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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan investasi suatu bangsa, karena mereka 

adalah generasi penerus bangsa. Kualitas bangsa di masa depan ditentukan 

kualitas anak-anak saat ini. Maka dari itu, di usia tersebut, anak harus 

mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk aktivitas fisik serta 

mengoptimalkan proses tumbuh kembangnya (Nurkholidah, dkk, 2012).  

Masalah gizi yang terjadi pada anak sekolah salah satunya adalah 

overweight dan obesitas. Obesitas atau kelebihan berat badan dapat 

menyebabkan berbagai efek negatif untuk kesehatan, dimana penyebab 

obesitas salah satunya karena mengkonsumsi kandungan lemak dan gula yang 

tinggi (Wibowo dan Fitriyani, 2012). Faktor lain yang menyebabkan terjadinya 

obesitas yaitu kurangnya aktivitas fisik, faktor genetik, faktor lingkungan, 

faktor psikis, faktor kesehatan dan obat-obatan. Kegemukan dan obesitas pada 

anak berisiko berlanjut ke masa dewasa, dan merupakan faktor risiko terjadinya 

berbagai penyakit metabolik dan degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, 

diabetes mellitus, kanker, osteoartritis, dll (Kemenkes RI, 2012). Pada anak 

sekolah, kejadian kegemukan dan obesitas merupakan masalah yang serius 

karena akan berlanjut hingga usia dewasa.  

Hasil analisis data Riskesdas tahun 2010 menunjukkan prevalensi 

kegemukan  dan obesitas pada anak sekolah (6-12 tahun) sebesar 9,2%. Data 

Riskesdas tahun 2013, secara nasional masalah gemuk pada anak umur 5-12 

tahun masih tinggi yaitu 18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk 

(obesitas) 8,8%. 

Pola konsumsi makanan yang tidak seimbang merupakan salah satu dari 

penyebab kegemukan dan obesitas pada anak sekolah. Konsumsi makanan 

jajanan ikut berperan dalam menyumbangkan zat gizi terutama energi, lemak 

dan garam (Yuliastuti, 2012). Makanan ringan atau jajanan memegang peranan 

yang cukup penting dalam memberikan asupan energi dan zat gizi lain bagi 
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anak-anak usia sekolah. Konsumsi makanan ringan pada anak diharapkan 

dapat memberikan kontribusi energi dan zat gizi lain yang berguna untuk 

pertumbuhan anak (Sutardji, 2007). Anak sekolah biasanya membeli jajanan di 

sekolah yang rata-rata memiliki kandungan lemak dan gula yang tinggi serta 

rendah akan serat. Asupan yang besar dari snack yang asin dan manis serta 

minuman berkalori dengan porsi yang besar untuk makanan ringan telah 

diamati sebagai kontribusi makanan harian dan juga kandungan serat yang 

minim pada makanan ringan hal ini memungkinkan peran penting dalam 

obesitas pada anak (Piernas and Popkin, 2010).  

