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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tahu Walik 

1. Deskripsi Tahu Walik 

 Tahu Walik merupakan tahu goreng yang telah dikeluarkan bagian dalamnya. 

Kemudian tahu tersebut di balik sehingga bagian dalam tahu berada di luar. 

Selanjutnya tahu akan diisi oleh olahan daging ayam dan tepung. Namanya yang 

mengandung kata unik”Walik”, berarti terbalik. (Afiyah, 2019) 

 

 

Gambar 1 Tahu Walik 

Sumber : (Prasetya, 2020) 

 

 Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang mempunyai segmen 

pasar yang cukup luas dan telah dikenal sejak zaman Dinasti Han 2200 tahun lalu. 

Tahu berasal dari Negara Tiongkok. Tahu mulai dikenal sejak dibawa oleh para 

perantau Tiongkok ke seluruh penjuru dunia hingga menyebar ke Indonesia. Tahu 

adalah salah satu makanan yang paling favorit bagi orang Indonesia. Tahu 

merupakan makanan andalan untuk perbaikan gizi karena tahu mempunyai mutu 

protein nabati terbaik. 

 Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Pulau Jawa yang kaya akan 

varian menu kuliner andalan nan unik, salah satunya adalah Tahu Walik. Jajanan 

asal Banyuwangi yang sedang popular ini mulai diburu oleh masyarakat luas di 

Indonesia yang ingin mencoba menu kuliner ini. Tahu walik cocok dimakan 

sebagai lauk ketika makan nasi, atau hanya sebagai camilan ini. (Afiyah, 2019) 
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 Tahu Walik merupakan industri rumahan yang mengolah tahu dengan isi. 

Dalam hal ini Tahu Walik adalah perpaduan antara tahu dengan olahan bakso 

ayam yang menghasilkan rasa yang pas dan memberi kenikmatan saat 

memakannya. (Serawati, 2019) 

 

2. Syarat Mutu Tahu 

 Tahu merupakan salah satu produk olahan kedelai yang paling disukai. Tahu 

diperoleh dengan jalan memekatkan protein kedelai dan mencetaknya melalui 

proses pengendapan protein dengan atau tanpa penambahan unsur-unsur lain 

yang  diijinkan. Produk tahu biasanya berbentuk kotak dan kenyal dalam keadaan 

basah. Pada umumnya, tahu diproduksi dalam jumlah banyak. Akan tetapi, dalam 

penjualan tahu tersebut belum tentu habis seluruhnya. Tahu bersifat mudah rusak. 

Pada kondisi normal (suhu kamar), daya tahan tahu selama 1 hari saja. Setelah 

lebih dari sehari, rasa tahu akan menjadi asam dan terjadi perubahan warna , 

aroma, dan tekstur sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. (Brandanda, 2013)  

 Tahu merupakan makanan tradisional sebagian besar masyarakat di 

Indonesia, yang digemari hampir seluruh lapisan masyarakat. Selain mengandung 

gizi yang baik, pembuatan tahu juga relatif murah dan sederhana. Rasanya enak 

serta harganya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Usaha tahu di 

Indonesia rata-rata masih dilakukan dengan teknologi yang sederhana sehingga 

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (air dan bahan baku) dirasakan masih 

rendah dan tingkat produksi limbahnya juga relatif tinggi. Kegiatan industri tahu 

di Indonesia didominasi oleh usaha-usaha skala kecil dengan modal yang 

terbatas. Dari segi lokasi, usaha ini juga sangat tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia. (Subekti, 2011) 

  Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3142-1992 pada 

tahun 1992 tentang syarat mutu tahu dapat dilihat pada Tabel 1. 

Komponen utama yang terkandung didalam tahu seperti protein, lemak, 

karbohidrat dan air. Kandungan gizi dalam 100 gram tahu dapat dilihat pada 

Tabel 2. 
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Tabel 1.  

