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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Masa balita merupakan masa dimana anak-anak mengalami fase 

pertumbuhan dan juga perkembangan berat badan yang paling pesat bila 

dibandingkan dengan kelompok usia lain. Masa ini merupakan masa penting 

dimana proses tumbuh kembang manusia berlangsung sangat cepat dan tidak akan 

pernah terulang kembali, sehingga banyak orang sering menyebutnya dengan 

masa keemasan atau biasa disebut golden age. Pada masa inilah peran nutrisi 

sangatlah penting untuk menunjang tumbuh kembang anak usia balita agar dapat 

tumbuh dengan baik. Sibagariang (2010) dalam bukunya menyebutkan bahwa 

pemberian nutrisi yang kurang tepat dapat menghambat pertumbuhan dan 

perkembangan anak balita tersebut. Dampak yang kemudian akan terjadi anak 

dapat mengalami kurangnya asupan gizi. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh 

mengakibatkan anak mudah terserang penyakit karena gizi sangat berperan 

penting terhadap kekebalan tubuh. Asupan gizi juga sangat berpengaruh terhadap 

kecerdasan otak anak, apabila gizi yang diperlukan oleh otak tidak terpenuhi, 

maka yang terjadi adalah otak tidak dapat berkembang dengan baik. 

Pada fase ini juga merupakan fase dimana anak-anak khususnya pada usia 

balita sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan sehingga perlu pola asuh 

yang tepat agar tumbuh kembang anak dapat bekermbang secara optimal.  
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tentunya dapat didukung dari asupan nutrisi atau pola pemberian makan 

yang diberikan oleh orang tua. Pemberian asupan nutrisi yang tepat tentunya akan 

sangat membantu laju tumbuh kembang anak agar lebih optimal.  

Dampak masalah gizi pada usia dini tidak saja berakibat terganggunya 

pertumbuhan dan perkembangan anak seperti meningkatnya kematian balita, 

kecerdasan yang rendah, keterbelakangan mental, ketidakmampuan berprestasi, 

produktivitas yang rendah di mana dapat mengakibatkan rendahnya kualitas 

sumber daya manusia (SDM) (Depkes, 2009).  

Meskipun angka prevalensi gizi kurang mengalami penurunan setiap 

tahunnya namun masalah gizi kurang di dunia masih menjadi masalah yang perlu 

penanganan serius untuk diatasi. Berdasarkan data dari World Bank Group (2018) 

prevalensi masalah gizi kurang di dunia pada tahun 2016 adalah sebesar 10,8%, 

dan diketahui bahwa prevalensi underweight berdasarkan BB/U pada anak-anak 

usia dibawah 5 tahun mencapai angka 13,5% pada tahun 2017. Sementara di 

Indonesia sendiri kasus balita dengan masalah gizi kurang prevalensinya terus 

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Riskesdas (2013) disebutkan bahwa 

angka prevalensi balita dengan masalah gizi kurang mencapai 13,9%. Hasil PSG 

status gizi balita berdasarkan indeks BB/U secara nasional pada tahun 2016 

sebanyak 14,4% balita mempunyai status gizi kurang. Persentase underweight/ 

berat badan kurang/gizi kurang (gizi buruk+gizi kurang) pada kelompok balita 

18,8% lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok baduta 14,9% (Kemenkes RI, 

2016). Berdasarkan hasil data PSG di tahun 2018 prevalensi masalah gizi kurang 

kembali tidak jauh beda seperti ditahun 2013 yaitu sebesar 13,8% kasus balita 
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dengan masalah gizi kurang(Kemenkes RI, 2018). Walaupun penurunan yang 

terjadi tidak terlalu signifikan tetap perlu adanya upaya preventif agar prevalensi 

masalah gizi kurang di Indonesia tidak semakin meningkat setiap tahunnya. 

