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1.1  Latar  Belakang 

       Indonesia telah menunjukkan penurunan kemiskinan dari tahun 2007 

sampai 2011. Proporsi penduduk  miskin di Indonesia mengalami penurunan 

sebesar  16,6 – 12,5 %, tetapi masalah gizi pada anak – anak tidak menunjukkan 

penurunan secara signifikan. Masalah kekurangan gizi mikro vitamin A dan seng 

(Zn)  masih menjadi salah satu masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi ini masih 

banyak terjadi pada anak - anak usia sekolah. Miskinnya zat gizi mikro pada 

asupan makan sehari anak - anak menjadi salah satu faktor. Di Indonesia, salah 

satu penyebab masalah gizi adalah hidden hunger atau kelaparan tersembunyi 

karena kekurangan mineral dan vitamin atau zat gizi mikro.  Faktor ekonomi yang 

rendah, pengetahuan dasar tentang gizi seimbang masih  juga rendah merupakan 

salah satu pemicu penyebab hidden hunger. Salah satu upaya  pemerintah untuk 

menanggulangi masalah hidden hunger adalah dengan fortifikasi, namun anjuran 

mengkonsumsi makanan bergizi seimbang jauh lebih penting untuk diterapkan 

(Siagian, 2003).  

       Penanggulangan masalah kekurangan vitamin A juga sudah banyak 

dilakukan dengan melakukan berbagai program intervensi gizi, misalnya distribusi 

kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus pada balita serta pembagian 

vitamin A pada ibu hamil dan nifas. Secara klinis kekurangan vitamin A di 

Indonesia sudah tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat (<0,5%), namun 

indikasi kuat menunjukkan bahwa masalah kekurangan vitamin A ini secara 

nasional belum terselesaikan. Hasil survey menunjukkan kasus defisiensi vitamin 

A sub klinis masih tinggi yang ditunjukkan lebih dari 50% balita mempunyai 

retinol serum <20 mcg/dl (Depkes, 2006).  

       Program gizi untuk menanggulangi masalah kekurangan seng 

dilaksanakan melalui fortifikasi tepung terigu yang dituangkan dalam SNI, dengan 

penambahan 30 ppm (30 mg per 1000 gram tepung terigu), walaupun peraturan 

ini sempat dicabut demi kepentingan perdagangan ( Herman, 2009). 
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       Defisiensi vitamin A seperti halnya zat gizi mikro lainnya akan berdampak 

pada penurunan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai hasil studi menyebutkan 

bahwa kurang vitamin A pada bayi dan anak dapat menurunkan daya tahan tubuh 

yang akan berdampak pada pertumbuhan serta meningkatkan resiko kesakitan dan 

kematian akibat infeksi dan meningkatkan resiko kebutaan. Infeksi akan 

mempengaruhi produksi beberapa protein tertentu sehingga akan berdampak pada 

pertumbuhan dan peningkatan berat badan. Status gizi yang baik pada anak 

merupakan prasyarat dasar untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa karena 

status gizi akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik dan kecerdasan anak yang  

akhirnya  akan mempengaruhi tingkat produktifitas mereka (Almatsier, 2003). 

      Defisiensi seng adalah suatu keadaan dimana bisa menyebabkan retardasi 

pertumbuhan, berat lahir rendah, imunitas menurun, frekuensi dan lama diare pada 

anak Balita, dan pada tingkat berat dapat menyebabkan cacat bawaan. Pada balita 

akan menghambat pertumbuhan linier (pendek atau stunting). Di Indonesia 35-50 

% mengalami stunting, bervariasi di berbagai daerah. Dalam kenyataannya 

seseorang seringkali mengalami kekurangan  lebih dari satu zat gizi mikro. 

Kekurangan Vitamin A (KVA) disertai dengan defisiensi zat besi dan seng 

(Herman, 2009). 

       Defisiensi seng pertama kali dideskripsikan  dengan jelas oleh Prasad, dkk 

pada tahun 1961, kemudian sejak itu peran penting seng dalam metabolisme tubuh 

direkam dengan lebih baik. Penelitian pada anak Sekolah Dasar di Surabaya 

menemukan 56,2% anak sekolah yang diteliti dengan tes kecap Smith, mengalami 

defisiensi seng, dan angkanya menjadi lebih besar (62,1%) bila parameter yang 

digunakan adalah konsentrasi seng dalam rambut (Wahyuni, dkk. 2005). 

