untuk dimanfaatkan sebagai 

pembungkus alami seperti nasi bungkus, kue lemper, nasi lontong, bubur jenang, 

dan tempe. Namun kelemahan dari daun pisang yaitu mudah sobek sehingga harus 

diberi perlakuan pemanasan (penjemuran) terlebih dahulu agar daun pisang menjadi 

agak layu dan tidak mudah sobek. Daun pisang termasuk mudah dibersihkan cukup 

membersihkan permukaannya dengan kain maka beragam makanan dapat 

dibungkus dengan daun pisang tanpa perlu pelapis tambahan (Sarwono, 2005). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sahaa dkk (2013) diketahui 

bahwa daun pisang (Musa sapientum var. sylveteris) mengandung asam galat yang 

merupakan tipe dari senyawa katekin. Katekin termasuk senyawa sumber penghasil 

aroma golongan polifenol. 
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Gambar 2. Struktur Katekin 

Kelebihan dari tempe yang dibungkus dengan daun pisang yaitu memberikan 

kondisi lemab dan tetap hangat serta kondensasi uap air selama pertumbuhan dapat 

kurangi, sehingga miselia jamur akan tumbuh lebih baik. Panas dan uap air akan 

terlepas secara perlahan karena daun pisang menghasilkan sistem yang tidak kedap 

pada pembungkusan (Sardjiono, 2011). 

2.6 Pengemas Daun Jati 

Tempe yang dikemas dengan menggunakan daun jati memiliki kelebihan 

tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya karena diekstrak dari bahan alami, 

tapi memiliki kekurangan yaitu menyebabkan sedikit gatal apabila tersentuh kulit 

tangan serta akan sulit didapatkan pada musim kemarau (Umami, dkk., 2018). Daun 

jati yang muda mengandung β-karoten yang merupakan salah satu kandungan 

pigmen alami dan termasuk dalam golongan senyawa karotenoid (Ati, dkk., 2006). 

 

Gambar 3. Beta Karoten 

 

 

 


