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ABSTRACT
This study aims to analyze the food administration system, diet, nutrient consumption level and nutritional status of
children at the Sonaf Maneka Orphanage, Kupang City. This research is descriptive analytic because it analyzes the
level of nutritional consumption and nutritional status of the respondents, it is also observational because it is
carried out using interviews and direct observations of respondents with the help of a questionnaire. The research
was conducted in May 2021 at the Sonaf Manekat Orphanage, Kupang City. The population in this study were all
children in the Sonaf Manekat Orphanage, Kupang City. The sample in this study were all children in the Sonaf
Maneka Orphanage who were willing to be respondents and were at the research location at the time of the
research. Sample characteristics such as name, age, gender were collected by means of interviews with caregivers.
Data about the food administration system was obtained by means of direct interviews with the Orphanage
Manager. Dietary data were collected using the FFQ (Food Frequency Questionnaire) Form by interviewing
respondents who were already in school and through direct observation or interviews with caregivers to
respondents who were not yet in school. Data on the level of nutrient consumption was collected using the Food
Recall form 1x24 hours by interviewing respondents who were already in school and through direct observation or
interviews with caregivers to respondents who were not yet in school. Nutritional status data were collected by
means of anthropometric measurements based on the index of TB/U, BW/PB and BMI/U carried out by researchers.
Data about diet will be processed using the Excel program, data on the level of nutrient consumption that has been
collected will be processed using the nutrisurvey application and will be compared with the Nutrition Adequacy
Rate (RDA), the nutritional status data of respondents will be processed using the WHO-Antro application. The
processed data will be analyzed descriptively and presented in the form of narration and tabulation.The food
delivery system at the Sonaf Maneka orphanage is social or non-commercial. The diet of children at the Sonaf
Maneka orphanage is dominated by carbohydrates, namely rice and noodles. The level of consumption of energy,
protein and fat in children at the Sonaf Maneka orphanage is still very low. Most of the children's nutritional status
in the Sonaf Maneka orphanage has normal nutritional status
Keywords: Orphanage, Nutritional Status, Food Frequency
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa system penyelenggaraan makanan, pola makan, tingkat konsumsi zat gizi
dan status gizi anak di Panti Asuhan Sonaf Maneka Kota Kupang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik karena
menganalisa tingkat konsumsi gizi dan status gizi responden, juga bersifat observasional karena dilakukan dengan
metode wawancara dan pengamatan langsung kepada responden dengan bantuan kuesioner. Penelitian dilaksanakan
pada bulan Mei 2021 di Panti Asuhan Sonaf Manekat Kota Kupang. Populasi dalam penelitian ini adalah semua
anak yang ada di Panti Asuhan Sonaf Manekat Kota Kupang. Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak yang
ada di Panti Asuhan Sonaf Maneka yang bersedia menjadi responden dan ada di lokasi penelitian pada saat
penelitian dilaksanakan. Karakteristik sampel seperti nama, umur, jenis kelamin yang dikumpulkan dengan cara
wawancara dengan pengasuh. Data tentang system penyelenggaraan makanan diperoleh dengan cara wawancara
langsung dengan Pengelola Panti Asuhan. Data pola makan dikumpulkan menggunakan Form FFQ (Food
Frequency Questionaire) dengan cara wawancara kepada responden yang sudah sekolah dan melalui pengamatan
langsung atau wawancara dengan pengasuh kepada responden yang belum sekolah. Data tingkat konsumsi zat gizi
dikumpulkan dengan menggunakan form Food Recall 1x24 jam dengan cara wawancara kepada responden yang
sudah sekolah dan melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan pengasuh kepada responden yang belum
sekolah. Data status gizi dikumpulkan dengan cara pengukuran antropometri berdasarkan indeks TB/U, BB/PB dan
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IMT/U yang dilakukan oleh peneliti. Data tentang pola makan akan diolah dengan menggunakan program Excel,
data tingkat konsumsi zat gizi yang telah dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan aplikasi nutrisurvey dan
akan dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG), data status gizi responden akan diolah dengan
menggunakan aplikasi WHO-Antro. Data yang sudah di olah akan dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam
bentuk narasi dan tabulasi. Sistem penyelenggaraan makanan di panti asuhan Sonaf Maneka bersifat sosial atau non
komersial. Pola makan anak di panti asuhan Sonaf Maneka didominasi oleh sumber karbohidrat yaitu nasi dan mie.
Tingkat konsumsi energy, protein dan lemak pada anak di panti asuhan Sonaf Maneka masih sangat rendah. Status
gizi anak di panti asuhan Sonaf Maneka sebagian besar memiliki status gizi normal.
Kata kunci: Panti Asuhan, Status Gizi, Pola Makan

sebagai tempat pengasuhan anak secara
berkelompok, tentunya tidak samadengan
anak yang diasuh langsung oleh orang
tuanya. Hal ini juga menyebabkan pola asuh
dan perhatian terhadap kesehatan serta
kebutuhan gizi anak secara tidak langsung
juga berkurang, sehingga berdampak
terhadap status gizi pada anak yang tinggal
di panti asuhan.(William, 2011).
Karena keterbatasan dana serta
sarana yang seadanya menyebabkan
pemberian makanan di panti asuhan masih
kurang seimbang baik dari segi kualitas
maupun dari segi nilai gizinya yang belum
sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
Demikian juga dengan jumlah anak yang
jauh lebih banyak daripada jumlah pengasuh
sehingga pengasuh kurang memperhatikan
status gizi anak asuh.(Sinaga, 2020).Di
dalam penyelenggaraan makanan institusi
terutama panti asuhan sering terdapat
masalah-masalah yang berhubungan dengan
penyelenggaraan, baik dalam perencanaan,
pengorganisasian maupun pelaksanaannya
yang berpengaruh terhadap status gizi
anggotanya sebagai konsumen. Menurut
penelitian Ririn (2006) pada beberapa Panti
Social Asuhan Anak (PSSA) di Surabaya
bahwa sebagian besar anak asuh memiliki
tingkat konsumsi energy cukup dan tingkat
konsumsi protein cukup. Permasalahan
dalam penyelengaraann makanan dalam
jumlah banyak biasanya adalah berupa
pengelolaan yang belum baik. Sebagian
besar pemilik belum menyadari pentingnya
kecukupan gizi pada bayi, anak atau remaja
dalam kaitannya dengan kesehatan dan

PENDAHULUAN
Setiap orang dalam siklus kehidupan
selalu membutuhkan dan mengkonsumsi
berbagai bahan makanan karena makanan
merupakan kebutuhan dasar manusia untuk
keberlangsungan hidup dan sebagai sumber
energy untuk menjalankan aktifitas fisik
maupun biologis dalam kehidupan sehari
hari. Makanan yang dibutuhkan harus sehat
dalam arti memiliki nilai gizi yang optimal
dan lengkap seperti vitamin, mineral,
karbohidrat, protein, lemak dan lainnya.
Seseorang yang sehat memiliki daya pikir
dan kegiatan fisik yang baik. Makanan yang
bergizi dibutuhkan untuk memelihara proses
tubuh
dalam
pertumbuhan
dan
perkembangan terutama bagi mereka yang
masih dalam masa pertumbuhan serta untuk
energy melakukan kegiatan fisik sehari hari.
Penyelenggaraan
makanan
institusi
bertujuan untuk meningkatkan status gizi
konsumennyadengan cara menyediakan
makanan yang memenuhi prinsip-prinsip
dasar penyelenggaraan makanan institusi.
Prinsip ini termasuk menyediakan makanan
yang dimasak dengan cita rasa yang tinggi
serta memenuhi persyaratan mutu pangan
dan memenuhi kebutuhan gizi konsumen
atau klien. (Irianto, 2007).
Panti asuhan merupakan salah satu
lembaga sosial yang bertanggung jawab
memberikan pelayanan dalam memenuhi
kebutuhan fisik dan sosial anak asuh
sehingga mereka dapat memperoleh sarana
dan prasarana yang memadai untuk
pertumbuhan
dan
perkembangan
kepribadian anak.Panti asuhan dikelola
2

intelegensia anak kelak. Berdasarkan latar
belakang tersebut peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian tentang system
penyelengaraan makanan, pola makan,
tingkat kecukupan zat gizi dan status gizi
anak di Panti Asuhan Sonaf Manekat Kota
Kupang. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisa
system
penyelenggaraan
makanan, pola makan, tingkat konsumsi zat
gizi dan status gizi anak di Panti Asuhan
Sonaf Maneka Kota Kupang.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan ilmiah dan
memperkaya informasi bagi perkembangan
ilmu gizi khususnya dalam bilang
managemen
system
penyelenggaraan
makanan. Penelitian ini diharapkan pula
dapat menjadi acuan bagi pemegang
kebijakan untuk mengambil sikap positif
khususnya dalam bidang social. Penelitian
ini juga diharapkan dapat menjadi acuan
bagi pengelola Panti Asuhan Sonaf Maneka
untuk mengelola Panti Asuhan menjadi
lebih baik lagi dalam manajemen
penyelenggaraan makanan Panti khususnya
dalam meningkatkan status gizi anak asuh
yang ada di panti.

yang dikumpulkan dengan cara wawancara
dengan pengasuh. Data tentang system
penyelenggaraan makanan diperoleh dengan
cara wawancara langsung dengan Pengelola
Panti
Asuhan.
Data
pola
makan
dikumpulkan menggunakan Form FFQ
(Food Frequency Questionaire) dengan cara
wawancara kepada responden yang sudah
sekolah dan melalui pengamatan langsung
atau wawancara dengan pengasuh kepada
responden yang belum sekolah. Data tingkat
konsumsi zat gizi dikumpulkan dengan
menggunakan form Food Recall 1x24 jam
dengan cara wawancara kepada responden
yang sudah sekolah dan melalui pengamatan
langsung atau wawancara dengan pengasuh
kepada responden yang belum sekolah. Data
status gizi dikumpulkan dengan cara
pengukuran
antropometri
berdasarkan
indeks IMT/U yang dilakukan oleh peneliti.
Data tentang pola makan akan diolah dengan
menggunakan program Excel, data tingkat
konsumsi zat gizi yang telah dikumpulkan
akan diolah dengan menggunakan aplikasi
nutrisurvey dan akan dibandingkan dengan
Angka Kecukupan Gizi (AKG), data status
gizi responden
akan diolah dengan
menggunakan aplikasi WHO-Antro. Data
yang sudah di olah akan dianalisis secara
deskriptif dan disajikan dalam bentuk narasi
dan tabulasi.