       Rendahnya intake gizi mikro pada anak-anak dipengaruhi oleh banyak 

faktor antara lain adalah tingkat pengetahuan mereka, sehingga mereka tidak 

memikirkan dampak dari apa yang mereka konsumsi. Mereka menyukai jajanan 

yang manis dan gurih yang kaya kandungan karbohidrat dan lemak saja. Anak 

anak kurang menyukai sayur dimana bahan makanan sayur kaya vitamin dan 

mineral (Moehji, 2003).   
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       Pemanfaatan pangan lokal diharapkan mampu membuat masyarakat 

mandiri dalam mengatasi masalah dan tidak selalu tergantung pada pemerintah. 

Sumber vitamin A dan seng  memang banyak  terdapat pada produk hewani yang 

harganya relatif mahal tetapi masyarakat bisa memanfaatkan sayur dan buah 

sebagai sumber betakaroten, sayangnya konsumsi sayur dan buah masyarakat 

belum tinggi. Untuk itu peneliti mencoba memanfaatkan labu kuning sebagai 

salah satu pangan lokal yang tinggi betakaroten. Perbandingan nilai gizi labu 

kuning dengan jenis umbi – umbian dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 Komposisi Zat Gizi Umbi - Umbian per 100 Gram Berat dapat Dimakan 
No Komoditas Energi 

(kkal) 
Protein 

(g) 
Lemak 

(g) 
KH 
(g) 

Βkaroten 
(µg) 

Seng 
(mg) 

1 Labu kuning   51 1,7 0,5 10 1569 1,5 
2 Gadung 100 0,9 0,3 23,5 - - 
3 Ganyong   77 0,6 0,2 18,4 - - 
4 Kentang   62 2,1 0,2 13,5 - - 
5 Suweg   74 1,4 0,1 17,2   254 - 
6 Ubi jalar kuning 119 0,5 0,4 25,1   794 0,2 

sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia Tahun 2012 

       Dari tabel1.1 terlihat labu kuning merupakan salah satu bahan pangan 

lokal yang memiliki nilai gizi yang baik bagi tubuh. Labu kuning bisa menjadi 

rekomendasi sebagai bahan baku olahan makanan yang sehat dan bergizi.   

       Data Badan Pusat Statistik dalam Hayati (2006), menunjukkan hasil rata 

rata produksi labu kuning  seluruh Indonesia berkisar antara 20-21 ton per hektar. 

Sedangkan konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah, yakni kurang 

dari 5 kg per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi labu kuning di Indonesia bisa 

disebabkan oleh kurangnya pemanfaatan labu kuning sebagai bahan makanan. 

Oleh karena itu diperlukan penganekaragaman olahan  labu kuning agar dapat 

meningkatkan konsumsinya di masyarakat. 

       Labu kuning bisa menjadi substitusi tepung terigu dalam membuat kue 

yang salah satunya adalah pembuatan donat. Dari hasil penelitian Tamba, dkk 

(2014) menyebutkan bahwa substitusi tepung labu kuning terhadap tepung terigu  

sebanyak 30% menghasilkan donat dengan mutu baik. Donat merupakan  

makanan yang digemari masyarakat khususnya anak- anak. Donat merupakan roti 

berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya dan proses akhir  pengolahannya 
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dengan cara digoreng. Bahan yang digunakan dalam pembuatan donat yaitu 

tepung terigu protein tinggi, telur, yeast, mentega, baking powder dan gula pasir 

(Hamidah, 2009).  

        Anak suka mengkonsumi jajanan seperti keripik, kue-kue, donat, 

makanan gorengan dan minuman bersoda. Dimana jajanan tersebut hanya 

menyuplai energi (Walker,  2005). Donat yang selama ini beredar di pasaran 

merupakan donat yang memiliki kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi, 

sehingga konsumsi donat secara regular dapat menimbulkan obesitas. Selain itu, 

donat dibuat dengan menggoreng tepung adonan dalam minyak yang panas, maka 

donat juga mengandung lemak trans  yang berbahaya bagi kesehatan. Bahaya 

konsumsi donat berlebihan pada kesehatan adalah obesitas, penyakit jantung, 

stroke, diabetes dan kanker karena mengandung  lemak trans (Sartika, 2009). 

Diharapkan modifikasi donat dengan penambahan labu kuning bisa mengurangi 

resiko tersebut karena labu kuning kaya betakaroten sebagai antioksidan dan serat 

pangan, selain itu rasa manis pada labu kuning bisa mengurangi jumlah gula yang 

harus ditambahkan pada adonan donat (Astawan, 2009). 

       Penambahan  labu kuning dengan diperkaya seng pada donat diharapkan 

juga dapat membantu dalam memperkaya aneka jajanan anak-anak maupun balita 

lebih berkualitas dari segi nilai gizi. Donat modifikasi diharapkan  mengurangi 

masalah KVA balita dan anak- anak di Indonesia, karena donat ini tinggi 

betakaroten dan seng, dimana seng merupakan alat angkut vitamin A protein 

pengikat retinol (retinol binding protein).  