Syarat Mutu Tahu 

 No Jenis uji Satuan Persyaratan 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Keadaan : 

Bau 

Rasa 

Warna 

Penampakan 

  

Normal 

Normal 

Putih normal/ kuning normal 

Normal tidak berlendir dan tidak 

berjamur 

2 Abu %(b/b) Maks. 1,0 

3 Protein (N X 6,25) %(b/b) Min. 9,0 

4 Lemak %(b/b) Min. 0,5 

Sumber : (Syarat Mutu Tahu (SNI) 01-3142-1992, 1992) 

Tabel 2 .  

Kandungan Gizi Dalam 100 gram Tahu 
 

No. Kandungan gizi Jumlah 

1. Energi (Kkal) 80,0 

2. Protein (g) 10,9 

3. Lemak (g) 4,7 

4. Karbohidrat (g) 0,8 

5. Air (g) 82,2 

6. Serat (g) 0,1 

7. Abu (g) 1,4 

 8. Besi (mg) 3,4 

 9. Vitamin C (mg) - 

Sumber : (Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2017) 

3. Kriteria Mutu Sensori Bakso 

   Bakso merupakan produk olahan daging dimana daging tersebut telah 

dihaluskan terlebih dahulu dan dicampur dengan bumbu, tepung, dan kemudian 

dibentuk seperti bola-bola kecil lalu direbus dalam air panas. (Siska Montolal, 

2013) 

Menurut (Wibowo, 2005)   kriteria   mutu   sensori   bakso   dapat   

diketahui berdasarkan lima parameter sensori utamanya seperti di bawah ini : 

a. Bentuk  
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Bulat halus, berukuran seragam, bersih dan cemerlang, tidak kusam, 

sedikitpun tidak tampak berjamur, tidak berlendir. Warna : Coklat muda cerah 

atau sedikit agak kemerahan atau coklat muda hingga coklat muda agak 

keputihan atau abu-abu. Warna tersebut merata tanpa warna lain yang 

mengganggu (jamur).  

b. Bau 

Bau khas daging segar rebus dominan, tanpa bau tengik, asam, basi, atau 

busuk. Bau bumbu cukup tajam.  

c. Rasa  

Rasa lezat, enak, rasa daging dominant dan rasa bumbu cukup menonjol tapi 

tidak berlebihan. Tidak terdapat rasa asing yang mengganggu.  

d. Tekstur  

Tekstur kompak, elastis, kenyal, tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak basah berair, dan tidak rapuh.  

 

 Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3818-1995 pada 

tahun 2014 tentang syarat mutu bakso daging dapat dilihat pada Tabel 3. 

4. Cara Pengolahan Tahu Walik 

 Menurut  (Afiyah, 2019), tahapan pembuatan tahu walik yaitu :  

Bahan:  

1. 500 gram tapioca  

2. 300 gram terigu  

3. ½ kilogram daging ayam atau daging sapi  

4. 5 siung bawang putih  

5. 1 sendok teh merica  

6. 1 ikat daun bawang  

7. Garam secukupnya  

8. Merica bubuk secukupnya  

9. 1 bungkus kaldu ayam bubuk  

10. Tahu yang sudah digoreng  
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Tabel 3 .  

Syarat Mutu Bakso Daging 

 

No. 

 

Kriteria Uji 

 