BAHAN DAN METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif
karena menganalisa tingkat konsumsi gizi
dan status gizi responden, juga bersifat
observasional karena dilakukan dengan
metode wawancara dan pengamatan
langsung kepada responden dengan bantuan
kuesioner. Penelitian dilaksanakan pada
bulan Mei 2021 di Panti Asuhan Sonaf
Manekat Kota Kupang. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua anak yang ada di
Panti Asuhan Sonaf Manekat Kota Kupang.
Sampel dalam penelitian ini adalah semua
anak yang ada di Panti Asuhan Sonaf
Maneka yang bersedia menjadi responden
dan ada di lokasi penelitian pada saat
penelitian
dilaksanakan.
Karakteristik
sampel seperti nama, umur, jenis kelamin

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Panti Asuhan Sonaf
Maneka
Panti Asuhan Katolik Sonaf Maneka
Lasiana Kota Kupang berdiri pada tanggal
26 Juli 1980. Pendiri Panti Asuhan Katolik
Sonaf Maneka Lasiana Kota Kupang adalah
mama Yuliana Afoan Bulumanu Uskono,
beliau berasal dari Timor Tengah Utara
Kefamananu dan juga seorang pensiun Guru
pada SDK Don Bosko 2 Kupang. Panti
Asuhan ini di namakan Sonaf Maneka
artinya adalah Istana Cinta Kasih dalam
3

Bahasa Romawi. Panti Asuhan Katolik
Sonaf Maneka beranggota 121 orang anak.
Pada saat dilakukan penelitian
jumlah responden yang ada di lokasi
penelitian hanya 69 orang karena situasi
pandemic Covid-19, ada beberapa anak yang
pulang ke kampung. Sebagian besar
responden berjenis kelamin perempuan yaitu
63,8% dan 36,2% berjenis kelamin laki laki.
Sebagian besar responden berusia 5-12
tahun yaitu 37,68%, berusia 13-17 tahun
sebanyak 28,98% dan berusia di atas 17
tahun sebanyak 33,33%.

tanpa tambahan jenis pangan lainnya seperti
telur maupun sayur, padahal dari segi gizi
nasi dan indomie termasuk ke dalam
golongan yang sama yaitu sumber
karbohidrat.
Pembelian bahan makanan kering
jarang dilakukan karena panti mendapatkan
sumbangan sembako berupa beras, mie
instant, minyak goreng,dll. Sedangkan
pembelian bahan makanan basah dilakukan
setiap hari sesuai dengan dana yang ada.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
panti asuhan Sonaf Maneka juga sangat
terbatas. Tidak ada tempat penyimpanan
khusus bahan makanan basah sehingga
bahan makanan harus dihabiskan pada saat
itu. Hal tersebut juga mempengaruhi system
pengadaan bahan makanan, dimana bahan
makanan yang dibeli harus langsung diolah
pada saat itu untuk mencegah kerusakan
pada bahan makanan tersebut. Penyimpanan
bahan makanan kering juga tidak memiliki
penyimpanan
khusus
seperti
rak
penyimpanan maupun gudang penyimpanan.
Sistem pendistribusian makanan di panti
asuhan Sonaf Maneka diserahan ke anakanak dimana makanan yang sudah diolah
dimakan bersama sama dan diambil masing
masing oleh anak tanpa ada pemorsian.
Pemasakan dilakukan dengan menggunakan
kayu bakar dan pada saat tertentu juga
menggunakan kompor minyak tanah.
Tenaga pengolah makanan adalah anak-anak
panti perempuan yang sudah duduk di
bangku SMA yang dipilih oleh penanggung
jawab panti. Tenaga pengolah makanan
belum pernah mendapatkan pelatihan
tentang tata cara pengolahan makanan
maupun tentang jenis dan nilai gizi makanan
sehingga makanan yang diolah bersifat
monoton dan kurang bervariasi.

Sistem Penyelenggaraan Makanan di
Panti Asuhan Sonaf Maneka
Manajemen sistem penyelenggaraan
makanan merupakan suatu proses yang
dimulai dari perencanaan anggaran biaya
sampai penilaian makanan yang dihasilkan
disuatu institusi yang biasanya dilakukan
oleh
institusi
komersial
maupun
nonkomersial yang menyediakan makanan
lebih dari 50 porsi setiap harinya.
Pada penyelenggaraan makanan
yang ada di Panti Asuhan Sonaf
Manekadimulai dari penyusunan anggaran
yang dilaksanakan oleh pengurus panti
sendiri. Sumber dana penyelenggaraan di
panti berasal dari donatur tetap dan donatur
tidak tetap serta dari usaha mandiri peserta
panti. Panti asuhan Sonaf Maneka
merupakan penyelenggaraan makanan yang
bersifat non komersial, panti asuhan tidak
memiliki perencanaan menu, siklus menu
dan pemorsian makanan serta tidak memiliki
standar porsi, Makanan yang dimasak
disesuaikan dengan bahan yang ada dan
dana yang ada pada saat itu, tanpa
memperhatikan nilai gizi dan jenis pangan.
Sebagai contoh: menu makan pagi yaitu
bubur kosong dimana nasi dimasak menjadi
bubur tanpa tambahan jenis pangan lainnya
seperti telur, sayur, dll. Contoh lainnya
seperti menu makan siang: nasi dan indomie
kuah. Indomie dianggap sebagai teman nasi,

Pola Makan Anak di Panti Asuhan Sonaf
Maneka
Pola makan yang baik perlu dibentuk
sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan
4

gizi yang seimbang yaitu terdiri dari
makanan pokok, lauk hewani, lauk
nabati,sayur-sayuran dan buah buahan.
Sistem Penyelenggaraan Makanan di Panti
Asuhan bersifat sosial, keterbatasan dana
dan keterbatasan pengetahuan membuat pola
makan anak di panti asuhan juga terbatas.
Jenis pangan didominasi oleh pangan
sumber karbohidrat yaitu nasi dan mie,
sedangkan untuk sumber protein didominasi
oleh telur dan ikan dan sangat jarang sekali
mengkonsumsi protein nabati seperti
kacang-kacangan. Bahan makanan sumber
protein hanya dikonsumsi satu kali sehari.
Untuk sumber vitamin dan mineral
didominasi oleh sayur dan sangat jarang
sekali mengkonsumsi buah-buahan. Sayur
yang dikonsumsi juga tidak bervariasi, sayur
yang sering dikonsumsi adalah sayur sawi
dan kangkung.

No
1
2
3
4
5

pada anak sudah baik, karena makanan yang
dikonsumsi sebagian besar adalah sumber
karbohidrat, seperti nasi dan mie. Hasil
penelitian Amelia, dkk (2013) juga
memberikan hasil bahwa 87% asupan
energy subjek di Pondok Pesantren
Hidayatullah Makasar tergolong kurang dan
34% asupan protein subek kurang.
Rendahnya tingkat konsumsi pada anak
dapat disebabkan karena kualitas makanan
yang disediakan di panti asuhan juga
seadanya dengan dana yang sangat terbatas
dan kurangnya pengetahuan tenaga pengolah
makanan untuk mengolah bahan makanan
menjadi lebih bervariasi dan bernilai gizi
tinggi.
Tabel 2. Tingkat Konsumsi Anak
Asupan
Angka
Kecukupan
Gizi
Konsumsi
Zat Gizi
% Asupan

Tabel 1. Pola Makan Anak
Jenis
Frekuensi
Beras
3 x sehari
Mie
4 x seminggu
Telur
2 x seminggu
Ikan
2 x seminggu
Sayur (kangkung dan sawi) 2 x seminggu

Energi
2166.3

P
56.6

Kh
295.8

L
75.1

1257.2

33.6

258.5

9.7

58,03

59,36

87,39

12,91

Status Gizi Anak di Panti Asuhan Sonaf
Maneka
Status gizi anak sebagian besar
adalah Normal (73,9%), walaupun begitu
anak yang memiliki berat badan kurang juga
tergolong tinggi (21,7%). Hal ini disebabkan
karena tidak ada pemorsian makanan
berdasarkan kebutuhan anak, disamping itu
juga menu yang disajikan juga tidak
memenuhi
kebutuhan
gizi
anak.
Pendistribusian makanan di panti asuhan
bersifat sentralisasi yaitu dipusatkan pada
satu tempat dan masing-masing anak
mengambil makanan sesuai seleranya.Menu
yang disajikan setiap hari adalah menu yang
tidak lengkap dan bersifat monoton serta
kurang bervariasi serta tidak sesuai dengan
kebutuhan
gizi
anak
sehingga
mempengaruhi status gizi anak-anak yang
tinggal di panti asuhan tersebut. Hasil
penelitian Sinaga, dkk (2019) juga

Tingkat Konsumsi Anak di Panti Asuhan
Sonaf Maneka
Tingkat konsumsi energi dan protein
pada anak masih tergolong defisit ringan,
hal tersebut dipengaruhi oleh pola konsumsi
anak di panti asuhan. Dimana konsumsi
protein hanya 2 x dalam seminggu dan
hanya 1 x dalam sehari. Anak juga sangat
jarang sekali mengkonsumsi protein nabati
seperti kacang-kacangan dan olahannya
(tahu dan tempe). Tingkat konsumsi lemak
juga sangat rendah sekali karena anak jarang
mengkonsumsi makanan yang mengandung
lemak tinggi dan pengolahan makanan juga
sebagian besar tanpa minyak, seperti ikan
kuah asam. Tingkat konsumsi karbohidrat
5

menemukan sebanyak 44,2% warga binaan
sosial Panti Asuhan UPT Pelayanan Sosial
Anak Dinas Sosial Padang Sidempuan
memiliki status gizi kurang, anak yang
memiliki status gizi normal sebanyak 37,7%
dan 18,2% anak memiliki status gizi lebih.
Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan
dana sehingga menu yang disajikan di panti
asuhan UPT Pelayanan Sosial tidak sesuai
dengan menu yang telah direncanakan.
Menu yang disajikan setiap hari di panti
asuhan UPT Pelayanan Sosial disesuaikan
dengan bahan makanan yang tersedia, tidak
bervariasi
dan
monoton
sehingga
mempengaruhi
asupan
atau
tingkat
konsumsi
anak
panti
dan
juga
mempengaruhi status gizi anak di panti
asuhan.
Tabel 3. Status Gizi Anak
Status Gizi
n
%
Sangat kurus
5
7,2
Kurus
10
14,5
Normal
51
73,9
Overweight
1
1,4
Obesitas
2
2,9
Total
69
100

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan
anak dalam mengolah bahan makanan dan
meningkatkan keterampilan berwirausaha
agar anak panti bisa lebih mandiri dalam
mengolah bahan makanan.
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KESIMPULAN
Sistem penyelenggaraan makanan di
panti asuhan Sonaf Maneka bersifat sosial
atau non komersial.Pola makan anak di panti
asuhan Sonaf Maneka didominasi oleh
sumber karbohidrat yaitu nasi dan
mie.Tingkat konsumsi energi, protein dan
lemak pada anak di panti asuhan Sonaf
Maneka masih sangat rendah.Status gizi
anak di panti asuhan Sonaf Maneka sebagian
besar memiliki status gizi normal.
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lanjutan
mengenai hal-hal yang terkait dengan
system penyelenggaraan makanan di panti
asuhan. Untuk meningkatkan asupan
makanan pada anak perlu dilakukan
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PENGEMBANGAN FORMULA SNACK BAR SORHILA
DENGAN KOMBINASI TEPUNG SORGUM, KACANG HIJAU
DAN LABU KUNING BAGI ANAK AUTIS
Juni Gressilda Louisa Sine, Santa Luciana Diaz Vera da Costa
Program Studi Gizi, Poltekkes Kemenkes Kupang
Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang
Email: juni.gressilda@gmail.com
ABSTRACT
Autism is a severe neurobiological developmental disorder that occurs in children aged less than 3 years and
will continue if no intervention is carried out. Hyperactive behavior in children with autism can be overcome
by choosing the type of food ingredients. Gluten and casein are two types of proteins that affect people with
autism. Gluten is a protein found in the wheat group, while casein is a protein found in milk and its products.
The purpose of this study was to develop an alternative snack product for autistic children in the form of a
Sorhila Snack bar a combination of sorghum flour, green beans and pumpkin that were free of gluten and
casein. This research was conducted using an experimental method, using a Completely Randomized Design
(CRD) with 3 treatments, namely: P1 = Combination of 80 grams of sorghum flour: 30 grams of mung bean
flour: 20 grams of pumpkin flour, P2 = Combination of 70 grams of sorghum flour: peanut flour 40 grams of
green: 20 grams of pumpkin flour, P3 = Combination of 60 grams of sorghum flour: 50 grams of green bean
flour: 20 grams of pumpkin flour. Each treatment consisted of 3 replications so that the study consisted of 9
experimental units. The acceptability of the Sorhila snack bar was carried out by organoleptic tests (including
color, aroma, texture and taste) using 30 panelists, while the nutritional content was carried out using the
proximate test. Organoleptic test data were analyzed using the Kruskal Wallis statistical test because the data
were not normally distributed and continued with the Mann Whitney test to determine the significant
difference between the treatment groups.
Keywords: Sorhila snack bar, organoleptic test, nutritional content
ABSTRAK
Autisme adalah gangguan perkembangan neurobiologis berat yang terjadi pada anak dalam usia kurang dari 3
tahun dan akan berlanjut jika tidak dilakukan intervensi. Perilaku hiperaktif pada anak penyandang autis dapat
diatasi dengan cara pemilihan jenis bahan makanannya. Gluten dan kasein merupakan dua jenis protein yang
berpengaruh bagi penyandang autis. Gluten yaitu protein yang terdapat dalam kelompok terigu, sedangkan
kasein yaitu protein yang terdapat dalam susu dan olahannya. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan
produk alternatif kudapan bagi anak autis berupa Snack bar Sorhila kombinasi tepung sorgum, kacang hijau
dan labu kuning yang bebas gluten dan kasein. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
eksperimen, menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan yaitu : P1= Kombinasi
Tepung sorgum 80 gram : tepung kacang hijau 30 gram : tepung labu kuning 20 gram, P2= Kombinasi Tepung
sorgum 70 gram : tepung kacang hijau 40 gram : tepung labu kuning 20 gram, P3= Kombinasi Tepung sorgum
60 gram : tepung kacang hijau 50 gram : tepung labu kuning 20 gram,. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3
kali ulangan sehingga penelitian terdiri dari 9 unit percobaan. Daya terima snack bar Sorhila dilakukan dengan
Uji organoleptik (meliputi warna, aromam tekstur dan rasa) menggunakan Panelis sebanyak 30 orang,
sedangkan kandungan gizi dilakukan menggunakan Uji proksimat.Data uji organoleptik dianalisis
menggunakan uji statistik kruskal wallis dikarenakan data tidak berdistribusi normal dan dilanjutkan dengan
Uji Mann Whitneyuntuk mengetahui beda nyata antar kelompok perlakuan.
Kata Kunci :Snack bar Sorhila, uji organoleptik, kandungan gizi

dilakukan intervensi. Gejala-gejala autisme
dapat dilihat apabila seorang anak memiliki
kelemahan di tiga domain tertentu, yaitu
sosial, komunikasi, dan tingkah laku yang
berulang(Emad et al.2013).

