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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anak usia sekolah merupakan generasi penerus bangsa dan modal 

pembangunan. Kelompok usia tersebut harus mempunyai aktivitas cukup tinggi, 

baik dalam keadaan belajar maupun di saat istirahat. Tingkat kesehatan mereka 

perlu dibina dan ditingkatkan. Salah satu upaya kesehatan tersebut adalah dengan 

perbaikan gizi anak usia sekolah dasar. Tumbuh kembangnya anak usia sekolah 

yang optimal tergantung pemberian zat gizi dengan kualitas dan kuantitas yang 

baik dan benar. Tanpa gizi yang memadai dan berkualitas, anak akan menderita 

kekurangan gizi yang berakhir dengan munculnya berbagai masalah, antara lain 

gangguan tumbuh kembang, berkurangnya konsentrasi dan perhatian pada 

lingkungan sekolah maupun sekitar sehingga dapat menurunkan prestasi 

belajar,serta menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit Anak 

sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga 

membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dan bergizi seimbang (Anas, 2019). 

Salah satu komponen gizi seimbang bagi anak sekolah yang harus dipenuhi adalah 

konsumsi pangan yang beraneka ragam, yaitu mengandung karbohidrat, protein, 

lemak, air, vitamin, mineral, dan serat (BPOM, 2013). 

Makanan jajanan cenderung memiliki kandungan gizi yang tidak seimbang, 

yaitu mengandung tinggi energi, lemak, dan gula. Pangan Jajanan Anak Sekolah 

merupakan salah satu jenis pangan yang banyak dikonsumsi oleh anak sekolah dan 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap asupan gizi harian anak. 
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Berdasarkan Laporan Akhir Monitoring dan Verifikasi Profil Keamanan Pangan 

Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Nasional Tahun 2008 menunjukkan bahwa 

sebanyak 98,9% anak jajan di sekolah dan hanya 1% yang tidak pernah jajan. Data 

selanjutnya menunjukkan bahwa PJAS menyumbang 31,06% energi dan 27,44% 

protein dari total konsumsi pangan harian (BPOM, 2013). 

Tepung komposit secara sederhana diartikan sebagai campuran dari berbagai 

jenis tepung (dua jenis atau lebih), baik antara tepung terigu dengan tepung-tepung 

non terigu, ataupun di antara tepung-tepung non terigu yang berbeda sumbernya 

yang dapat digunakan sebagai komponen utama pada produk bakery. 

Pencampuran ini bertujuan mendapatkan karakteristik fi siko-kimia tepung yang 

mendukung pencapaian karakteristik mutu dari produk bakery yang diinginkan 

(Boing, 2016). 

Tepung kecambah kacang hijau terbuat dari kacang hijau yang 

diperkecambahkan selama 2 hari karena kandungan zat gizi pada kacang-kacangan 

atau biji-bijian sebelum dikecambahkan berada dalam bentuk tidak aktif (terikat), 

setelah perkecambahan zat gizi menjadi diaktifkan. Pada saat perkecambahan 

terjadi hidrolisis karbohidrat dan protein menjadi senyawa yang lebih sederhana, 

sehingga mudah dicerna. Selama proses perkecambahan terjadi peningkatan 

jumlah protein dan vitamin, sedangkan kadar lemaknya mengalami penurunan. 

Proses perkecambahan biji merupakan suatu rangkaian kompleks dari perubahan-

perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia yang dapat meningkatkan nilai gizi 
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seperti antioksidan, vitamin E dan bahan kimia nabati yang ada dalam biji 

(Asropah, Murrahman and Wikanastri, 2019). 

Tepung kecambah kacang hijau yang memiliki kandungan proteinnya yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan Tepung mocaf ( Modified Cassava Flour) yaitu 

20,79 %, Selain kadar protein yang tinggi tepung kecambah kacang hijau  memiliki 

kandungan phenol vitamin C yang unggul dan dapat berfungsi sebagai antioksidan 

dalam tubuh. Sumber antioksidan dalam bahan pangan terdapat pada kacang-

kacangan dan serealia terutama pada kacang hijau (Perdani, Hersoelistyorini and 

Suyanto, 2018). 

Daun kelor memiliki kandungan serat (8,2 g/100 g) lebih tinggi 

dibandingkan tinggi dengan sayur bayam yang mengandung serat (2,2 g/100g). 

Selain itu, daun kelor juga mengandung berbagai macam asam amino seperti 

metionin dan sistein dimana jarang sekali ditemukan pada sayuran lainnya. (Price 

2007 dalam Heluq Dinda Zhara 2018). Daun kelor memiliki kandungan serat 

7,92%, selain mengandung serat yang cukup tinggi, daun kelor juga memiliki 

keunggulan kandungan gizi yanga banyak diantaranya kalsium, besi, protein, 

vitamin A dan C. Daun kelor juga mengandung fenol dalam jumlah yang banyak 

yang dikenal sebagai penyangkal senyawa radikal bebas. Kandungan fenol dalam 

daun kelor segar sebesar 3,4% sedangkan pada daun kelor yang telah diekstrakn 

sebesar 1,6% (Firda and Ismawati, 2018). Daun kelor memiliki rasa yang sedikit 

pahit sehingga penggunaan daun kelor perlu diperhatikan jumlah penambahannya 

agar rasa yang dihasilkan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. 
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Pancake adalah salah satu makanan yang umum dan sering dijumpai, 

pancake merupakan makanan selingan yang populer di masyarakat kota-kota besar 

dan biasanya dinikmati sebagai alternatif sarapan. Menu ini menggunakan bahan-

bahan yang mudah ditemui dan mudah diolah. Adapun bahan-bahan pancake ini 

mengandung bahan umum seperti terigu, telur, susu, dan air (Heluq Dinda Zhara, 

2018).  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dilakukan inovasi untuk membuat 

suatu produk jajanan sehat berupa pancake. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

terhadap daya terima dan zat gizi (kapasitas antioksidan dan serat kasar) pada 

pancake. 

B. Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah, 

berupa : “Bagaimana Pengaruh Penambahan Tepung Komposit Kecambah Kacang 

Hijau Dan Daun Kelor Terhadap Daya Terima Pancake ?” 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

Bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung komposit 

kecambah Kacang Hijau dan daun kelor terhadap daya terima pancake 

2. Tujuan khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

a. Membuat tepung komposit  kecambah kacang hijau dan daun kelor 
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b. Membuat pancake dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor 

c. Mengetahui daya terima dan tingkat kesukaan terhadap pancake tepung   

komposit kecambah Kacang Hijau dan daun kelor dengan pengujian 

organoleptik meliputu, warna, rasa, tekstur, aroma, daya terima keselurahan 

pada pancake, dan uji hedonik meliputi aroma dan tekstur  

d.  Mengetahui pengaruh penambahan terhadap konsentrasi tepung komposit 

kecambah kacang Hijau dan daun kelor terbaik pada pancake 

e. Menganalisis kadar  kapasitas antioksidan dan serat kasar perlakuan terbaik 

pada pancake tepung komposit kecambah dan daun kelor. 

D. Manfaat  

1. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk ilmu pengetahuan 

tentang pancake tepung komposit kecambah dan daun kelor, dan dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya oleh beberapa pihak. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta berguna dalam ilmu 

pendidikan di masa depan, tentang pancake dengan penggunakan tepung 

komposit kecambah dan daun kelor yang banyak mengandung kadar  kapasitas 

antioksidan dan serat kasar 

 

 

 