Gizi kurang merupakan gangguan kesehatan akibat kekurangan atau tidak 

seimbangnya zat gizi yang diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, aktivitas 

berfikir dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan. Gizi kurang pada 

anak terjadi karena kurangnya sumber tenaga dan kurang protein sebagai zat 

pembangun, sementara tenaga dan zat pembangun sangat diperlukan dalam masa 

pertumbuhan anak agar tumbuh kembangnya tidak terhambat dan dapat 

berkembang secara pesat (Hasdianah, 2014). Gizi kurang pada balita tidak terjadi 

secara tiba – tiba, tetapi diawali dengan keterbatasan kenaikan berat badan yang 

tidak cukup dan perubahan berat badan balita dari waktu kewaktu. Dalam periode 

6 bulan, bayi yang berat badannya tidak naik dua kali berisiko mengalami gizi 

kurang sebesar 12,6 kali di bandingkan pada balita yang berat badannya naik terus 

(JIPPJatim, 2016). 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani kasus 

gizi kurang dan gizi buruk di Indonesia adalah dengan memberikan makanan 

tambahan atau biasa dikenal dengan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) baik 

berupa modisco maupun non modisco. Namun kebanyakan masyarakat masih 

sangat awam dengan PMT modisco karena pada dasarnya yang sering masyarakat 

jumpai hanyalah PMT dalam bentuk non modisco, seperti PMT biskuit untuk 

anak-anak balita yang mengalami BGM atau yang memiliki status gizi kurang, 

serta PMT untuk bumil dengan masalah Kekurangan Energi Kronis (KEK). 
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Menurut Karyanto (2011) formula modisco biasanya disajikan dalam 

bentuk larutan atau bubur modisco, dan sudah terbukti serta teruji dapat 

menambah berat badan anak-anak kurang gizi secara cepat. Namun permasalahan  

yang sering ditemukan di lapangan oleh petugas kesehatan adalah daya terima 

modisco pada anak-anak balita dengan status gizi kurang masih sangat rendah. 

Hal ini disebabkan karena tampilan dari modisco sendiri kurang menarik, dan rasa 

yang cenderung membuat “eneg” membuat anak-anak tidak mau mengkonsumsi 

modisco. 

Sebagai upaya untuk membantu program pemerintah, maka sudah 

selayaknya perlu adanya optimalisasi program penganekaragaman pangan agar 

terus berkembang dan tercipta inovasi-inovasi produk pangan baru yang tentunya 

dapat menjadi suatu produk pangan yang memiliki nilai kandungan gizi yang 

tinggi dengan berbasis pangan lokal yang cukup banyak dan mudah didapat di 

Indonesia, sehingga hasil yang didapatkan dapat diterapkan dan dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Selain itu tujuan dari adanya diversifikasi pangan juga sangat 

membantu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi dan 

mendapatkan makanan yang bergizi dalam rangka mendukung upaya pemerintah 

dalam meningkatkan dan memperbaiki status gizi masyarakat. 

Mikasari dan Lina (2010) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa ubi jalar 

ungu juga dikenal memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Ubi jalar ungu 

memiliki kandungan antosianin yang tinggi dan berfungsi sebagai antioksidan. 

Ubi jalar ungu mengandung beta karoten sebagai sumber vitamin A, dan serat 

sebagai sumber prebiotik sehingga dapat dikembangkan sebagai pangan 
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fungsional. Kandungan antosianin yang tinggi pada ubi jalar ungu berfungsi 

sebagai antioksidan yang diketahui dapat menetralisir radikal bebas penyebab 

penuaan dini dan pemicu aneka penyakit. Dong, et al (2017) juga mengatakan 

bahwa ubi jalar yang kaya akan serat, protein, mineral serta komposisi asam 

amino yang hampir seimbang seharusnya dapat digunakan sebagai bahan dasar 

atau bahan baku dalam produksi pangan. 

Makanan tambahan yang diberikan untuk balita dengan status gizi kurang 

sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizinya sehingga dapat 

menunjang proses tumbuh kembang balita. Pemberian makanan tambahan untuk 

anak balita dengan status gizi kurang dapat diolah dari bahan dasar umbi-umbian 

seperti ubi jalar ungu yang dapat dijadikan berbagai macam olahan baik dalam 

bentuk snack maupun makanan pokok. Winarti (2010) dalam bukunya 

menyebutkan bahwa kandungan gizi ubi jalar ungu per 100 g yaitu mengandung 

energi sebesar 123 kkal, protein 1,8 g, lemak 0,7 g, karbohidrat 27,9 g, kalsium 

30mg, fosfor 49 mg, zat besi 0,7 mg, vitamin A 7700 SI, vitamin C 22 mg, 

vitamin B1 0,90 mg, serta mengandung zat antosianin sebesar 923,65 mg. 