PENDAHULUAN
Autisme
adalah
gangguan
perkembangan neurobiologis berat yang
terjadi pada anak dalam usia kurang dari 3
tahun dan akan berlanjut jika tidak
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Prevalensi anak penyandang autis di
dunia semakin meningkat setiap tahun.
Rasio anak penyandang autis pada tahun
1987 yaitu 1:5000 kelahiran, rasio
meningkat menjadi 1:500 kelahiran pada
tahun 1997 dan 1:250 kelahiran pada tahun
2000, serta rasio terus meningkat menjadi
1:100 kelahiran pada tahun 2006 (King,
2009). Hasil penelitian Centers for Disease
Control and Prevention di Amerika Serikat
menyatakan bahwa peningkatan rasio anak
penyandang autis pada tahun 2012
mencapai 1:88 anak (Sadewi et al, 2015).
Prevalensi autism di Indonesia juga
semakin
meningkat.
Kondisi
ini
ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik
Indonesia pada tahun 2014 mencapai
112.000 jiwa (Adjeng, 2015).
Hasil Penelitian Sine (2018),
menjelaskan bahwa rata-rata orang tua
belum dapat menjalankan diet bebas gluten
dan kasein karena keterbatasan bahan
makanan sebagai alternatif pengganti,
makanan yang mengandung gluten dan
kasein yang merupakan kesukaan anak,
sehingga orangtua merasa tidak tega jika
tidak
memberikannya.
Kemudian
dilanjutkan dengan penelitian tahun 2019
tentang Pembuatan susu jagung dan kacang
hijau sebagai susu alternative non kasein
terhadap anak Autis, namun belum ada
penelitian pembuatan snack non gluten
berdasarkan bahan pangan lokal.
Nusa Tenggara Timur (NTT)
merupakan provinsi yang kaya akan
makanan yang beranekaragam dan kaya
akan potensi pangan lokal seperti sorgum
(sumber karbohidrat), kacang hijau (sumber
protein nabati), labu kuning (sumber
vitamin dan mineral) yang dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan
makanan jajanan bebas gluten dan casien
untuk penderita autis. Menurut TKPI
(Tabel Komposisi Pangan Indonesia) 2017,
protein kacang hijau sebesar 22,9 gram.
Labu kuning merupakan sumber gizi yang
potensial untuk dikembangkan sebagai
bahan alternatif pangan yang lebih dulu

diolah menjadi bentuk tepung. Warna
kuning pada labu kuning menunjukkan
adanya senyawa β-karoten dan dapat
digunakan sebagai salah satu bahan pangan
alternatif untuk menambah jumlah βkaroten harian yang dibutuhkan tubuh
(Usmiati, dkk., 2005).
Berdasarkan
penelitian
peneliti
sebelumnya maka peneliti tertarik untuk
membuat Snack baryang merupakan
makanan ringan yang berbentuk batangan
berbahan dasar campuran dari berbagai
bahan seperti sereal, kacang-kacangan yang
khusus di peruntukkan bagi penderita autis
yaitu snack bar yang tidak mengandung
gluten dan kasein. Pada umumnya snack
bar yang beredar di pasaran yaitu snack bar
yang
terbuat
dari
tepung
terigu
(mengandung
gluten)
dan
adanya
penambahan susu (mengandung kasein).
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan
metode
eksperimen,
menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL) dengan 3 perlakuan yaitu :P1=
Kombinasi Tepung sorgum 80 gram :
tepung kacang hijau 30 gram : tepung labu
kuning 20 gram, P2= Kombinasi Tepung
sorgum 70 gram : tepung kacang hijau 40
gram : tepung labu kuning 20 gram, P3=
Kombinasi Tepung sorgum 60 gram :
tepung kacang hijau 50 gram : tepung labu
kuning 20 gram,. Masing-masing perlakuan
terdiri dari 2 kali ulangan sehingga
penelitian terdiri dari 6 unit percobaan.
Daya terima snack bar Sorhila dilakukan
dengan Uji organoleptik (meliputi warna,
aroma, tekstur dan rasa) menggunakan
Panelis sebanyak 30 orang, sedangkan
kandungan gizi dilakukan menggunakan
Uji proksimat dan uji serat kasar.Data uji
organoleptik dianalisis menggunakan uji
statistik uji statistik kruskal wallis
dikarenakan data tidak berdistribusi normal
dan dilanjutkan dengan Uji Mann Whitney
untuk mengetahui beda nyata antar
kelompok perlakuan.
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0,05, maka dilanjutkan dengan uji statistic
non parametric Uji kruskal wallis. Data uji
normalitas dan hasil uji kruskal wallis
dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
UJI ORGANOLEPTIK SNACK BAR
SORHILA
Uji organoleptik yang dilakukan oleh
30 (tiga puluh) orang panelis terhadap 3
(tiga) sampel dengan kode P1,P2 dan P3
menunjukkan hasil yang disajikan pada
tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Rerata Skor Uji hedonik Snack
bar Sorhila pada Indikator Warna, Aroma,
Tekstur dan Rasa
Tingkat Kesukaan
Warna Aroma Tekstur
P1
4,47
3,87
4,00
P2
3,80
3,90
3,80
P3
3,23
3,53
3,17
Sumber : Data Primer (2021)
Perlakuan

Tabel 2 . Hasil Uji Normalitas
N
Normal
Parametersa

Mean
Std.
Deviation
Most
Absolute
Extreme
Positive
Differences
Negative
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Rasa
4,23
4,03
3,63

Warna
90
4.47

Aroma
90
4.16

Tekstur
90
3.66

Rasa
90
3.97

.565

.820

1.007

.953

.327
.296
-.327
3.106
.000

.247
.197
-.247
2.343
.000

.200
.176
-.200
1.902
.001

.214
.145
-.214
2.030
.001

Kriteria uji untuk pengambilan keputusan
dalam uji Normalitas adalah
Sig .>(alpha, 0.05) maka data berdistribusi
normal
Sig. < (alpha, 0.05) maka data tidak
berdistribusi normal

Keterangan :
1 : Sangat tidak suka
2 : Tidak suka
3 : Agak suka
4 : Suka
5 : Sangat suka

Tabel 3 . Hasil Uji Kruskal Wallis
Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Berdasarkan tabel di atas dapat di
lihat dari hasil uji hedonik terhadap warna
dan tekstur Snack bar Sorhila yang
diberikan kombinasi P1 = Tepung sorgum
80 gram : tepung kacang hijau 30 gram :
tepung labu kuning 20 gram dan P2=
Kombinasi Tepung sorgum 70 gram :
tepung kacang hijau 40 gram : tepung labu
kuning 20 gram menunjukkan angka 4 dan
mendekati angka 4 yang artinya disukai
oleh panelis dibandingkan denganperlakuan
P3= Kombinasi Tepung sorgum 60 gram :
tepung kacang hijau 50 gram : tepung labu
kuning 20 gram menunjukkan rata-rata
angka 3 yang artinya agakdisukai oleh
Panelis, sedangkan hasil uji hedonik
terhadap aroma dan rasa Perlakuan P1, P2
dan P3 rata-rata menunjukkan angka 4 dan
mendekati angka 4 yang artinya disukai
oleh panelis.
Normalitas
data
merupakan
persyaratan mutlak yang harus dilakukan
sebelum melakukan Uji One way anova.
Hasil uji normalitas didapatkan bahwa data
tidak berdistribusi normal karena nilai sig <

Warna
.000
2
1.000

Aroma
22.966
2
.000

Tekstur
10.681
2
.005

Rasa
5.270
2
.072

Berdasarkan
hasil
uji
statistik
menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk
warna dan rasa nilai signifikansinya >0,05
yang artinya ada perbedaan yang tidak
nyata antar perlakuan, sedangkan untuk
aroma dan tekstur nilai signifikansinya <
0,05 yang artinya ada perbedaan yang nyata
antar perlakuan. Karena ada perbedaan
yang nyata antar perlakuan khusus untuk
Aroma dan tekstur, maka dilanjutkan
dengan Uji Mann Whitney.Hasil ujinya
dapat dlihat pada Tabel 6.
Tabel 4. Hasil Uji Mann Whitney
Perlakuan
P1
P2
P3

Aroma
.4,47a
4,47a
3,53b

Tekstur
4,00a
3,80a
3,17b

Keterangan : Angka yang diikuti oleh huruf
yang berbeda (a,b,c) menunjukkan perbedaan
yang nyata (P<0,05)
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Berdasarkan hasil uji statistikdi atas
menunjukkan
perlakuan P1 dan P2
berbeda nyata dengan perlakuan P3 untuk
Aroma dan Warna.

yang dinilai konsumen, meskipun di
dalam
membeli
produk
makanan
tersebut faktor aroma dan teksturSnack bar
Sorhila tetap menjadi penentu utama bagi
konsumen.
a. Warna
Uji hedonik warna Snack bar Sorhila
didapatkan rata-rata disukai oleh panelis.
Menurut Winarno (2004), karbohidrat
juga mempunyai peranan warna. Salah
satu reaksi browning non enzimatis
adalah reaksi maillard. Reaksi tersebut
terjadi karena adanya asam amino lisin
dan glukosa yang bereaksi pada suhu
tinggi sehingga menghasilkan senyawa
melanoidin yang membuat bahan berwarna
coklat.
Pada penelitian didapatkan bahwa
penggunaan madu dan gula aren membuat
warna Snack bar Sorhila lebih gelap, hal
ini dikarenakan warna kecoklatan pada
Snack bar Sorhila
disebabkan
oleh
adanya reaksi browning non enzimatis
(maillard) setelah dipanggang.Menurut
Purwanto (2013), selain itu penambahan
labu kuning dapat menghasilkan warna
coklat kekuningan pada snack bar
dikarenakan pigmen karotenoid yang
terkandung di dalam labu kuning seperti
utein, zea xanthin dan karoten. Hal ini
dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa
penambahan labu kuning sebanyak 20
gram dengan ukuran yang sama pada
setiap perlakuan menunjukkan tidak ada
perbedaan yang nyata dari ketiga
perlakuan tersebut.
b. Aroma
Uji hedonik aroma Snack bar Sorhila
rata-rata disukai oleh panelis. Hal tersebut
menunjukkan bahwa semakin banyak gula
aren dan madu yang ditambahkan, semakin
meningkatkan atribut aroma snack bar
Sorhila, walaupun kacang kacangan yang
ditambahkan juga memberikan pengaruh
aroma
namun tidak signifikan. Aroma
Snack bar Sorhilayang dihasilkan secara
umum masih spesifik . Hasil uji statistik
menunjukkan aroma dari perlakuan P3

KANDUNGAN GIZI SNACK BAR
SORHILA
Nilai gizi Snack bar Sorhila dari 3
(tiga) sampel dengan Perlakuan P1, P2 dan
P3 menunjukkan hasil yang disajikan pada
tabel 5 dibawah ini :
Jenis Analisis
Protein (%)
Lemak (%)
Air (%)
Abu (%)
Karbohidrat
(%)