Satuan 

Persyaratan 

Bakso Daging Bakso Daging 

Kombinasi 

1 Keadaan    

1.1 Bau - normal, khas 

daging 

normal, khas 

daging 

1.2 Rasa - normal, khas 

bakso 

normal, khas 

bakso 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur - Kenyal Kenyal 

2 Kadar Air % (b/b) maks. 70,0 maks. 70,0 

3 Kadar Abu % (b/b) maks. 3,0 maks. 3,0 

4 Kadar protein (N  x 6,25) % (b/b) min. 11,0 min. 8,0 

5 Kadar lemak % (b/b) maks. 10 maks. 10 

6 Cemaran logam    

6.1 Kadmium (Cd) mg/kg maks. 0,3 maks. 0,3 

6.2 Timbal (Pb) mg/kg maks. 1,0 maks. 1,0 

6.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40,0 maks. 40,0 

6.4 Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks. 0,03 

7 Cemaran arsen (As) mg/kg maks. 0,5 maks. 0,5 

8 Cemaran mikroba    

8.1 Angka lempeng total koloni/g maks. 1 x 10
5 

maks. 1 x 10
5
 

8.2 Koliform APM/g maks. 10 maks. 10 

8.3 Escherichia coli APM/g < 3 < 3 

8.4 Salmonella sp. - negatif/25 g negatif/25 g 

8.5 Ataphylococcus aureus koloni/g maks. 1 x 10
2 

maks. 1 x 10
2
 

8.6 Clostridium perfringens koloni/g maks. 1 x 10
2
 maks. 1 x 10

2
 

(Syarat Mutu Bakso Daging (SNI)3818-2014, 2014) 

A.     Cara membuat : 

1. Haluskan bawang putih dan merica. Cincang ayam lalu blender.  

2. Masukkan bumbu halus, garam, merica bubukdan daun bawang ke dalam 

campuran isian ayam lalu aduk rata.  
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3. Perlahan masukkan tepung tapioka dan terigu secara bergantian. Aduk rata 

sampai jadi adonan yang bisa dipulung dengan sendok.  

4. Tahu goreng potong serong lalu balik perlahan bagian luar (warna kecoklatan) 

menjadi di dalam.  

5. Setelah tahu dibalik semua, masukkan adonan ayam ke dalam lekukan.  

6. Goreng tenggelam di minyak banyak dan panas. Jangan lupa atur besar kecil 

api agar dalamnya tahu matang.  

7. Sajikan dengan cocolan bumbu saus tomat, sambal, atau sambal petis. 

B. Tinjauan Umum Bahan Pembuatan Tahu Walik 

1. Tepung Tapioka 

 Tepung tapioka digunakan untuk mencampurkan bahan bahan yang dibuat 

untuk isian tahu walik. Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

3451-2011 tentang syarat mutu tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  

Syarat mutu tapioka 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bentuk - serbuk halus 

1.2 Bau - Normal 

1.3 Warna - putih, khas tapioca 

2 Kadar air (b/b) % maks.14 

3 Abu (b/b) % maks.0,5 

4 Serat kasar (b/b) % maks.0,4 

5 Kadar pati (b/b) % min.75 

6 Derajat putih (MgO = 

100) 

- min.91 

7 Derajat asam mL NaOH 1 N / 

100 g 

maks. 4 

8 Cemaran logam   

8.1 Kadmium (Cd) Mg/kg maks. 0,2 

8.2 Timbal (Pb) Mg/kg maks. 0,25 

8.3 Timah (Sn) Mg/kg maks. 40 

8.4 Merkuri (Hg) Mg/kg maks. 0,05 

9 Cemaran arsen (As) Mg/kg maks. 0,5 
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Sumber : (Syarat Mutu Tepung tapioka (SNI) 3451-2011, 2011) 

2. Tepung Terigu 

 Tepung terigu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan tepung lainnya 

yaitu memilki gluten didalamnya. Gluten merupakan protein yang tidak larut 

dalam air. Berdasarkan kadar gluten atau proteinnya ada 3 jenis tepung terigu, 

yaitu tepung teriguproteintinggi,protein sedangdan tepung terigu proteinrendah 

(Sufi,1999). 

Berdasarkan kandungan gluten pada tepung terigu, dapat dibedakan menjadi 3 

kategori, kategori tersebut yaitu : 

1. Tepung terigu dengan kandungan protein tinggi (hard flour). Hard flour 

memiliki kandungan protein antara 12%-14%. Tepung jenis ini merupakan 

tepung yang sangat baik untuk membuat berbagai jenis roti. 