Pencegahan atau untuk menurunkan obesitas pada anak sekolah dasar 

dibuatlah inovasi makanan ringan yang mengandung tinggi serat. Anak yang 

obesitas biasanya kurang dalam mengkonsumsi serat dalam makanan sehari-

hari. Ada dua faktor pada serat yang mempunyai kemampuan untuk 

menurunkan berat badan, yang pertama serat larut air ketika difermentasi di 

usus besar menghasilkan hormon glucagon peptide (GLP-1) dan peptide YY 

(PYY) (Keenan et al., 2010). Dua hormon usus tersebut berperan menginduksi 

rasa kenyang. Faktor kedua adalah serat makanan dapat secara signifikan 

mengurangi asupan energi (Tucker dan Thomas, 2009). Sehingga, konsumsi 

tinggi serat dapat membantu mencegah dan menurunkan obesitas pada anak 

sekolah dasar. Selain serat, anak sekolah membutuhkan protein yang tinggi 

untuk masa pertumbuhan. Protein tinggi terdapat dalam lauk hewani, namun 

jika terlalu banyak mengkonsumsi lauk hewani terlebih yang berlemak maka 

akan meningkatkan resiko kegemukan atau obesitas serta penyakit lainnya 

seperti kolesterol. Didalam lauk hewani terdapat lemak jenuh yang jika 

dikonsumsi terlalu banyak akan menimbulkan efek samping kesehatan, namun 

pada protein nabati mengandung lemak tak jenuh sehingga jika dikonsumsi 

banyak akan semakin bagus. Kekurangan dari protein nabati adalah pada saat 

penyerapan didalam tubuh lebih lama dibandingkan dengan protein hewani. 

Salah satu inovasi makanan ringan yang dapat meningkatkan kebutuhan 

serat dan protein pada anak adalah biskuit dengan pengkayaan rumput laut 

merah dan jamur tiram. Biskuit merupakan salah satu makanan ringan atau 
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snack yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Produk ini merupakan produk 

kering yang memiliki kadar air rendah. Saksono (2012) menyatakan bahwa 

berdasarkan data asosiasi industri, tahun 2012 konsumsi biskuit diperkirakan 

meningkat 5%-8% didorong oleh kenaikan konsumsi domestik. Biskuit 

dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, baik bayi hingga dewasa namun 

dengan jenis yang berbeda-beda. Namun, biskuit komersial yang beredar di 

pasaran memiliki kandungan gizi yang kurang seimbang. Kebanyakan biskuit 

memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi, sedangkan kandungan 

protein yang relatif rendah. Menurut Moehji (2000) biskuit sering dikonsumsi 

oleh anak balita, anak usia sekolah, dan orang tua, yang biasa dikonsumsi 

sebagai makanan selingan atau makanan bekal. Harga biskuit yang terjangkau 

oleh berbagai kelompok ekonomi juga menjadi satu alasan mengapa biskuit 

banyak disukai oleh masyarakat. Konsumsi rata-rata kue kering di kota besar 

dan pedesaan di Indonesia 0,40 kg/kapita/tahun (Fatimah, dkk, 2013).  

Biskuit adalah produk yang diperoleh dengan memanggang adonan dari 

tepung terigu dengan penambahan makanan lain dan dengan atau tanpa 

penambahan bahan tambahan pangan yang diijinkan (SNI, 1992). Biskuit 

diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu biskuit keras, crackers, cookies, dan 

wafer. Secara umum bahan pembuatan biskuit biasanya dibuat dari tepung 

terigu berprotein rendah. Biskuit mengandung zat gizi makro seperti 

karbohidrat, protein dan lemak dan sedikit mengandung serat dan zat gizi 

lainnya (Rohimah, 2013). Riset berskala laboratorium mengenai biskuit telah 

banyak dilakukan, baik dalam rangka reformulasi maupun formulasi produk 

baru. Untuk itu, perlu adanya penambahan bahan pangan lain untuk 

meningkatkan nilai gizi biskuit terutama pada serat dan protein.  

Jenis rumput laut yang dapat digunakan dalam pembuatan biskuit adalah 

Eucheuma Cottonii yang merupakan salah satu carragenophytes yaitu rumput 

laut penghasil karagenan. Rumput laut merupakan bahan pangan yang rendah 

kalori dengan kandungan mineral diantaranya magnesium, kalsium, pospor, 

kalium, dan iodium. Selain itu, juga dilaporkan mengandung vitamin, protein 

0,7%, kandungan lemak yang rendah yaitu 0,2%, dan serat dalam jumlah yang 
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cukup tinggi yakni sebesar 69,3% dalam 100 gram rumput laut kering untuk 

jenis rumput laut merah (Santoso J, et al, 2003). Sehingga karagenan berpotensi 

untuk dijadikan sebagai bahan makanan yang menyehatkan. Hal ini didasarkan 

pada banyak penelitian bahwa makanan berserat tinggi mampu menurunkan 

kolesterol darah dan gula darah (Amyke, dkk, 2014). 