Metode
Kjehldahl
Soxhlet
Gravimetri
Gravimetri
By
Difference

Kode Produk yang
diuji
P1
P2
P3
4
3,91
4
9,05
8,76
8,20
2,38
2,25
2,21
2,96
1,95
1,68
25,2
25,2
24,7

Sumber : Laboratorium Kimia Pakan – Undana
(2019)

PEMBAHASAN
1. Uji Hedonik Snack bar Sorhila
Uji kesukaan juga disebut uji
hedonik.Panelis
diminta
tanggapan
pribadinya
tentang kesukaan atau
sebaliknya (ketidaksukaan). Selain itu,
panelis juga mengemukakan tingkat
kesukaannya. Tingkat kesukaan ini disebut
skala hedonik, misalnya
dalam
hal
“suka“ dapat mempunyai skala hedonik
seperti : amat sangat suka, sangat suka,
suka, agak suka. Sebaliknya jika
tanggapan itu “tidak suka“ dapat
mempunyai skala hedonik seperti suka dan
agak suka, terdapat tanggapan- nya yang
disebut sebagai netral, yaitu bukan suka
tetapi juga bukan tidak suka.
Pada
umumnyaSnack bar Sorhila
dikonsumsi sebagai snack atau makanan
kecil. Salah satu faktor utama yang
menentukan mutu Snack bar Sorhila
adalah aroma dan teksturnya. Semua
konsumen menginginkan Snack bar
Sorhilayang
renyah,
artinya
yang
menimbulkan bunyi sewaktu digigitdan
dikunyah. Jadi, sesungguhnya rasa Snack
bar Sorhila menjadi faktor nomor dua
11

berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2,
dikarenakan kandungan kacang hijau P3
lebih banyak dibandingkan P1 dan P2.Hal
ini sejalan dengan pendapat Astawan
(2008), bahwa kacang hijau mempunyai
karakteristik aroma yang langu sehingga
sehingga penggunaan prosentase tepung
kacang hijau yang banyak dapat
mempengaruhi aroma produk yang
dihasilkan.
c. Tekstur
Uji hedonik tekstur Snack bar Sorhila
untuk perlakuan P1 dan P2 rata-rata lebih
disukai
oleh
panelis
dibandingkan
perlakuan P3. Hasil uji statistik juga
menunjukkan tekstur dari perlakuan P3
berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2,
dikarenakan kandungan kacang hijau P3
lebih banyak dibandingkan P1 dan P2. Hal
ini sejalan dengan pendapat Nataliningsih
(2008), yang menyatakan bahwa produk
cookies yang dihasilkan akan semakin
keras jika jumlah kacang hijau yang
ditambahkan
banyak
sehingga
mempengaruhi kerenyahan atau kekerasan
suatu produk. Menurut Jauhariah (2013),
daya patah suatu snack bar dapat
dipengaruhi oleh presentasi kadar air,
bahan pengikat dan karakteristik bahan
baku yang digunakan.
d. Rasa
Uji hedonikrasa Snack bar Sorhila
untuk perlakuan P1 dan P2 rata-rata lebih
disukai
oleh
panelis
dibandingkan
perlakuan P3. Hasil uji statistik juga
menunjukkan rasa dari perlakuan P3
berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P2,
dikarenakan kandungan kacang hijau P3
lebih banyak dibandingkan P1 dan P2.Hal
ini sejalan dengan dengan pendapat
Astawan (2008), bahwa kacang hijau
mempunyai karakteristik aroma yang langu
sehingga sehingga penggunaan prosentase
tepung kacang hijau yang banyak dapat
mempengaruhi
rasa
produk
yang
dihasilkan.

e. Kandungan Gizi Snack bar Sorhila
Nilai Gizi Snack bar Sorhila dari segi
gizi, apabila diamati komposisinya, Snack
bar Sorhila dapat merupakan sumber kalori
yang berasal dari pati (dan lemak apabila
telah dipanggang), serta sumber protein.
Dari hasil analisis di laboratorium
ditemukan bahwa kadar protein Snack bar
Sorhila bervariasi dari 3,91 sampai 4%.
Sedangkan kadar patinya bervariasi dari
24,7 sampai 25,2%. Akan tetapi, bila
diperhatikan bahwa fungsi Snack bar
Sorhila hanya sebagai makanan kecil atau
snack, maka jumlah yang dikonsumsinya
pun hanya sedikit saja. Sehingga dalam hal
ini Snack bar Sorhila tidak dapat
dikategorikan sebagai sumber protein
maupun kalori. Artinya walaupun ada,
peranannya kecil sekali dalam mensuplai
baik kalori maupun protein. Sesudah
dipanggang, nampaknya komposisinya
berubah karena hilangnya sebagian kadar
airnya (karena menguap).
Hasil
analisis
laboratorium
menunjukkan bahwa kadar air Snack bar
Sorhila yang telah dipanggang berkurang
menjadi 2,21 sampai 2,38 %, sedangkan
kadar lemaknya sekitar 8,20 sampai 9,05%.
Rata-rata nilai gizi tidak terlalu banyak
berubah. Hal ini sejalan dengan pendapat
Koswara (2009), mengatakan dari hasil
analisis di laboratorium ditemukan bahwa
sesudah
dipanggang,
komposisinya
berubah karena hilangnya sebagian kadar
airnya (karena menguap).
Serat kasar Snack bar Sorhila
menunjukkan hasil pada Perlakuan P1
dengan Penambahan tepung sorgum 80
gram mengandung serat kasar lebih besar
dari perlakuan P2 dan P3. Persentase serat
Snack bar Sorhila menurun
dengan
prosentase sorgum semakin kecil. Hal ini
sejalan dengan pendapat Almatsier (2003),
serat kasar adalah serat dalam suatu
bahan pangan yang masih tahan
setelah direaksikan dengan asam kuat
dan
basa
kuat sehingga terjadi
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kehilangan selulosa sekitar
hemiselulosa sekitar 85%.
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KARAKTERISTIK BALITA STUNTING DI DESA KAIRANE
KABUPATEN KUPANG
Maria Goreti Pantaleon
Program Studi Gizi, Poltekkes Kemenkes Kupang
Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang
Email: margotepunk@gmail.com
ABSTRACT
Stunting is nutritional status based on the index of body length for age (PB/U) or height for age (TB/U) which is the
equivalent of the terms stunted (short) and severely stunted (very short). A child who is stunted often looks like a
child of normal height for his age. Stunting begins before birth due to poor maternal nutrition during pregnancy,
bad eating habit, deficiency in food quality, and the intensity of frequent disease (Supariasa, 2011). Based on the
Nutrition Status Observing (PSG) data, the prevalence of stunted toddlers in Indonesia has increased in 2016 from
27.5% to 29.6% in 2017 while in 2018 the percentage of 37.2% the toddlers in Indonesia had inappropriate height
regarding to their age (short), currently approximately 8 million Indonesian children are experiencing suboptimal
growth (Ministry of Health 2018). The objective of this study was to recognize the description of stunting toddlers in
Kairane village, Kupang Regency. The samples in this study were 23 stunting toddlers in Kairane village. This
research was conducted in Kairane village in May to July 2021. The results showed that most of the fathers of
stunting toddlers worked as farmers (82.7%), and the mothers of toddlers were did not work or housewives (95.7%).
The average numbers of family members of stunting toddlers are 5 people, and regarded to breastfeeding history,
most stunting toddlers do not receive exclusive breastfeeding (69.6%).
Keywords: Stunting, Characteristics of Toddlers, Breastfeeding

ABSTRAK
Stunting adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan
menurut umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severly stunted (sangat pendek).
Seorang anak yang mengalami kekerdilan sering terlihat seperti anak dengan tinggi badan normal untuk anak
seusianya. Stunting dimulai sejak sebelum kelahiran disebabkan karena gizi ibu selama kehamilan buruk, pola
makan yang buruk, kualitas makanan yang buruk, dan intensitas frekuensi menderita penyakit sering (Supariasa,
2011). Berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG), prevalensi balita pendek di Indonesia mengalami
peningkatan pada tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018 presentase
sebesar 37,2% balita di Indonesia memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya (pendek), saat ini sekitar
8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak maksimal (Kemenkes 2018). Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengetahui gambaran karakteristik balita stunting di desa Kairane Kabupaten Kupang. Sampel dalam penelitian ini
yaitu balita stunting di desa Kairane sebanyak 23 orang. Penelitian dilaksanakan di desa Kairane pada Bulan Mei –
Juli 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ayah balita stunting bekerja sebagai petani (82,7%),
dan ibu balita tidak bekerja atau ibu rumah tangga (95,7%). Jumlah anggota keluarga balita stunting rata-rata
sebanyak 5 orang, dan terkait riwayat pemberian ASI, sebagian besar balita stunting tidak mendapatkan ASI
Eksklusif (69,6%).
Kata Kunci : Stunting, Karakteristik Balita, Pemberian ASI
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dipengaruhi oleh tingkat pendidikan,
pendapatan, dan akses informasi terutama
tentang gizi dan kesehatan (Kemkes RI,
2012 cit UNICEF 1990 & Ruel 2008).
Berdasarkan data Pemantauan Status
Gizi (PSG), prevalensi balita pendek di
Indonesia mengalami peningkatan pada
tahun 2016 yaitu 27,5% menjadi 29,6% pada
tahun 2017 sedangkan pada tahun 2018
presentase sebesar 37,2% balita di Indonesia
memiliki tinggi badan yang tidak sesuai
dengan usianya (pendek), saat ini sekitar 8
juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan
tidak maksimal (Kemenkes 2018).
Untuk itu Penulis merasa perlu
melakukan
penelitian
mengenai
Karakteristik Balita Stunting di Desa
Kairane Kabupaten Kupang.

PENDAHULUAN
Stunting adalah status gizi yang
didasarkan pada indeks panjang badan
menurut umur (PB/U) atau tinggi badan
menurut umur (TB/U) yang merupakan
padanan istilah stunted (pendek) dan severly
stunted (sangat pendek). Seorang anak yang
mengalami kekerdilan sering terlihat seperti
anak dengan tinggi badan normal untuk anak
seusianya. Stunting dimulai sejak sebelum
kelahiran disebabkan karena gizi ibu selama
kehamilan buruk, pola makan yang buruk,
kualitas makanan yang buruk, dan intensitas
frekuensi menderita penyakit
sering
(Supariasa, 2011).
Faktor penyebab langsung dari
kejadian stunting (kurang gizi kronis)
pertama adalah konsumsi makanan yang
tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat
gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang
yaitu beragam, sesuai kebutuhan, bersih dan
aman (misalnya karena bayi tidak
mendapatkan ASI Eksklusif). Faktor
penyebab langsung kedua adalah penyakit
infeksi yang berkaitan dengan tingginya
kejadian penyakit menular terutama diare
dan penyakit pernapasan akut (ISPA).
Faktor ini banyak terkait dengan mutu
pelayanan kesehatan dasar khususnya
imunisasi, kualitas lingkungan hidup dan
perilaku hidup sehat. Kualitas lingkungan
hidup terutama adalah ketersediaan air
bersih, sarana sanitasi dan perilaku hidup
sehat seperti kebiasaan mencuci tangan
dengan sabun, buang air besar di jamban,
tidak merokok, sirkulasi udara dalam rumah
tangga dan sebagainya. Faktor lain yang
juga berpengaruh yaitu ketersediaan pangan
di keluarga, khususnya pangan untuk bayi
0—6 bulan (ASI Eksklusif) dan 6—23 bulan
(MP-ASI), dan pangan yang bergizi
seimbang khususnya bagi ibu hamil.
Semuanya itu terkait pada kualitas pola asuh
anak. Pola asuh, sanitasi lingkungan, akses
pangan keluarga, dan pelayanan kesehatan,

BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian ini merupakan
penelitian observasional dengan rancangan
cross sectional study. Populasi adalah semua
balita stunting yang ada di Desa Kairane
Kabupaten Kupang. Sampel penelitian
adalah semua balita stunting di desa Kairane
dan Cara pengambilan sampel dengan
metode total sampling yaitu sebanyak 23
orang. Variabel dalam penelitian ini terdiri
atas variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebasnya adalah Karakteristik
Balita yang meliputi pendidikan orang tua,
pekerjaan orang tua, jumlah anggota
keluarga serta riwayat pemberian ASI.
Variabel terikatnya adalah stunting.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Distribusi Pekerjaan Ayah
Responden
Pekerjaan Ayah
N
%
a. Petani
19
82,7
b. Security
1
4,3
c. Buruh
2
8,7
d. Honorer
1
4,3
Jumlah
23
100
16

Dari tabel 1 diketahui bahwa sebagian
besar ayah balita bekerja sebagai Petani
(82,7%).

rendah sehingga mempengaruhi daya beli
serta penyediaan pangan keluarga.
Dari hasil penelitian juga diketahui
bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga
terbanyak dari responden adalah 5 orang
(48%). Hasil penelitian Mutika (2018)
menyatakan bahwa terdapat hubungan
antara jumlah anggota keluarga dengan
status gizi kurang pada balita. Keluarga
dengan jumlah anak yang banyak akan
menimbulkan banyak permasalahan
dalam keluarga seperti pola asuh ibu
terhadap anaknya, penyediaan pangan
keluarga, maupun kondisi lingkungan
yang baik untuk perkembangan anak sulit
terjadi dalam keluarga dengan anggota
rumah tangga yang besar.