2. Tepung terigu dengan kandungan protein sedang (medium flour). 

Mediumflour memilki kandungan protein antara 10% - 11.5%. Tepung jenis 

inimerupakan tepung yang digunakan untuk berbagai jenis aplikasi 

produk,sepertiuntuk membuataneka cake,miebasah, boludan aneka pastry. 

3. Tepung terigu dengan kandungan protein rendah (soft flour). Soft flour 

memiliki kandungan protein antara 8%-9,5%. Tepung jenis ini sangat tepat 

digunakan untuk pembuatan produk yang tidak memerlukan volume 

ataukekenyalan namun lebih memerlukan tingkat kerenyahan. Produk-

produkyang cocok manggunakan bahan dasar tepung soft adalah cookies 

ataubiskuit,wafer, goreng-gorengan, miekering (Syarbini,2013) 

Berdasarkan Badan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3751-2009 tentang 

syarat mutu tepung terigu dapat dilihat pada Tabel 5. 

3. Daging Ayam 

 Daging ayam merupakan bahan pangan hewani yang sangat digemari oleh 

masyarakat karena rasa daging yang lezat, bergizi, dan terjangkau. Daging ini 

dapat dikonsumsi dan diterima oleh semua golongan masyarakat dan agama 

sebagai makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Terdapat berbagai macam 

jenis daging ayam yang dikonsumsi masyarakat diantaranya Ayam Buras (Non-

Perebred Chicken), Ayam Ras Pedaging (Broiler Chicken), serta Ayam Ras 

Petelur (Laying Pullet Chicken) (Wijaya, 2021). 
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Tabel 5 .  

Syarat Mutu Tepung Terigu 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan:   

a.Bentuk - Normal (serbuk) 

b. Bau - Normal(bebas bau asing) 

c.Rasa - 

d.Warna - Putih, khas terigu 

Benda asing - Tidak ada 

Serangga dalam semua bentuk 

standar dan potongan-

potongannya yang Tampak 

- Tidak ada 

Kehalusan,lolos ayakan 

212μm(mesh No.70) (b/b) 

% Minimal 95% 

Kadar air(b/b) % b/b Maksimal 14,5% 

Kadar abu (b/b) % b/b Maksima l0,70% 

Kadar protein(b/b) % b/b Minimal 7,0% 

Keasaman Mg 

KOH/100g 

Maksimal 50/100g 

Falling number (atas dasar kadar 

air 14%) 

Detik Minimal 300 

Besi (Fe) mg/kg Minimal 50 

Sumber: (Syarat Mutu Tepung terigu (SNI)3751-2009, 2009) 

4. Telur Ayam 

 Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat, 

mudah dicerna, dan bergizi tinggi. Telur dapat dimanfaatkan sebagai lauk, bahan 

pencampur berbagai makanan, tepung telur, obat, dan lain sebagainya. Telur kaya 

dengan protein yang sangat mudah dicerna. Beberapa hewan dapat menghasilkan 

telur, tetapi hanya jenis telur tertentu yang biasa diperdagangkan dan dikonsumsi 

manusia yaitu telur ayam, telur bebek, telur puyuh dan telur ikan. Pada 

kenyataannya telur ayam yang paling populer dikalangan konsumen. Ada dua 

jenis telur ayam yaitu telur ayam kampung (buras) dan telur ayam negeri (ras). 

Demikian pula untuk telur bebek ada dua macam yang berwarna biru dan 

berwarna putih, berasal dari bebek yang berbeda. (Widarta, 2017) 
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5. Garam 

 Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium 

klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan 

kalium dengan bahan tambahan iodium. (UU No 7 Tahun 2016) 

C. Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) 

1. Klasifikasi Tanaman Kelor (Moringa Oleifera) 

Klasifikasi tanaman kelor (Moringa Oleifera) menurut (USDA, 2020) 

Kingdom : Plantae 

Sub kingdom : Tracheobionta (vascular plants) 

Superdivisi : Spermatophyta (seed plants) 

Divisi  : Magnoliophyta (flowering plants) 

Kelas  : Magnoliopsida (dicotyledons) 

Sub kelas : Dilleniidae 

Famili  : Moringaceae 

Genus  : Moringa 

Spesies  : Moringa oleifera Lam 

 

2. Deskripsi Tanaman Kelor  (Moringa Oleifera) 

 Tanaman kelor (Moringa oleifera) merupakan salah satu jenis tanaman tropis 

yang sudah tumbuh dan berkembang di daerah tropis seperti In    donesia. 