       Penambahan bubuk seng dilakukan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi 

mikro terutama pada anak sekolah dan selain itu seng diperlukan untuk alat 

angkut vitamin A protein pengikat retinol (RBP/Retinol Binding Protein). 

Rekomendasi AKG dosis harian seng untuk anak usia 1-9 tahun adalah 8-10 mg. 

Manfaat lain seng adalah membuat metabolisme sel dapat berfungsi dan berjalan 

dengan baik. Sekitar 100 enzim mengandalkan seng untuk membantu 

mengkatalisis reaksi kimia penting. Seng melindungi selaput sel dari kerusakan 

oksidatif dan menstabilkan struktur protein sel. Seng protein mengikat DNA dan 

membantu gen memerintahkan sel-sel tentang apa yang harus dilakukan, 
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termasuk memberitahu sel-sel tertentu untuk mati dan hal ini penting bagi 

pertumbuhan, kehamilan serta pencegahan penyakit. Seng juga membantu 

mengontrol pelepasan hormon dan transmisi impuls saraf. Seng biasa diperoleh 

dari makanan yang dikonsumsi setiap hari tapi sayang sering hilang saat proses 

pengolahan (Almatsier, 2001). Pada anak sekolah kekurangan Seng berakibat 

gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan sel otak (Yuniar R, dkk. 2010).  

 
1.2 Identifikasi Masalah 

       Anak anak usia sekolah menyukai jajanan, namun sayangnya jajanan yang 

mereka konsumsi kurang seimbang karena hanya tinggi kandungan zat gizi 

tertentu misalnya karbohidrat dan lemak. Salah satu jajanan yang disukai anak-

anak adalah donat. Donat konvensional yang beredar di pasaran lingkungan 

sekolah anak anak hanya tinggi karbohidrat dan lemak. Penulis memodifikasi 

donat dengan memanfatkan pangan lokal yaitu labu kuning sebagai substitusi 

tepung terigu dan memperkayanya dengan penambahan seng. Diharapkan sifat 

fungsional labu kuning berpotensi sebagai substitusi tepung terigu. . 

      Bahan makanan nabati kurang mengandung seng. Untuk itu seng  

ditambahkan pada pembuatan donat modifikasi. Karena masalah gizi mikro tidak 

hanya terkait dengan satu jenis zat gizi melainkan lebih dari satu, maka peneliti 

mencoba memadukan betakaroten dengan seng untuk melengkapi zat gizi yang 

terdapat dalam jajanan donat.  

 
1.3 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Formula donat modifikasi manakah yang mempunyai penilaian umum 

paling tinggi? 

2. Bagaimana tingkat daya terima panelis terhadap hasil modifikasi  formula 

donat dengan penambahan labu kuning yang diperkaya seng? 

3. Berapa kandungan betakaroten dan seng formula donat modifikasi  tanpa 

atau dengan penambahan  labu kuning yang diperkaya seng? 
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4. Bagaimana nilai  food cost formula donat modifikasi dengan atau  tanpa 

penambahan  labu kuning yang diperkaya seng? 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pengaruh penambahan labu kuning yang diperkaya seng  

 terhadap kadar betakaroten dan seng pada donat. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisa daya terima panelis terhadap formula donat modifikasi 

dengan penambahan  labu kuning yang diperkaya seng 

2. Menganalisa nilai gizi betakaroten pada donat modifikasi dengan 

penambahan labu kuning yang diperkaya seng. 

3. Menganalisa nilai gizi seng donat modifikasi dengan penambahan 

labu kuning yang diperkaya seng. 

4. Mengetahui nilai food cost dan ekonomi gizi donat modifikasi dengan 

penambahan labu kuning yang diperkaya seng 

1.4.3 Manfaat 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam teknologi pangan    

dan formulasi makanan khususnya dalam pembuatan donat modifikasi 

2. Bagi Instansi 

Sebagai bahan alternatif pangan PMT dan memperkaya 

keanekaragaman pangan yang sehat terjangkau kaya  betakaroten dan 

seng untuk anak- anak 

3. Bagi masyarakat 

1) Memperkaya nilai gizi snack untuk balita dan anak anak sekolah 

yaitu donat makanan jajanan yang sehat. 

2) Membantu mencegah masalah anak yang  kekurangan Vitamin A 

dan Seng. 
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3) Pemanfaatan labu kuning hasil pertanian yang melimpah untuk 

meningkatkan potensi usaha pengolahan makanan dengan bahan 

berbasis labu kuning. 
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