Tabel 2. Distribusi Pekerjaan Ibu Responden
Pekerjaan Ibu
N
%
a. Ibu Rumah Tangga
22
95,7
b. Guru PAUD
1
4,3
Jumlah
23
100
Dari tabel 2 diketahui bahwa sebagian
besar ibu balita bekerja sebagai Ibu Rumah
Tangga (95,7%).
Tabel 3. Distribusi Jumlah Anggota
Keluarga Balita Stunting
Jumlah
Anggota n
%
Keluarga
a. 3 Orang
7
30,4
b. 4 Orang
1
4,3
c. 5 Orang
11
48,0
d. 6 Orang
3
13,0
e. 7 Orang
1
4,3
Jumlah
23
100
Dari tabel diatas diketahui bahwa
sebagian besar jumlah anggota keluarga
responden sebanyak 5 orang (48%).

2. Riwayat Pemberian ASI
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian
besar
responden
tidak
mendapatkan ASI Eksklusif (69,6%).
Stunting merupakan masalah gizi kronis
yang disebabkan oleh asupan zat gizi
yang kurang dalam jangka waktu lama.
Salah satu penyebab stunting adalah
asupan Air Susu Ibu yang tidak
mencukupi. Hasil penelitian Novianti,
dkk pada tahun 2020 menyatakan bahwa
terdapat hubungan yang signifikan antara
pemberian ASI dengan Kejadian Stunting
di wilayah kerja Puskesmas Ulaweng
Tahun 2019. Penelitian ini juga sejalan
dengan penelitian dari Fitri (2018) yang
menyimpulkan bahwa terdapat hubungan
antara ASI Eksklusif dengan Kejadian
Stunting di Puskesmas LimaPuluh
Pekanbaru
.
KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan sebagian
besar keluarga balita stunting berprofesi
sebagai petani, dengan rata-rata jumlah
anggota keluarga sebanyak 5 orang, serta

Tabel 4. Riwayat Pemberian ASI
Riwayat Pemberian ASI
n
%
a. ASI Eksklusif
7
30,4
b. Tidak Eksklusif
16
69,6
Jumlah
23
100
Dari tabel 4 diketahui bahwa sebagian
besar balita tidak mendapatkan ASI
Eksklusif (69,6%).
PEMBAHASAN
1. Karakteristik Balita Stunting di Desa
Kairane
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar ayah responden bekerja
sebagai petani, dan sebagian besar ibu
responden tidak bekerja. Pekerjaan
sebagai petani, membuat kondisi social
ekonomi keluarga responden tergolong
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sebagian besar balita stunting tidak
mendapatkan ASI Eksklusif.
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PENGARUH SUBTITUSI TEPUNG KACANG HIJAU DAN TEPUNG
PISANG KEPOK TERHADAP UJI ORGANOLEPTIK,
KANDUNGAN GIZI DAN DAYA SIMPAN CUP CAKE
Meirina Sulastri Loaloka, Asweros Umbu Zogara,
Maria Goreti Pantaleon, Maria Helena Duanita
Program Studi Gizi, Poltekkes Kemenkes Kupang
Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang
Email: mey.loaloka@gmail.com
ABSTRACT
PEM (Protein Energy Malnutrition) is one of the nutritional disorders that has a top priority to be treated in
Indonesia and in developing countries. The first thing that must be handled is the symptoms of an acute infectious
disease such as convulsions, dehydration and diarrhea. Cupcake is one of the popular snacks or snacks in
Indonesia. Nuts are a good source of vegetable protein for consumption. One of these types of beans is green beans.
Musa paradidiaca used in this study was the included in platinum bananas or processed bananas. Cup cake became
popular after Indonesian people got to know civilization outside. There are many varieties of cupcakes circulating in
the market, but for product innovation there has not been much done, innovation for cupcake products has been
done by substitution of red bean flour and wheat flour by nigrum. The specific purpose of this study was the effect of
substitution of mung bean flour and banana flour on organoleptic tests, nutritional content and shelf life of cup
cakes. Research Methods: The type of research used is experimental, using a completely randomized design (CRD).
The results of the research that substitution of mung bean flour and banana flour had an effect on the organoleptic
properties of cupcakes including texture, color, aroma and taste. cupcake substituted with 30% mung bean flour and
20% banana flour contains nutrients, namely 0.214% carbohydrates, 0.60% protein, 0.340% fiber and 0.214%
carbohydrates. There is a decrease in the shelf life of cupcakes, especially water content, mineral content, fat
content and fiber content.
Keywords: Green Bean Flour, Banana Flour, Cup Cake

ABSTRAK
Penyakit KEP (Kekurangan Energi Protein) merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang mendapat prioritas
utama untuk ditangani di indonesia maupun dinegara yang sedang berkembang. Penanggulangan KEP yang pertama
harus ditanggulangi ialah gejala – gejala penyakit infeksi yang akut seperti kejang – kejang, dehidrasi dan diare.
Cupcake merupakan salah satu makanan selingan atau kudapan yang populer diindonesia. kacang – kacangan
merupakan salah satu sumber protein nabati yang baik untuk dikonsumsi. salah satu dari jenis kacang – kacangan
tersebut adalah kacang hijau. pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisang kepok kuning. pisang kepok
termasuk dalam pisang platinum atau pisang olahan. Cup cake mulai populer setelah masyarakat indonesia
mengenal peradaban diluar. Ragam cupcake sudah banyak yang beredar dipasar, namun untuk inovasi produk belum
banyak dilakukan, inovasi produk cupcake pernah di lakukan dengan subtitusi tepung kacang merah dan tepung
terigu oleh nigrum. Tujuan Khusus penelitian ini Pengaruh subtitusi Tepung Kacang Hijau dan Tepung Pisang
Kepok terhadap Uji Organoleptik, Kandungan Gizi dan Daya Simpan cup cake. Metode Penelitian : Jenis penelitian
yang digunakan adalah experimen, menggunakan rancangan acak lengkap (RAL). Hasil Penelitian cupcake subtitusi
tepung kacang hijau dan tepung pisang kepok berpengaruh terhadap sifat organoleptik cupcake meliputi tekstur,
warna, aroma dan rasa. cupcake yang di subtitusi dengan tepung kacang hijau 30 % dan tepung pisang kepok 20 %
memiliki kandungan zat gizi yakni karbohidrat 0,214 %, protein 0,60 %, serat 0,340 % dan 0,214 % karbohidrat.
Terjadi penuranan umur simpan cupcake terutama kadar air, kadar mineral, kadar lemak dan kadar serat.
Kata Kunci :Tepung Kacang Hijau, Tepung Pisang Kepok, Cup Cake
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kalsium dan fosfor. kacang hijau memiliki
kandungan gizi yang lumayan tinggi
dibandingkan dengan jenis kacang –
kacangan
lainnya
(Purwanti,2008).
Penggunaan kacang hijau dan pisang kepok
sebagai campuran pada pembuatan produk
pangan di Indonesia belum banyak
dilakukan.
Pisang merupakan salah satu jenis
buah yang mengandung antioksidan, vitamin
dan mineral yang penting untuk tubuh, serta
serat harian yang dibutuhkan tubuh. Pisang
merupakan karbohidrat kompleks dan
simpleks sehingga pisang dapat digunakan
sebagai sumber energi untuk meningkatkan
daya tahan tubuh. pisang juga berperan
dalam menurunkan kadar glukosa darah dan
kadar kolesterol.
Pisang yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pisang kepok kuning
(Musa paradidiaca forma typical). pisang
kepok termasuk dalam pisang platinum atau
pisang olahan. Meskipun pisang kepok
merupakan jenis pisang olahan, pisang
kepok juga dikonsumsi secara langsung
ketika pisang pisang sudah matang. pati
resisten pisang kepok merupakan yang
paling tinggi dibandingkan pati resisten
pisang lain.
Berdasarkan uraian diatas peneliti
ingin meneliti “Pengaruh subtitusi kacang
hijau dan pisang kepok terhadap uji
organoleptik, kandungan gizi, dan daya
simpan cup cake.

PENDAHULUAN
Penyakit KEP (Kurang Energi
Protein) merupakan salah satu penyakit
gangguan gizi yang mendapat prioritas
utama untuk ditangani diindonesia maupun
dinegara
yang
sedang
berkembang.
penanggulangan KEP yang pertama harus
ditanggulangi ialah gejala – gejala penyakit
infeksi yang akut seperti kejang – kejang,
dehidrasi dan diare. Dengan cara dilakukan
pemberian makanan cair yang mengandung
cukup energi dan protein serta komponen
gizi lainnya. sesua dengan tujuan diet untuk
balita KEP yaitu untuk mencukupi
kebutuhan balita KEP. adapun syaratsyaratnya yaitu energi 250 – 438 kkal,
protein 11,5 – 16 g, protein score > 65 dan
NDPE > 9 serta pemberian suplementasi
vitamin dan mineral secara bertahap dengan
melalui 3 fase yaitu fase stabilisasi, fase
transisi dan fase rehabilitasi (Adriani dan
Wirajatmadi,2012).
Menurut Depkes 2011, untuk
menanggulangi masalah KEP antara lain
dengan PMT Pemulihan, makanan lokal,
makanan untuk pemulihan anak penderita
KEP yaitu dengan memberikan F-75 energi
100kkal /kgBB/hr, protein 1-1,5 g/kgBB/hr,
F-100 energi 150 kkal/kgBBhr, protein 2-3
g/kgBB/hr,
F135
energi
150-200
kkal/kgBB/hr, protein 3-4 g g/kgBB/hr.
Dalam nilai gizi formula anak KEP per
1000ml terdiri dari energi, protein, laktosa,
kalium, natrium, magnesium dan zink. Serta
dengan pemberian obat gizi seperti Kapsul
Vitamin A, Tablet Tambah Darah, Mineral
Mix, dan Taburia guna membantu
memenuhi kebutuhan zat gizinya Kacang –
kacangan merupakan salah satu sumber
protein nabati yang baik untuk dikonsumsi.
salah satu dari jenis kacang – kacangan
tersebut adalah kacang hijau. kacang hijau
memiliki kandungan protein yang cukup
tinggi yaitu sebesar 22, 9 % dan merupakan
sumber mineral yang penting antara lain

BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan
adalah experimen, menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan empat
perlakuan, dimana perlakuan pertama (P0)
adalah tanpa subtitusi, ((P1) adalah cup cake
dengan subtitusi 40 % kacang hijau dengan
10 % pisang kapuk, perlakuan kedua (P2)
adalah cup cake dengan subtitusi 35 %
kacang hijau dengan 15 % pisang kepok ,
perlakuan ketiga (P3) adalah cup cake
20

dengan subtitusi 30 kacang hijau dengan 20
% Pisang Kepok. Ketiga Cup Cake hasil
subtitusi kacang hijau dan Pisang Kepok ini
di uji menggunakan Uji Organoleptik
dengan panelis yang diambil dari dosen dan
Mahasiswa prodi gizi Jurusan Gizi
Poltekkes Kemenkes Kupang serta uji
kandungan gizi di Laboratorium Pangan
Undana Kupang.