Tanaman kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 meter dan 

tumbuh subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 m di atas 

permukaan laut. (Isnan, 2017) 

     

Gambar 2. Daun Kelor 

Sumber : (Putri, 2019) 
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 Kelor dapat tumbuh pada daerah tropis dan subtropis pada semua jenis tanah, 

tahan terhadap musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai 6 

bulan serta mudah dibiakkan dan tidak memerlukan perawatan yang intensif. 

(Isnan, 2017) 

 Terdapat beberapa julukan untuk pohon kelor, antara lain; The Miracle Tree, 

Tree For Life dan Amazing Tree. Julukan tersebut muncul karena bagian pohon 

kelor mulai dari daun, buah, biji, bunga, kulit, batang, hingga akar memiliki 

manfaat yang luar biasa. Di samping itu, tanaman kelor memiliki beberapa 

kandungan yang bermanfaat, sehingga sangat berpotensi digunakan dalam 

pangan, kosmetik dan industry. (Isnan, 2017) 

3. Kandungan Tanaman Kelor 

 Menurut hasil penelitian Fatmah dan Hakim menunjukkan bahwa kandungan 

kalsium daun kelor (Moringa oleifera) sebesar 497,8 mg/100 gram dan 

kandungan zat besinya sebesar 6,24 mg/100 gram. (Laenggeng, 2020) Komponen 

utama yang terkandung di dalam kelor seperti protein, lemak, kalsium, kalium, 

fosfor, besivitamin C dan vitamin A cukup tinggi.  

 

4. Manfaat Tanaman Kelor 

 Beberapa tulisan mengulas terkait tanaman kelor sebagai jenis tumbuhan yang 

memiliki ragam manfaat pada berbagai bidang. Manfaat tanaman kelor telah 

dikelompokkan oleh (Isnan, 2017) sesuai bidang terkait adalah sebagai berikut : 

 

1. Sebagai Bahan Pangan  

 Hampir semua bagian tanaman kelor dapat dimanfaatkan untuk bahan 

pangan. Menurut bagian-bagian tanaman kelor yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan antara lain: 

 

a. Batang  

 Batang tanaman kelor oleh masyarakat dijadikan sebagai pagar hidup yang 

ditanam di belakang atau di samping rumah. Adapula yang memanfaatkan 

sebagai tanaman pembatas lahan, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang 

berbatu atau lahan marginal. Bagian yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan 
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adalah kulit batang. Kulit batang dikerik hingga bagian kayu kemudian ditabur di 

atas daging atau ikan yang sedang direbus. 

 

b. Daun  

 Daun tanaman kelor dimanfaatkan sebagai sayuran untuk menu sehari-hari. 

Daun yang masih segar biasanya dipetik dan langsung di masak dengan air 

dicampur terong dan daun kemangi. Namun, adapula yang mencampur santan 

dengan daun kelor maupun daun kelor dicampur dengan kacang hijau yang sudah 

dimasak sebelumnya lalu dijadikan sebagai menu sehari-hari yang dihidangkan 

dengan nasi. 

 

c. Buah  

 Sebagaimana pemanfaatan daun tanaman kelor, maka buah tanaman kelor 

juga merupakan menu yang diolah sebagai sayuran sehari-hari dalam bentuk 

sayur bening ataupun dicampur santan. Buah tanaman kelor yang berbentuk 

memanjang terlebih dahulu dibersihkan kulitnya lalu dipotong-potong dengan 

ukuran sekitar 5 cm, selanjutnya potongan buah tanaman kelor diolah bersama 

bahan lain seperti terong atau kacang panjang tergantung pada selera 

penikmatnya. Ada juga sebagian masyarakat yang membelah buah tanaman kelor, 

lalu isinya diserut, selanjutnya diolah bersama bahan lain seperti kacang hijau dan 

santan menjadi menu sayuran sehari-hari. 