Kandungan antosianin yang terdapat pada ubi jalar ungu sebagai bahan pangan 

fungsional menjadikan sebuah potensi besar sebagai sumber antioksidan yang 

sangat bagus untuk menunjang kesehatan tubuh.   

Bolu kukus merupakan kue tradisional yang sudah lama populer 

dikalangan masyarakat Indonesia. Bolu kukus sendiri terbuat dari bahan dasar 

tepung terigu, gula pasir, telur ayam, dan emulsifier dicampur sampai 

mengembang kemudian diselesaikan dengan cara dikukus (Hartandria, 2014). 
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Bolu kukus yang baik adalah bolu kukus yang memiliki karakteristik menarik 

baik dari penampilan maupun dari segi rasanya yang manis, serta tektur yang 

sesuai yaitu lembut dan juga empuk. Alasan pemilihan kue bolu kukus sendiri 

karena bolu kukus sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bolu kukus 

juga merupakan jajanan yang mudah untuk dibuat dan dikreasikan menjadi 

macam macam bentuk olahan bolu kukus. Bahan bahan yang digunakan juga 

merupakan bahan-bahan sederhana yang sangat mudah untuk didapatkan. 

Saat ini sudah mulai banyak berbagai macam variasi produk pangan lokal 

khususnya olahan yang menggunakan bahan dasar ubi ungu, seperti pembuatan 

ice cream, mie kering maupun mie basah, roti, biskuit serta jajanan tradisional, 

brownies, serta produk pangan olahan lainnya. Sehingga berdasarkan uraian 

diatas, melihat potensi sumber daya alam yang besar pada pemanfaatan ubi jalar 

ungu ini, maka penulis berupaya untuk membuat inovasi diversivikasi pangan 

lokal yaitu bolu kukus dengan penambahan formula modisco yang diperkaya 

dengan substitusi tepung ubi ungu yang terfermentasi dengan menganalisis 

kandungan gizi besar energi, protein, vitamin a, vitamin c, zink, dan selenium 

serta uji organoleptik guna memberikan alternatif makanan tambahan bagi balita 

gizi kurang. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kasus gizi buruk banyak terjadi pada kelompok usia balita sehingga 

dikatakan sebagai kelompok rentan karena pada usia tersebut merupakan masa 

pertumbuhan yang pesat dimana memerlukan zat gizi yang optimal. Balita yang 

sedang mengalami proses pertumbuhan dengan pesat, memerlukan asupan zat 
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gizidari makanan yang relatif lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik dan 

bergizi (Sutomo dan Anggraini, 2010). 

Upaya untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia 

balita perlu diselenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan. 

PMT Pemulihan bagi anak usia 6-59 bulan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan 

sebagai pengganti makanan utama sehari-hari. PMT Pemulihan dimaksud berbasis 

bahan makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi 

setempat (Kemenkes RI, 2011). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Fitriyanti dan Mulyanti (2012) dimana PMT-P memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap perubahan status gizi berdasarkan BB/TB dan 

BB/U balita gizi buruk dengan memberikan rerata kontribusi energi sebanyak 

54.60±15.42% dan protein 79.17±37.75% dari kebutuhan seharusnya dalam 

sehari.  

 Salah satu bentuk PMT yang kita ketahui adalah modisco. Namun PMT 

modisco ini masih belum terlalu familiar dikalangan masyarakat, jika melihat dari 

sisi manfaatnya sebenarnya modisco dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif 

untuk membantu mengatasi masalah yang berkaitan dengan gizi kurang maupun 

gizi buruk sebagai upaya untuk membantu meningkatan asupan energi dan protein 

serta berat badan pada anak. Lahdji et al (2016) dalam jurnal penelitianya 

menyatakan bahwa pemberian modisco secara rutin 3 bulan teratur berhubungan 

dengan kenaikanan status gizi balita (p = 0,001) dan merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap kenaikan berat badan dan tinggi badan pada balita. 