menyebabkan protein terurai menjadi asam
– asam amino bebas dimana asam amino
tersebut memicu terjadinya reaksi mailard
bereaksi dengan gula pereduksi sehingga
terbentuk warna yang lebih coklat
(Suarni,2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN
UJI ORGANOLEPTIK
Berdasarkan hasil uji daya terima,
dapat diketahui penilaian panelis terhadap
cupcake dari beberapa perlakuan meliputi
warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan
sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil Uji Organoleptik Berdasarkan
Uji Kesukaan pada cupcake dari beberapa
perlakuan
Perlakuan
P0
P1
P2
P3

Warna
4.91
4.11
4.33
4.02

Aroma
4.67
4.44
4.33
4.18

Rasa
4.69
4.40
4.48
4.36

Tekstur
4.72
4.31
4.45
4.14

WARNA
Hasil statistik anova satu arah
menunjukkan bahwa nilai p 0,000 (P<0.05),
Ho ditolak sehingga memberikan pengaruh
yang nyata terhadap daya terima warna
maka dilanjutkan ke analisis duncan. hasil
analisis duncan menunjukkan ada perbedaan
warna pada cupcake dari tepung kacang
hijau dan tepung pisang kepok. Presentase
frekuensi terhadap warna cup cake yang
paling banyak menyukai adalah tepung
kacang hijau 30 % dan tepung pisang 20 %
warna cup cake coklat keemasan sehingga
lebih banyak yang menyukai. warna cupcake
yang berbahan tepung kacang hijau lebih
banyak memiliki warna lebih coklat karena
ada proses browning. menurut akbar (2014),
proses pengcoklatan yang semakin lama

AROMA
Hasil statistik anova satu arah
menunjukkan bahwa nilai p sebesar P valeu
0.000 (P<0.05), Ho diterima sehingga tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap
daya terima aroma maka tidak dilakukan ke
analisis duncan. penilaian kesukaan panelis
terhadap aroma meningkat pada perlakuan
30 % tepung kacang hijau dan 20 % tepung
pisang kepok, yang semakin banyak akan
mempengaruhi aroma cup cake hal ini
disebabkan karena aroma kacang hijau
cenderung menghasilkan aroma kacang
hijau dan menutupi aroma pisang. tingginya
presentasi penggunaan tepung kacang hijau
berpengaruh terhadap aroma khas cup cake,
aroma khas cup cake dihasilkan pada saat
pemanggangan, aroma khas cup cake
mendapat pengaruh dari aroma kacang hijau.
hal ini sesuai dengan pernyataan yang di
laporkan Maulina (2015) bahwa semakin
banyak
penambahan
(bahan
yang
digunakan), maka aroma yang dihasilkan
lebih cenderung kepada aroma bahan yang
digunakan.
RASA
Rasa adalah faktor berikutnya yang
dinilai panelis setelah aroma dan warna. rasa
timbul akibat adanya rangsangan kimiawi
yang dapat diterima oleh indra pencicip atau
lidah.
rasa
adalah
faktor
yang
mempengaruhi penerimaan produk pangan.
berdasarkan
hasil
analisis
terhadap
karakteristik
rasa
pada
cup
cake
memberikan perbedaan yang siginifikan,
nilai P- value (0.010) lebih kecil dari nilai
alfa (0.05) tingkat rasa produk cup cake
yang
dihasilkan
dipengaruhi
oleh
penggunaan tepung kacang hijau dan pisang
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kepok ditambah dengan bahan tambahan
seperti gula, telur, vanili dalam komposisi
cup cake, selain itu proses pengolahan juga
sangat berperan penting seperti pada proses
pencampuran (mixing) dan lama proses
pemanggangan. hasil uji organoleptik
terhadap rasa bertujuan untuk mengetahui
tingkat respon dari panelis mengenai
kesukaannya terhadap cup cake yang
dihasilkan pada masing – masing perlakuan.
rasa sangat berhubungan dengan aroma,
karena keduanya merupakan komponen
flavor senyawa pada produk dapat
memberikan rangsangan pada
indra
penerima, rasa di pengaruhi oleh beberapa
faktor yaitu senyawa kimia, suhu,
konsentrasi dan interaksi dengan komponen
rasa yang lain (Dwi,2014).

amilosa yang rendah agar tekstur cup cake
menjadi mengembang (Wirakartakusumah
dkk dalam Kadarwati, 2015).
HASIL UJI KANDUNGAN GIZI (UJI
PROKSIMAT)
Kandungan proksimat produk cup
cake formula kontrol dan formula
perlakukan dianalisis menggunakan analisis
proksimat.
analisis
proksimat
yang
dilakukan meliputi kadar protein, kadar
abu,kadar air, kadar lemak, kadar
karbohidrat, dan serat kasar
Berdasarkan hasil yang diperoleh
pada menunjukkan bahwa kadar air cupcake
tepung kacang hijau dan tepung pisang
kepok perlakuan P 3 ( Tepung Kacang hijau
30 % dan Tepung Pisang Kepok 20 %)
sebesar 0.420 lebih tinggi dibandingkan
kadar air cupcake perlakuan kontrol atau
Perlakuan P0 yaitu 100 % tepung terigu
yaitu 0.330. kadar air tertinggi yaitu pada
perlakuan P3 yaitu sebesar 0.080. hal ini
dikarenakan pada formula P3 menggunakan
tepung kacang hijau dan tepung pisang
kepok (30 % dan 20 %). hal ini sesuai
dengan yang dilaporkan majid malawat
(2015), menunjukkan semakin tinggi
penambahan tepung kacang hijau dan pisang
kepok maka kadar air akan semakin tinggi.
beberapa hal yang dapat mempengaruhi
kadar air cake adalah jenis bahan dan
komponen yang ada didalamnya dan juga
cara serta kondisi pemanggangan seperti
suhu, ketebalan bahan dan waktu yang
dibutuhkan untuk pemanggangan (Ratna
2013). Syarat mutu cupcake berdasarkan
SNI 01-3840-1995 adalah maksimum
sebesar 40 % (%bb). kadar air produk
cupcake perlakuan P3 sebagai produk
terpilih yang dihasilkan telah memenuhi
persyaratan mutu cup cake berdasarkan SNI.
Berdasarkan hasil analisis yang
diperoleh menunjukkan bahwa kadar lemak
tertinggi diperoleh dari perlakuan P0 yaitu
jumlah 0.420. kadar lemak cupcake lebih

TEKSTUR
Tekstur memiliki pengaruh penting
terhadap produk cup cake misalnya tingkat
kelembutan, keempukan dan kekerasan.
panelis cenderung lebih menyukai tekstur
yang lembut, empuk dan tidak keras.
sebaliknya, panelis akan memberi skor yang
lebih rendah terhadap cup cake yang
teksturnya kasar dan keras (Kartika dalam
rakhma,2013). Berdasarkan hasil analisis
terhadap karakteristik tekstur pada cup cake
memberikan adanya perbedaan yang
signifikan nilai P-Value (0.000) lebih kecil
dari nilai (0.05). Hasil uji Organoleptik
terhadap tekstur menunjukkan tekstur yang
paling disukai oleh panelis adalah semua
perlakuan karena memiliki tekstur yang
sangat lembut dan tidak keras dengan skor
rata – rata 4. Hal ini sesuai dengan
pernyataan fellow dalam mayasari (2015)
tekstur makanan ditentukan oleh kadar air,
kandungan lemak, jumlah karbohidrat
(selulosa, pati dan pektin) serta kandungan
proteinnya. Pada pembuatan cup cake,
tepung yang digunakan adalah tepung
dengan kandungan amilopektin tinggi dan
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tinggi dari kadar lemak yang ditetapkan oleh
SNI yaitu maksimum 3 %, hal ini diduga
karena pengaruh dari adanya bahan
penunjang atau tambahan seperti mentega,
kuning telur dan lain-lain.
Berdasarkan
hasil
analisis,
menjukkan kadar serat pangan tertinggi
cupcake tepung kacang hijau dan pisang
kepok yaitu perlakuan P3 (tepung kacang
hijau 30% : pisang 20%) yaitu sebesar
0,340% (%bb). Hal tersebut diduga
disebabkan pisang merupakan salah satu
sumber serat, Hal ini sesuai dengan
penelitian
Firmansyah
(2005)
yaitu
kandungan serat pada pisang sebesar 2,70%
per 100 g pisang. Jumlah proporsi tepung
kacang hijau yang digunakan dalam produk
ini hampir setara dengan proposri pisang.
Berdasarkan syarat mutu cupcake menurut
SNI 01-3840-1995, tidak terdapat standar
khusus untuk kadar serat produk cupcake.
Hasil analisis menunjukkan bahwa
kandungan karbohidrat produk cupcake
tepung kacang hijau dan pisang kepok
tertinggi pada perlakuan kontrol (100%
tepung terigu) sejumlah 0.214 %, dan
kandungan terendah pada perlakuan P3
(tepung kacang hijau 30% : pisang 20 % )
sejumlah 0.418 %. Dari hasil analisis
diketahui pada perlakuan P0 (kontrol)
kandungan
karbohidrat
lebih
tinggi
dibandingkan perlakuan P3. Hal ini
sebabkan karena semakin berkurangnya
jumlah proporsi tepung kacang hijau yang
digunakan.