 

2. Kesehatan  

Menurut (Isnan, 2017) beberapa komponen yang terkandung dalam bagian 

tanaman kelor dapat memberikan efek kesehatan berupa: 

a) Menurunkan berat badan: memberikan efek kepada tubuh agar merangsang 

dan melancarkan metabolisme sehingga dapat membakar kalori lebih cepat. 

b) Anti diabetes: daun kelor memiliki sifat anti diabetes yang berasal dari 

kandungan seng yang tinggi seperti mineral yang sangat di butuhkan untuk 

memproduksi insulin, sehingga daun kelor dapat bermanfaat sebagai anti diabetes 

yang signifikan. 
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c) Mencegah penyakit jantung: dapat menghasilkan lipid terosidari lebih rendah 

serta memberikan perlindungan pada jaringan jantung dari kerusakan struktural. 

d) Menyehatkan rambut: dapat menyehatkan rambut, karena daun kelor dapat 

membuat pertumbuhan rambut menjadi hidup dan mengkilap yang dikarenakan 

asupan nutrisi yang lengkap dan tepat. 

e) Menyehatkan mata: Daun kelor memiliki kandungan vitamin A yang tinggi 

sehingga jika kita mengkonsumsinya secara rutin dapat membuat penglihatan 

menjadi jernih dan menyehatkan mata. Sedangkan untuk pengobatan luar dapat 

menggunakan rebusan dari daun kelor untuk membasuh mata yang sedang sakit, 

atau juga dengan cara lain yaitu siapkan 3 tangkai daun kelor kemudian 

tumbuklah dan masukan ke dalam segelas air dan aduklah. Lalu diamkan agar 

mengendap, jika sudah mengendap maka air tersebut dapat dijadikan obat tetes 

untuk mata. 

f) Mengobati rematik: rematik terjadi dikarenakan tulang yang kekurangan 

nutrisi. Daun kelor memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan kalsium di dalam tulang. Daun kelor juga bermanfaat 

untuk mengurangi rasa sakit pada persendian dikarenakan oleh penumpukan asam 

urat. 

g) Mengobati Herpes/Kurap: Herpes adalah salah satu penyakit kulit yang 

disebabkan oleh virus golongan famili hepertoviridae, yang akan menimbulkan 

bintik- bintik merah dengan disertai nanah. 

h) Mengobati penyakit dalam seperti luka lambung, luka usus dan batu ginjal: 

Batu ginjal merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena terjadinya 

penyumbatan pada saluran kemih. Daun kelor dapat memperlancar pencernaan 

sehingga dengan mengkonsumsi daun kelor yang telah dijadikan masakan secara 

rutin akan meluruhkan batu ginjal. 

i) Mengobati Kanker: Kandungan antioksidan dan potasium yang tinggi pada 

daun kelor bermanfaat untuk mengobati kanker. Antioksidan akan bermanfaat 

dalam menghalangi perkembangan sel-sel kanker sedang potasium berfungsi 

untuk menyingkirkan sel-sel kanker .  

Kandungan zat gizi dalam 100 gram kelor dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6.  