Apabila balita diberi modisco berpotensi besar untuk menaikkan status gizi balita 
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dengan gizi kurang (p= 0,005). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Karyanto (2011) dalam jurnalnya dijelaskan bahwa didapatkan 4 formula 

cookie fortifikasi ikan bandeng pada modifikasi modisco yang disukai anak 

PAUD yaitu pada perlakuan T2 dan kandungan protein T3 yaitu 11,49. Jenis 

biskuit modifikasi modisco yang paling disukai balita KEP selain tidak berasa 

“eneg”, juga bentuknya yang lucu dan menarik. 

 Penambahan tepung ubi jalar ungu terfermentasi pada bolu kukus modisco 

sebagai alternatif PMT sangat penting. Meskipun tepung ubi jalar ungu ini tidak 

memiliki kandungan gluten yang cukup untuk mengembangkan bolu kukus 

tersebut, namun dengan adanya subtitusi tepung ubi jalar ungu yang terfermentasi 

di harapkan dapat memberikan nilai tambah khususnya pada segi kandungan gizi 

pada bolu kukus.  

Ubi jalar ungu merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang kaya akan 

zat gizi serta zat antosianin sebagai sumber antioksidan yang banyak terdapat 

didalamnya. Pemanfaatan ubi jalar ungu saat ini sudah mulai banyak digunakan 

sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan berbagai macam produk 

makanan. Pada penelitian Uji Kadar Serat, Aktifitas Antioksidan, Amilosa Dan 

Uji Kesukaan Mie Basah Dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Ungu (Ipomea 

Batatas Var Ayamurasaki) yang dilakukan oleh Nintami dan luthfia (2012), 

didapatkan hasil bahwa perbedaan pada presentase substitusi tepung ubi jalar 

ungu berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kadar total serat dan 

aktivitas antioksidan. Kadar serat tertinggi pada mi basah dengan subtitusi 30% 

yaitu 1,4% per 100 g dan kadar serat ter-rendah pada mie basah dengan subtitusi 
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tepung ubi jalar ungu 30% yaitu 7,51% per 100 g dan kadar amilosa tertinggi pada 

mie basah tanpa mie basah subtitusi yaitu 10% per 100 g. Subtitusi tepung ubi 

jalar ungu berpengaruh nyata terhadap tekstur dan warna, tetapi tidak berpengaruh 

nyata terhadap rasa dan aroma. 

 Penelitian mengenai pemanfaatan tepung ubi jalar ungu juga pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Holinesti(2010), dalam jurnal hasil penelitiannya 

dijelaskan bahwa substitusi tepung ubi jalar ungu berpengaruh pada kualitas 

eksternal roti tawar (volume, bentuk persegi empat dan bentuk rapi) dan kualitas 

internal (tekstur lembut dan tekstur halus) yaitu pada umumnya nilai terbaik 

terdapat pada perlakuan 5% (X1) serta berpengaruh pada kualitas internal (warna 

pori-pori, aroma ubi jalar ungu dan rasa ubi jalar ungu) yaitu pada umumnya nilai 

terbaik terdapat pada perlakuan 15% (X3), tetapi tidak berpengaruh pada kualitas 

ekternal (warna kulit) dan kualitas internal (aroma ragi). Pada uji hedonik 

(kesukaan) panelis lebih menyukai substitusi 5% (X1) dari pada perlakuan 

lainnya. 

 Penggunan tepung ubi yang termodifikasi dinilai dapat menggantikan 

fungsi dari tepung terigu. Dilihat dari beberapa hasil pada olahan produk 

pembuatan kue menunjukan hasil karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan 

produk yang dibuat menggunakan tepung terigu protein rendah. Tepung 

termodifikasi adalah produk dari tepung ubi yang diproses dengan memodifikasi 

dengan cara menambahkan bahan lain yang akan menghasilkan tepung 

termodifikasi yang baik, sehingga hasilnya berbeda dengan tepung ubi biasanya 

dan berbeda dengan tepung terigu. Beberapa keunggulan dari tepung yang 
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termodifikasi antara lain bahanbakunya cukup tersedia mudah untuk didapatkan 

dan dibudidayakan,sehingga kemungkinan kelangkaan produk dapat dihindari 

karena tidaktergantung dari impor seperti gandum, tepung ubi jalar 

yangtermodifikasi mempunyai banyak kandungan nutrisi dan banyak 

manfaatnyauntuk kesehatan. Selain itu dapat memberikan masukan bagi 

masyarakatkhususnya para petani ubi untuk membuat suatu inovasi atau 

olahandengan menggunakan bahan dasar ubi jalar ungu untuk diolah menjadi 

bahanpangan alternative yang kaya akan manfaat bagi kesehatan (Mahdalena, 

2015). 