Pengkayaan jamur tiram pada biskuit diharapkan dapat meningkatkan 

protein dalam biskuit. Dimana protein berperan penting pada pertumbuhan 

anak di usia sekolah. Jamur tiram termasuk bahan makanan yang tinggi protein, 

mengandung beberapa mineral anorganik, dan rendah lemak. Hasil penelitian 

Departemen Sain Kementerian Industri Thailand, jamur tiram mengandung 

serat 1,56%,  protein 5,94%, karbohidrat  50,59%, lemak 0,17 dan abu 1,14% 

(Suharjo, 2008). Pengkayaan rumput laut dan jamur tiram pada biskuit 

diharapkan dapat menambah nilai gizi untuk anak sekolah, yaitu dapat 

menambah kadar serat dan protein. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pola konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman yang 

diwariskan oleh pendahulu bangsa melalui menu makanan tradisional yang 

diolah dari bahan baku segar, tinggi serat dan menggunakan bumbu herbal 

ternyata telah bergeser menjadi pola konsumsi makanan cepat saji yang tinggi 

kadar lemak jenuh, tinggi garam dan gula serta miskin serat makanan 

(Kemenkes RI, 2012). Anak sekolah dasar merupakan kelompok usia yang 

rentan terhadap masalah gizi dan kesehatan. Salah satu masalah yang sering 

dihadapi anak usia sekolah dasar yaitu pergeseran pola makan yang cenderung 

mengonsumsi makanan tinggi energi dan rendah serat (Ambarita, dkk, 2014). 

Tingginya asupan makanan yang tinggi lemak jenuh, garam, gula serta miskin 

serat akan menyebabkan obesitas pada anak. Apalagi jika tidak diimbangi 

dengan aktivitas fisik yang cukup. 

 Obesitas pada masa anak dapat meningkatkan kejadian diabetes mellitus 

(DM) tipe 2. Selain itu, juga berisiko untuk menjadi obesitas pada saat dewasa 

dan berpotensi mengakibatkan gangguan metabolisme glukosa dan penyakit 

degeneratif seperti penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah dan lain-
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lain. Selain itu, obesitas pada anak usia 6-7 tahun juga dapat menurunkan 

tingkat kecerdasan karena aktivitas dan kreativitas anak menjadi menurun dan 

cenderung malas akibat kelebihan berat badan (Sjarif D, 2004). Anak yang 

mengalami obesitas biasanya kurang dalam mengkonsumsi serat pangan. 

Konsumsi serat dalam satu hari untuk anak umur 7-9 tahun adalah 22 gr/hari 

(AKG, 2013). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspamika dan Sutiari 

(2014) konsumsi serat anak di Pulau Bali yang berusia 9-12 tahun  dari 184 

anak, hanya 7,1% yang mengkonsumsi serat ≥ 10 gram/hari. Rata-rata jumlah 

konsumsi serat 58,7% dari yang dianjurkan. 

The American Association of Cereal Chemists (AACC) pada tahun 2000 

mendefinisikan serat pangan sebagai bagaian tanaman dapat dimakan atau 

analog karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh usus halus 

manusia, tetapi dapat dicerna (difermentasi) sebagian atau seluruhnya dalam 

usus besar. Salah satu bahan pangan yang tinggi serat adalah rumput laut.  

Pemanfaatan rumput laut di Indonesia, terutama untuk keperluan industri 

dan kesehatan masih belum optimal. Penggunaan rumput laut (Seaweed) dalam 

bidang pangan hingga saat ini masih terbatas pada hasil ekstraknya yang berupa 

agar, karagenan, furcelaran dan forfiran sebagai bahan tambahan makanan 

yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas produk pangan (Sabdiningrum, 

dkk, 2003). Pemanfaatan rumput laut dapat dimaksimalkan dengan 

diversifikasi produk olahan rumput laut yang merupakan salah satu upaya 

untuk meningkatkan daya guna, nilai gizi dan nilai ekonomis dari rumput laut 

(Lubis et al., 2013). Salah satu usaha diversifikasi tersebut adalah dengan cara 

mengolah rumput laut menjadi biskuit. 