Kandungan Gizi Dalam 100 Gram Kelor 

No. Kandungan gizi Jumlah 

1. Energi (Kal) 92 

2. Protein (g) 5,1 

3. Lemak (g) 1.6 

4. Karbohidrat (g) 14.3 

5. Air (g) 75.5 

6. Serat (g) 8.2 

7. Abu (g) 3.5 

8. Kalsium (mg) 1077.0 

9. Fosfor (mg) 76.0 

10. Besi (mg) 6.0 

21. Vitamin C (mg) 22.0 

Sumber: (Tabel Komposisi Pangan Indonesia, 2017) 

D. Anemia 

 Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang 

mempengaruhi negara-negara berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi dan 

memiliki konsekuensi kesehatan yang merugikan yang signifikan, serta dampak 

buruk pada perkembangan sosial dan ekonomi. (WHO, 2015) 

 Anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia 

mudah terkena penyakit infeksi, dapat menurukan kebugaran dan ketangkasan 

berpikir karena kurangnya oksigen ke sel otot dan selain itu juga dapat 

menurunkan prestasi belajar dan produktivitas kerja (Kemenkes, 2014). Dampak 

jangka panjang remaja putri yang mengalami anemia adalah sebagai calon ibu 

yang nantinya hamil, maka remaja putri tidak akan mampu memenuhi zat-zat gizi 

bagi dirinya dan juga janin dalam kandungannya yang dapat menyebabkan 

komplikasi pada kehamilan dan persalinan, risiko kematian maternal, angka 

prematuritas, BBLR dan angka kematian perinatal. (Sari P., 2019) 

 Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia, salah satunya adalah 

pengetahuan tentang anemia dan jenis makanan yang dikonsumsi. Anemia 

ditandai dengan rendahnya konsentrasi hemoglobin atau hematokrit yang 

disebabkan rendahnya produksi sel darah merah dan hemoglobin serta 

meningkatnya kerusakan eritrosit atau hemolisis, atau kehilangan darah yang 
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berlebihan. Defisiensi besi berperan besar dalam kejadian anemia. Anemia 

defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi 

untuk eritropoesis, karena cadangan besi kosong yang pada akhirnya 

mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang  

 Zat-zat gizi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah adalah 

protein, berbagai vitamin dan mineral. Vitamin tersebut antara lain asam folat, 

vitamin C, sedangkan mineral yaitu Fe. Yang paling menonjol dan berperan 

menimbulkan hambatan pembentukan darah adalah asam folat, vitamin C, Fe dan 

juga protein (Sediaoetama, 2000). 

E. Zat Besi (Fe) 

 Zat besi (Fe) adalah suatu mikro elemen esensial bagi tubuh yang dibutuhkan 

untuk pembentukan hemoglobin dan dapat diperoleh dari berbagai sumber 

makanan seperti daging berwarna merah, bayam, kangkung, kacang-kacangan 

dan sebagainya. (Rizki, 2017) 

Angka Kecukupan Zat Besi Perhari dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.  

Angka Kecukupan Zat Besi Per Hari 

Kelompok Umur Zat Besi (mg) 

Laki-laki 10- 12 Tahun 8 

Laki-laki 13- 15 Tahun 11 

Laki-laki 16- 18 Tahun 11 

Laki-laki 19- 29 Tahun 9 

Perempuan 10- 12 Tahun 8 

Perempuan 13- 15 Tahun 15 

Perempuan 16- 18 Tahun 15 

Perempuan 19- 29 Tahun 18 

Sumber: ((AKG), 2019) 

 Zat besi merupakan mikro elemen esensial bagi tubuh, yang diperlukan dalam 

pembentukan darah yaitu untuk mensintesis hemoglobin. Kelebihan zat besi 

disimpan sebagai feritin dan hemosiderin di dalam hati dan sumsum tulang 

belakang kemudian disimpan dalam limfa dan otot. Kekurangan zat besi akan 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar feritin yang diikuti penurunan 

kejenuhan transferin atau peningkatan protoforifin. Jika keadaan terus berlanjut 
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akan terjadi anemia defisiensi besi, dimana kadar hemoglobin turun di bawah 

nilai normal. (Almatsier, 2011) 

 Defisiensi zat besi merupakan defisiensi gizi yang paling umum terdapat di 

negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Defisiensi zat besi 

terutama menyerang golongan rentan, seperti anak-anak, remaja, ibu hamil dan 

menyusui serta pekerja berpenghasilan rendah. Secara klasik defisiensi besi 

berkaitan dengan anemia gizi besi. Kekurangan besi terlihat dimana kadar 

hemoglobin total turun dibawah nilai normal dan pada umumnya dapat 

menyebabkan pucat, rasa lemah, letih, pusing, kurang nafsu makan, menurunnya 

kebugaran tubuh, menurunya kemampuan kerja, menurunnya kekebalan tubuh 

dan ganguan penyembuhan luka. Disamping itu kemampuan mengatur suhu 

tubuh menurun (Almatsier, 2011). 