selama penyimpanan yaitu sebesar 0.330 %.
selanjutnya jumlah serat kasar juga
mengalami penurunan selama penyimpanan
yaitu sebesar 0,340%. kondisi sebaliknya
terjadi pada protein, karbohidrat dan energy.
ketiga zat gizi ini mengalami peningkatan
selama proses penyimpanan yaitu masing –
masing untuk protein terjadi 0.016% dan
karbohidrat 0,214 % dan energi 40,95 kkal.
KESIMPULAN
Subtitusi tepung kacang hijau dan
tepung pisang kepok berpengaruh terhadap
sifat organoleptik cupcake meliputi tekstur,
warna, aroma dan rasa. Dari ke ketiga
perlakuan yang paling disukai adalah pada
perlakuan P3 dengan subtitusi tepung
kacang hijau sebesar 30% dan tepung pisang
kepok sebesar 20%. Cupcake yang
disubstitusi dengan tepung kacang hijau
30% dan tepung pisang kepok 20%
memiliki kandungan zat gizi yakni
karbohidrat 0,214%, protein 0.60%, serat
0.340%, dan 0.214% Karbohidrat. Ada
penurunan umur simpan cupcake terutama
kadar air,kadar mineral, kadar lemak dan
kadar serat.
SARAN
Diharapkan produk cupcake subtitusi
tepung kacang hijau dan tepung pisang
kepok dapat dijadikan sebagai makanan
ringan dengan kandungan gizi tinggi bagi
balita kekurangan energi kronis
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DAYA SIMPAN CUP CAKE
Dari data yang ada dapat diketahui
bahwa berat kering bahan selama
penyimpanan mengalami penurunan 0.455
%, artinya penyimpanan selama 4 hari
menyebabkan terjadinya peningkatan kadar
air sebesar 0.080 %. keadaan yang sama
juga terjadi pada bahan anorgnik (kadar abu)
mengalami penurunan sebesar 0.020 %,
jumlah lemak juga mengalami penurunan
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ABSTRACT
One of the health efforts is improving nutrition, especially at school age, especially at the age of 7-12 years. One of
the health efforts is improving nutrition, especially at school age, especially at the age of 7-12 years. Food
consumption affects a person's nutritional status. Good nutritional status or optimal nutritional status occurs when
the body gets enough nutrients that are used efficiently, thus enabling physical growth, brain development, and so
on. Based on the 2013 Riskesdas data, the nutritional status of children 5-12 years old in NTT according to the
TB/U indicator which is categorized as short is 25.8% and very short is 18.1%. Medium according to indicators
BMI/U very thin 7.8% and 11.8% thin. NTT is the province with the highest stunting rate. This study aims to
determine the relationship between socio-economic characteristics, nutritional knowledge and breakfast habits with
the nutritional status of State Elementary School children in Fatukanutu Village, Amabi Oefeto District, Kupang
Regency. This type of research is observational with a cross sectional research design. This study used a sampling
technique carried out by proportional random sampling. For data analysis, statistical tests were performed using
the chi-square test. Data analysis used univariate, bivariate and multivariate analysis. The results showed that
maternal nutritional knowledge and breakfast habits had a significant influence on the nutritional status (BMI/A) of
elementary school students. Knowledge of maternal nutrition has a P value of 0.009 and an OR value of 7.7.
Likewise, breakfast habits have a significant influence on nutritional status and breakfast habits are a risk factor for
underweight in elementary school students. Elementary school students who rarely eat breakfast will experience
thinness 3.4 times greater than students who usually eat breakfast. For other variables, such as mother's education,
it has no significant effect but as a risk factor, while the father's education variable has no significant effect on
nutritional status and not as a risk factor for underweight. Father's occupation and mother's occupation have no
significant effect on the nutritional status of elementary school students and are not risk factors for underweight in
elementary school students. Based on the results of the bivariate analysis, the candidate variables for the
multivariate test were knowledge of maternal nutrition and breakfast habits, because these two variables had a
significance value of <0.05. The results of multivariate analysis can be seen by looking at the highest OR value.
Thus, the most influential variable on nutritional status (BMI/A) is maternal nutritional knowledge.
Keywords: nutritional status, knowledge of maternal nutrition, breakfast habits, family characteristics
ABSTRAK
Salah satu upaya kesehatan adalah perbaikan gizi terutama di usia sekolah, khususnya pada usia 7-12 tahun. Salah
satu upaya kesehatan adalah perbaikan gizi terutama di usia sekolah khususnya pada usia 7-12 tahun. Konsumsi
makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh
memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik,
perkembangan otak,. Berdasarkan data Riskesdas 2013, status gizi anak 5-12 tahun NTT menurut indicator TB/U
yang masuk kategori pendek 25,8 % dan sangat pendek 18,1 %. Sedang menurut indikator IMT/U sangat kurus
7,8% dan kurus 11,8%. NTT merupakan propinsi yang tertinggi angka stuntingnya. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan karakteristik sosial ekonomi, pengetahuan gizi dan kebiasaan makan pagi dengan status gizi
pada anak Sekolah Dasar Negeri di Desa Fatukanutu Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang. Jenis penelitian
adalah observasional dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan cara proporsional random sampling. Untuk analisis data dilakukan uji statistik
menggunakan uji chi-square. Analisis data menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pengetahuan gizi ibu dan kebiasaan sarapan pagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
status gizi (IMT/U) pada siswa SD. Pengetahuan gizi ibu memiliki nilai P sebesar 0.009 dan nilai OR sebesar 7.7.
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Demikian halnya dengan kebiasaan sarapan pagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status gizi dan
kebiasaan sarapan pagi merupakan faktor risiko kurus pada siswa SD. Siswa SD yang jarang sarapan pagi akan
mengalami kurus 3,4 kali lebih besar dibanding siswa yang biasa sarapan pagi. Untuk variabel lain seperti
pendidikan ibu memiliki pengaruh yang tidak signifikan namun sebagai faktor risiko sedangkan variabel pendidikan
ayah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap status gizi dan bukan sebagai faktor risiko kurus. Pekerjaan
ayah dan pekerjaan ibu memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ststaus gizi siswa SD dan bukan
merupakan faktor risiko kurus pada siswa SD. Berdasarkan hasil analisis bivariat maka variabel kandidat uji
multivariat adalah pengetahuan gizi ibu dan kebiasaan sarapan pagi, karena kedua variabel ini memiliki nilai
signifikansi <0,05. Hasil analisis multivariat dapat diketahui dengan melihat nilai OR yang paling tinggi. Dengan
demikian variabel yang paling berpengaruh terhadap status gizi (IMT/U) adalah pengetahuan gizi ibu.
Kata kunci: status gizi, pengetahuan gizi ibu, kebiasaan sarapan pagi, karakteristik keluarga

Untuk memberikan makanan yang
benar pada anak usia sekolah harus dilihat
dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial
budaya, agama, disamping aspek medik dari
anak itu sendiri. Makanan pada anak usia
sekolah harus serasi, selaras, seimbang.
Serasi artinya sesuai dengan tingkat tumbuh
kembang anak. Selaras adalah sesuai dengan
kondisi ekonomi, sosial budaya serta agama
dari keluarga sedangkan seimbang artinya
nilai gizinya harus sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan usia dan jenis bahan makanan
seperti karbohidrat, protein dan lemak
(Judarwanto,2008)
Penelitian yang dilakukan pada tahun
2009 tentang Kebiasaan Sarapan di
Kalangan Anak Usia Sekolah Dasar di
Poliklinik
Umum Departemen Ilmu
Kesehatan Anak FKUI-RSCM di ketahui
bahwa Dari 58 subjek penelitian, 22% anak
memiliki kebiasaan tidak sarapan pagi.
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh di
SD Citarum 01, 02,03, dan 04 Semarang
menunjukkan masih terdapat 34,83% anak
SD jarang sarapan. Survei yang dilakukan
Pergizi Pangan Indonesia tahun 2010 pada
35 ribu anak usia sekolah dasar
menunjukkan 44,6% anak yang sarapan
kurang dari 15% kebutuhannya (Sudibyo
dan Gunawan, 2009).
Berdasarkan data riskesdas tahun
2013 Provinsi NTT merupakan Provinsi
dengan jumlah balita gizi buruk-kurang
mencapai 35% dan angka ini jauh di
atasangka nasional yaitu 21,2%. Provinsi
NTT masih jauh dari target MDGs dimana

PENDAHULUAN
Makan pagi pagi adalah suatu
kegiatan yang penting dilakukan sebelum
melakukan aktivitas fisikpada hari itu.
Melewatkan makan pagi akan menyebabkan
tubuh lemah dan kurang konsentrasi karena
tiada suplai energi. Jika hal ini terjadi, maka
tubuh akan membongkar persediaan tenaga
yang ada dari jaringan lemak tubuh. Tidak
sarapan pagi menyebabkan kekosongan
lambung selama 10-11 jam karena makanan
terakhiryang masuk ketubuh kita adalah
makan malam pukul 19.00 (Khomsan 2010)
Anak yang tidak sarapan akan
mengalami kekosongan lambung sehingga
kadar gula akaj menurun. Padahal gula
darah merupakan sumber energi utama bagi
otak.Dampak
negatifnya
adalah
ketidakseimbangan sistem syaraf pusat yang
diikuti dengan rasa pusing, badan gemetar
atau rasa lelah. Dalam keadaan demikian
anak akan sulit untuk menerima pelajaran
dengan baik (Khomsan 2010).
Salah satu upaya kesehatan adalah
perbaikan gizi terutama di usia sekolah
khususnya pada usia 7-12 tahun. Konsumsi
makanan berpengaruh terhadap status gizi
seseorang. Status gizi baik atau status gizi
optimal terjadi bila tubuh memperoleh
cukup zat-zat gizi yang digunakan secara
efisien,
sehingga
memungkinkan
pertumbuhan fisik, perkembangan otak,
kemampuan kerja dan kesehatan secara
umum pada tingkat setinggi mungkin
(Almatsier, 2001).
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target MDgs terhadap penurunan prevalensi
gizi
buruk-kurang
mencapai
15%.
Berdasarkan Status gizi berdasarkan
indicator TB/U Provinsi NTT masih menjadi
Provinsi dengan angka stunting tertinggi
yaitu mencapai 60%.

sampling. Sampel diambil berdasarkan
kriteria inklusi yaitu tidak cacat anggota
tubuhnya yang dapat mengganggu
pengukuran status gizi, bersedia menjadi
responden dan berkomunikasi dengan
baik.sedangkan kriteria eksklusinya yaitu
anak tidak masuk sekolah dan pindah
sekolah. Distribusi sampel dari setiap
kelas adalah sebagai berikut:
- Kelas II : 11 siswa
- Kelas III : 11 siswa
- Kelas IV : 11 siswa
- Kelas V : 12 siswa
- Kelas VI : 12 siswa

BAHAN DAN METODE
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah observasional
dengan rancangan penelitian cross
sectional untuk mengetahui hubungan
antara
karakteristik
keluarga,
pengetahuan gizi ibu dan kebiasaan
sarapan pagi dengan status gizi siswa di
SD Negeri Fatukanutu Kecamatan Amabi
Oefeto Kabupaten Kupang.

5. Pengumpulan Data
1. Data Primer
Data primer meliputi karakteristik
keluarga sampel, karakteristik siswa,
dan asupan makan pagi. Data
karakteristik sosial ekonomi keluarga
sampel terdiri dari pendidikan orang
tua dan pekerjaan orang tua. Data
karakteristik sampel terdiri dari nama,
jenis kelamin, tempat tanggal lahir,
umur dan kelas yang dikumpulkan
secara langsung melalui teknik
wawancara dimana data asupan
makan pagi meliputi kegiatan makan
pagi sampel pada saat penelitian,
frekuensi makan pagi dalam satu
minggu dan jenis hidangan makan
pagi dikumpulkan menggunakan
formulir recall makanan 24 jam
(asupan makan pagi selama 2 hari).
Data status gizi dikumpulkan melalui
pengukuran
antopometri
yaitu
penimbangan berat badan dan
pengukuran tinggi badan.

2. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli
Sampai Desember 2015.Lokasi penelitian
dilaksanakan di SD Negeri Fatukanutu
Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten
Kupang.
3. Populasi Dan Sampel
1. Populasi
Populasi di dalam penelitian ini
adalah anak kelas II – kelas VI di SD
Negeri Fatukanutu Kec. Amabi Oefeto
Kab Kupang yang berjumlah 135 anak
2. Besar Sampel
Besar sampel dalam penelitian ini
dihitung dengan menggunakan rumus
besar sampel sebagai berikut:
n=N/N(d)2+1
Berdasarkan rumus dapat diketahui
besar sampel dalam penelitian ini
adalah 57

2. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini
mencakup data jumlah anak sekolah
SDN Fatukanutu kelas II-VI.

4. Pengambilan Sampel
Penelitian ini menggunakan teknik
pengambilan
proportional
random
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6. Analisis Data
Untuk analisis data dilakukan uji
statistik
menggunakan
uji
chisquare.Analisis
data
menggunakan
analisis univariat dan bivariat dengan
menggunakan tabel distribusi frekuensi
dari variabel yang diteliti.data yang sudah
diolah kemudian disajikan dalam bentuk
tabel dan narasi. Setelah memperoleh
nilai dari masingmasing tabel, selanjutnya
data dianalisa dengan menggunakan
komputer program spss 16.0 :
1. Analisis Univariat
Analisis univariat dilakukan
untuk menggambarkan distribusi
frekuensi masing-masing variabel,
baik variable independen, variable
dependen
maupun
deskripsi
karakteristik responden.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Responden
Karakteristik responden penelitian
dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Karakteristik Responden
No
1

2

3

4

5

2. Analisis Bivariat
Analisa data ditujukan untuk
menjawab tujuan penelitian dan
menguji hipotesis penelitian untuk
mengetahui adanya pengaruh variabel
independen
terhadap
variabel
dependen dengan menggunakan uji
statistik dengan tingkat kemaknaan
(α) = 0,05. uji statistik yang
digunakan adalah chi-square dengan
syarat nilai expected kurang dari 5,
namun jika tidak memenuhi syarat
maka akan digunakan uji alternatifnya
yaitu uji fisher karena menggunakan
tabel 2x2 (Sopiyudin, 2011).Adapun
dasar
pengambilan
keputusan
penilaian chi-square berdasarkan
tingkat signifikan (nilai α) sebesar
95% :
a. jika nilai p > α (α = 0,05 ; df = 1)
maka hipotesis penelitian (ha)
ditolak, dan (h0) diterima.
b. jika nilai p < α (α = 0,05 ; df = 1)
maka hipotesis penelitian (ha)
diterima, dan (h0) ditolak.