 Tepung ubi jalar ungu yang termodifikasi mempunyai beberapa kelebihan 

dari segi aspek kesehatan dibanding dengan tepung ubi jalar biasa yaitu kaya akan 

serat sehingga memiliki efek prebiotik membantu pertumbuhan mikroba yang 

bermanfaat dalam perut. Tepung ubi yang termodifikasi juga memiliki kandungan 

protein yang lebih tinggi bila dibanding dengan tepung ubi biasa yang tidak 

termodifikasi, dalam hal ini tepung ubi ungu yang termodifikasi dapat 

menggantikan fungsi gluten yang rendah sehingga fungsinya tetap sama dapat 

memberikan efek pengikat seperti halnya bila menggunakan tepung terigu 

berprotein rendah dalam hal pembuatan produk pangan seperti kue. 

Berdasarkan uraian diatas telah dijelaskan beberapa hasil penelitian terkait 

pemberian modisco hingga pemanfaatan tepung ubi jalar ungu dalam pembuatan 

berbagai macam produk makanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan konsep pembuatan PMT modisco 

dengan menambahkan bahan pangan lokal ubi jalar ungu terfermentasi yang 
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dijadikan tepung sebagai bahan substitusi pada tepung terigu dengan 

mengidentifikasi kandungan zat gizi tertentu didalamnya seperti besar energi, 

protein, vitamin A, vitamin C, zink, dan selenium. 

Dalam proposal penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada 

identifikasi kandungan zat gizi besar energi, protein, vitamin A, vitamin C, zink, 

dan selenium, serta kualitas organoleptik bolu kukus modisco yang diperkaya  

dengan tepung ubi jalar ungu terfermentasi sebagai alternatif PMT untuk balita 

gizi kurang dan perbaikan gizi di masyarakat. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana daya terima, kandungan gizi 

(energi, protein, vitamin a, vitamin c, zink, dan selenium), serta nilai ekonomi 

bolu kukus modisco yang diperkaya dengan tepung ubi jalar ungu (Ipomoea 

Batatas L.Poir) terfermentasi? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Peneltian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengembangkan formula makanan tambahan bolu kukus berbasis pangan 

lokal dengan penambahan formula modisco dan substitusi tepung ubi jalar ungu 

yang terfermentasi sebagai alternatif makanan tambahan yang tinggi energi, 

protein, vitamin a, vitamin c, zink, dan seleniumuntuk anak balita dengan status 

gizi kurang. 

1.4.2 Tujuan Khusus 
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1. Menilai daya terima (warna, aroma, tektur, rasa) pada bolu kukus 

dengan penambahan formula modisco dan substitusi tepung ubi jalar 

ungu (Ipomoea Batatas L. Poir) terfermentasi. 

2. Mengetahui nilai gizi (energi, protein, vitamin a, vitamin c, zink, dan 

selenium) pada bolu kukus dengan penambahan formula modisco dan 

substitusi tepung ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas L. Poir) 

terfermentasi. 

3. Menghitung nilai ekonomi pada bolu kukus dengan penambahan 

formula modisco dan substitusi tepung ubi jalar ungu (Ipomoea Batatas 

L. Poir) terfermentasi. 

1.5 Manfaat Peneltian 

1.5.1 Bagi peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan ilmu teknologi pangan 

dan formulasi makanan yang didapat dibangku kuliah serta meningkatkan 

ketrampilan mengenai modifikasi bolu kukus dengan penambahan formula 

modisco dan substitusi tepung ubi jalar ungu terfermentasi. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif atau 

makanan tambahan bagi balita dengan masalah gizi kurang yang tinggi akan 

energi, protein,vitamin dan mineral serta kaya akan antioksidan lainnya. 

1.5.3 Bagi Institusi  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi dan rujukan yang 

digunakan sebagai dasar untuk pengembangan pangan lokal lainnya.  