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan protein pada anak sekolah, maka 

dapat memanfaatkan protein dari jamur tiram. Kadar protein jamur tiram 

umumnya berkisar 20%-40% berat kering sehingga lebih baik bila 

dibandingkan sumber protein lain seperti kacang kedelai atau kacang-

kacangan. Kandungan lemaknya yang rendah dengan komposisi lemak 

mayoritas (72-85% dari total lemak) yang terdiri atas asam lemak tidak jenuh 
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membuat jamur tiram cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang berdiet atau 

yang obesitas. (Sumarsih, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Morenga et al (2011) mengenai 

perbandingan tinggi protein dan tinggi serat terhadap penurunan berat badan 

pada wanita yang berisiko metabolik sindrom menyatakan diet tinggi protein 

dapat mengurangi lemak lebih besar dan menurunkan tekanan darah jika di 

kombinasi dengan tinggi kerbohidrat, tinggi serat pada wanita yang overweight 

dan obesitas. Tucker dan Thomas (2009) meyatakan dalam studi yang terdiri 

dari 252 perempuan dan diamati selama lebih dari 20 bulan terjadi pengurangan 

lemak tubuh dengan peningkatan serat rata-rata 2 g sampai 8 g per 1000 kalori 

makanan. Konsumsi serat secara linier akan mengurangi asupan lemak dan 

garam yang selanjutnya akan menurunkan tekanan darah dan mencegah 

peningkatan berat badan. Berbagai intervensi dalam mencegah obesitas 

termasuk meningkatkan konsumsi makanan tinggi serat dapat menggantikan 

makanan dengan densitas energi tinggi yang sering dikonsumsi anak dan 

remaja, sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan berat badan 

(Freedman et al, 2001) 

Pembuatan biskuit dengan pengkayaan rumput laut merah dan jamur 

tiram dapat menjadi alternative makanan ringan atau snack untuk mengatasi 

permasalahan obesitas pada anak sekolah dasar. lainnya yang penting bagi 

tubuh. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana daya terima dan kandungan gizi 

(serat dan protein) biskuit yang diperkaya rumput laut merah (Eucheuma 

Cottonii) dan jamur tiram (Pleurotus Ostreatus)? 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum :  

Mengetahui daya terima dan kandungan gizi (serat dan protein) biskuit 

modifikasi yang diperkaya rumput laut merah (Eucheuma Cottonii) dan jamur 

tiram (Pleurotus Ostreatus). 
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1.4.2 Tujuan khusus : 

1. Mengetahui formula biskuit yang optimal 

2. Mengetahui kandungan serat dan protein pada formula biskuit 

3. Menghitung food cost formula biskuit  

1.5 Manfaat 

1.5.1 Peneliti : 

Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam teknologi pangan 

serta gizi, khususnya dalam memodifikasi makanan dengan melihat nilai gizi 

dari produk pangan. 

1.5.2 Institusi Gizi  

Sebagai bahan masukan dan pembendaharaan aneka teknologi pangan 

berbahan dasar rumput laut dan jamur tiram serta mengetahui nilai gizi produk 

sebagai alternative snack padat gizi. 

1.5.3 Masyarakat 

Sebagai alternatif snack sehat yang kaya serat dan protein untuk 

mencegah obesitas, serta memberikan alternatif usaha ekonomi dibidang 

pangan dalam memanfaatkan/mengembangkan makanan dari rumput laut dan 

jamur tiram terutama pada jenis biskuit konvensional yang beredar untuk 

masyarakat. 
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