F. Kadar Air 

 Kadar air merupakan parameter mutu suatu produk. Kandungan air dalam 

bahan makanan akan mempengaruhi daya tahan bahan makanan terhadap 

serangan mikroba yang dinyatakan dengan aw (jumlah air bebas yang dapat 

digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan), sehingga mempengaruhi 

umur simpan suatu produk. Kadar air yang terukur merupakan selisih 

penimbangan konstan berat bahan sebelum dikeringkan dengan berat bahan 

sesudah dikeringkan dan dinyatakan dalam persen (%). Penentuan kandungan air 

dapat dilakukan dengan beberapa cara. Hal ini tergantung pada sifat bahannya. 

Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan 

dalam oven pada suhu 105 - 110ºC selama 3 jam atau sampai didapat berat yang 

konstan. Selisih berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air 

yang diuapkan (Winarno, 2004). 

G. Protein 

 Protein berasal dari kata “protos” dari bahasa Yunani yang berarti yang paling 

utama. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul - molekul 

yang tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang 

dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein adalah molekul makro yang 

mempunyai berat molekul antara lima ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri 

atas rantai-rantai panjang asam amino, yang terikat satu sama lain dalam ikatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Monomer
https://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_peptida
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peptide. Terdapat dua puluh jenis asam amino yang terdiri atas sembilan 

asamamino esensial dan sebelas asam amino nonesensial. (Almatsier, 2011) 

 Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, 

dan beberapa asam amino serta mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan 

cobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua 

protein akan tetapi tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen 

merupakan 16% dari berat protein. Molekul protein lebih kompleks daripada 

karbohidrat dan lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit 

asam amino yang membentuknya. (Almatsier, 2011) 

Angka kecukupan protein per hari dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8.  

Angka Kecukupan Protein Per Hari 

Kelompok Umur Protein(g) 

Laki-laki 10- 12 Tahun 50 

Laki-laki 13- 15 Tahun 70 

Laki-laki 16- 18 Tahun 75 

Laki-laki 19- 29 Tahun 65 

Perempuan 10- 12 Tahun 55 

Perempuan 13- 15 Tahun 65 

Perempuan 16- 18 Tahun 65 

Perempuan 19- 29 Tahun 60 

Sumber: ((AKG), 2019) 

H. Antioksidan 

Antioksidan adalah substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir 

radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas 

terhadap sel normal, protein, dan lemak. Antioksidan menstabilkan radikal bebas 

dengan melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan 

menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas yang 

dapat menimbulkan stres oksidatif. Antioksidan yang dikenal ada yang berupa 

enzim dan ada yang berupa mikronutrien. Enzim Antioksidan dibentuk dalam 

tubuh, yaitu super oksida dismutase (SOD), glutation peroksida, katalase, dan 

glutation reduktase. Antioksidan yang berupa mikronutrien dikenal tiga yang 

utama, yaitu : b-karoten, Vitamin C dan Vitamin E. B-caroten merupakan 

scavengers (pemulung) oksigen tunggal, Vitamin C merupakan pemulung 
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superoksida dan radikal bebas yang lain, sedangkan Vitamin E merupakan 

pemutus rantai peroksida lemak pada membran dan Low Density Lipoprotein. 

Vitamin E yang larut dalam lemak merupakan antioksidan yang melindungi Poly 

Unsaturated Faty Acids (PUFAs) dan komponen sel serta membran sel dari 

oksidasi oleh radikal bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