6

7

8

Variabel
Jenis kelamin:
Laki-laki
Perempuan
Status gizi (IMT/U):
Normal
Kurus/sangat kurus
Kebiasaan sarapan pagi:
Setiap hari
Kadang-kadang/
tidak pernah
Pengetahuan gizi ibu:
Baik
Kurang
Pendidikan ayah:
Tinggi
Rendah
Pendidikan ibu:
Tinggi
Rendah
Pekerjaan ayah:
Petani
Pegawai swasta
Wiraswasta
PNS/TNI/Polri
Pekerjaan ibu:
Ibu Rumah Tangga
Pegawai Swasta
Wiraswasta
PNS/TNI/Polri

n

%

35
22

61.4
38.6

35
22

61.4
38.6

38
19

66.7
33.3

48
9

84.2
15.8

10
47

17.5
82.5

8
49

14
86

50
2
2
3

87.7
3.5
3.5
5.3

54
0
1
2

94.7
0
1.8
3.5

Dari tabel di atas dapat diketahui
bahwa sebagian besar responden dalam
penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak
61.4%. Dari 57 sampel yang diteliti terdapat
22 orang memiliki status gizi kurus
(berdasarkan indikator IMT/U) sebanyak 38
sampel memiliki kebiasaan sarapan setiap
pagi dan 19 sampel jarang sarapan pagi.
Dari 57 responden (ibu) yang diteliti
ternyata sebagian besar (48 respondenatau
84.2%) memiliki pengetahuan gizi yang baik
dan 9 responden memiliki pengetahuan gizi
yang rendah. Dilihat berdasarkan pendidikan
orang tua, diketahui bahwa sebagaian besar
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orang tua dari sampel penelitian ini baik
ayah maupun ibu memeiliki pendidikan
yang rendah.Sebagian besar ayah dari
sampel penelitian memiliki pendidikan
rendah yaitu 47 orang (82.5%). Hal yang
sama juga terjadi pada pendidikan ibu
dimana sebagian besar ibu dari sampel
penelitian berpendidikan rendah yaitu 49
orang (86%). Berdasarkan jenis pekerjaan
orang tua (ayah) diketahui bahwa sebagian
besar (50 responden bekerja sebagai petani
dan 54 orang responden (94.7%) pekerjaan
ibu sebagai Ibu Rumah Tangga.

terhadap status gizi (IMT/U) pada siswa
SD. Pengetahuan gizi ibu memiliki nilai P
sebesar 0.009 dan nilai OR sebesar 7.7. hal
ini menunjukan bahwa pengetahuan gizi ibu
memiliki pengaruh yang sinifikan terhadap
status gizi (IMT/U) pada siswa SD dan
pengetahuan gizi ibu merupakan factor
risiko kurus pada siswa SD. Ibu yang
memiliki
pengetahuan
gizi
rendah
cenderung berpotensi anaknya mengalami
kurus 7.7 kali lebih besar dibanding anak
dari ibu yang memiliki pengetahuan gizi
yang baik. Demikian halnya dengan
kebiasaan sarapan pagi. Kebiasaan sarapan
pagi memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap status gizi dan kebiasaan sarapan
pagi merupakan factor risiko kurus pada
siswa SD. Siswa SD yang jarang sarapan
pagi akan mengalami kurus 3,4 kali lebih
besar dibanding siswa yang biasa sarapan
pagi. Untuk variable lain seperti jenis
kelamin, pendidikan ibu tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap status
gizi namun kedua variable tersebut
merupakan factor risiko kurus.Sedangkan
pendidikan ayah memiliki pengaruh yang
tidak signifikan terhadap status gizi (IMT/U)
pada siswa SD dan bukan merupakan faktor
risiko kejadian kurus pada siswa SD. Untuk
variable pekerjaan orang tua baik ayah
maupun ibu berpengaruh secara tidak
signifikan dan bukan merupakan factor
risiko kurus pada siswa SD.

2. Analisis bivariat
Hasil analisis bivariate dalam penelitian
ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2. Hasil analisis bivariat
Variabel
Jenis kelamin
- Laki-laki
- Perempuan
Pendidikan
ibu:
- tinggi
- rendah
Pendidikan
ayah:
- tinggi
- rendah
Pengetahuan
gizi ibu:
- baik
- kurang
Kebiasaan
sarapan pagi
anak:
- setiap hari
- kadangkadang
Pekerjaan ayah
- formal
- non formal
Pekerjaan ibu
- formal
- non formal

Status gizi
Kurus/ Normal
sangat
kurus

P

OR

CI

13
9

22
13

0.776

1.172

0.3933.492

2
20

6
29

0.394

2.069

0.37811.310

4
18

6
29

0.920

0.931

0.2313.757

15
7

33
2

0.009

7.7

1.42741.556

11
11

27
8

0.034

3.375

1.06910.652

2
20

3
32

0.946

0.938

01446,110

1
21

1
34

0.736

0.618

0.03710.411

3. Analisis Multivariat
Analisis multivariate dilakukan untuk
mengetahui faktor atau variabel yang
paling berpengaruh terhadap variabel
terikat. Berdasarkan tabel bivariat di
atas, maka variabel kandidat uji
multivariat adalah pengetahuan gizi ibu
dan kebiasaan sarapan pagi. Hasil
analisis multivariat dalam penelitian ini
dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel di atas menunjukan bahwa
pengetahuan gizi ibu dan kebiasaan sarapan
pagi memiliki pengaruh yang signifikan
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Tabel 3. Hasil analisis multivariat
Variable

Pengetahuan
ibu:
- baik
- kurang

Status gizi
Kurus/
sangat
kurus

Nor
mal

15
7

33
2

P

OR

CI

0.018

0.130

0.024 –
0.701

Hasil
analisis
multivariat
dalam
penelitian ini
diketahui bahwa hanya
pengetahuan gizi ibu yang berpengaruh
terhadap status gizi siswa. Hal ini dapat
diketahui dari nilai P value 0.018 (<0.05)
dengan nilai OR 0.130.
KESIMPULAN
Pengetahuan gizi ibu berpengaruh secara
signifikan terhadap status gizi siswa SD
(IMT/U).
Kebiasaan
sarapan
pagi
berpengaruh secara signifikan terhadap
status gizi siswa SD (IMT/U). Pendidikan
ayah berpengaruh secara tidak signifikan
terhadap status gizi siswa SD (IMT/U).
Pendidikan ibu berpengaruh secara tidak
signifikan terhadap status gizi siswa SD
(IMT/U). Pekerjaan ayah berpengaruh
secara tidak signifikan terhadap status gizi
siswa SD (IMT/U). Pekerjaan ibu
berpengaruh secara tidak signifikan terhadap
status gizi siswa SD (IMT/U).
SARAN
Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan
menambah variabeL lain yang turut
berpengaruh terhadap ststaus gizi siswa.
Perlu adanya upaya
meningkatkan
pengetahuan gizi ibu agar mencegah
terjadinya masalah gizi pada anak. Perlu
adanya sosialisasi tentang pentingnya
sarapan pagi pada anak usia SD agar
memiliki kebiasaan pola makan yang baik
agar terhiundar dari masalah gizi.
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HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU MAKAN DENGAN KENAIKAN
BERAT BADAN IBU SELAMA PERIODE KEHAMILAN
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ABSTRACT
Pregnant women are one of the groups most prone to nutritional problems. Nutritional problems experienced by
pregnant women before or during pregnancy can affect the growth of the fetus that is being conceived. One of the
reasons for the inhibition of fetal growth is poor maternal nutrition, marked by low maternal weight gain or prepregnancy weight gain. Therefore, good preparation is needed so that the quality of the baby born is also good. This
study aims to describe the relationship between knowledge and eating behavior with changes in maternal weight
during the pregnancy period at the Atambua Public Health Center. This research is a descriptive study with a cross
sectional method in which the research subjects are pregnant women in the third trimester, data is obtained through
direct interviews with pregnant women, while secondary data is obtained from the profile of the public health
center, mother cohort registers, KMS pregnant women, PWS KIA. Descriptive data analysis was carried out on the
variable knowledge of pregnant women nutrition, maternal eating behavior during the pregnancy period, the
increase in maternal weight during the pregnancy period, while the analytic analysis used the chi-square statistical
test. There is a relationship between the knowledge of pregnant women and the weight gain of pregnant women at
the Atambua Public Health Center. The results of these studies indicate that the higher the knowledge of pregnant
women about nutrition is followed by the increase in maternal weight gain during pregnancy. There is a
relationship between the eating behavior of pregnant women and the weight gain of pregnant women at the
Atambua Public Health Center. The results of this study indicate that the more positive the mother's eating behavior
during the pregnancy period will be followed by an increase in the mother's weight gain during pregnancy.
Keywords: pregnant women, knowledge, eating behavior
ABSTRAK
Salah satu kelompok yang paling rawan terhadap masalah gizi adalah ibu hamil. Status gizi ibu selama kehamilan
akan berdampak pada janin yang sedang dikandung, hal tersebut, ditandai oleh rendahnya pertambahan berat badan
ibu selama kehamilan. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang baik sehingga kualitas bayi yang dilahirkan juga
baik. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Makan dengan
Perubahan Berat Badan Ibu Selama Periode Kehamilan di Puskesmas kota Atambua. Desain yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan metode cross sectional yang subjek penelitiannya ibu hamil trimester III, data
diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada ibu hamil, sedangkan data sekunder diperoleh dari profil
puskesmas, register kohort ibu, KMS ibu hamil, PWS KIA.. Analisa data deskriptif dilakukan pada variabel
pengetahuan tentang gizi ibu hamil, perilaku makan ibu selama periode kehamilan, peningkatan berat badan ibu
selama periode kehamilan, sedangkan analisis analitik menggunakan uji statistic chi-square. Ada korelasi
pengetahuan ibu dengan kenaikan berat badan ibu selama periode kehamilan di Puskesmas kota Atambua. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan ibu tentang gizi akan diikuti dengan
meningkatnya berat badan ibu selama periode kehamil. Ada hubungan antara perilaku makan ibu dengan kenaikan
berat badan ibu selama periode kehamilan di Puskesmas kota Atambua. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa semakin positif perilaku makan ibu selama periode kehamilan akan diikuti dengan meningkatnya kenaikan
berat badan ibu selama hamil.
Kata Kunci : ibu hamil, pengetahuan, perilaku makan.

dialami ibu hamil antara lain kelelahan,
morning sickness, dan ngidam (food
craving), sedangkan perubahan dalam sisi
psikologis dan emosi antara lain labilitas

PENDAHULUAN
Kehamilan merupakan kondisi yang
dapat mempengaruhi kesehatan ibu maupun
janinnya. Secara umum, simptom fisik yang
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mood, insomnia, menurunnya konsentrasi
dan meningkatnya responsivitas emosi
(Astuti dkk, 2000).
Salah satu kelompok yang paling
rawan terhadap masalah gizi adalah ibu
hamil. Kebutuhan gizi pada saat hamil harus
cukup terpenuhi dan seimbang sesuai
dengan kebutuhan ibu. Menurut Jim Mann
& Steward Truswell (2014) menyatakan
bahwa gizi yang cukup selama kehamilan
diperlukan untuk mencapai potensi yang
penuh.
Perilaku konsumsi makanan selama
periode kehamilan merupakan titik kritis
untuk menentukan kualitas ibu maupun
janin. Dari berbagai penelitian disimpulkan
bahwa banyak faktor yang mempengaruhi
perilaku pola makan ibu hamil beberapa
diantara adalah pengetahuan, pendidikan,
usia (Simamarta dkk, 2014).
Pengetahuan merupakan unsur penting
yang dapat menentukan ibu untuk memilih
dan mengkonsumsi makanan yang sesuai
kebutuhannya. Ibu dengan pengetahuan
yang baik, maka akan semakin baik pula
dalam hal pemilihan makanan yang
dikonsumsi yang pada akhirnya akan
berdampak pada perubahan berat badan.
Pengetahuan yang baik tentang gizi dari ibu
hamil akan berdampak pada pertumbuhan
janin yang optimal selama hamil. Trimester
pertama kehamilan asupan ibu hamil akan
menurun dikarenakan terjadi kondisi mual
muntah. Hal ini tidak berlaku bagi ibu
dengan pengetahuan yang baik, akan tetap
memenuhi kebutuhan ibu dan janin (Wawan
dan Dewi, 2010).
Semakin baik pengetahuan gizi ibu
hamil maka semakin baik pula dalam
melaksanakan pola makan gizi seimbang
yang diperlukan bagi tubuh, begitupun
dengan cara penyajian pangan (Lia, 2019).
Perilaku makan ibu hamil yang kurang
baik akan menyebabkan risiko komplikasi
pada ibu hamil antara lain: ibu mengalami
kesulitan pada saat melahirkan, persalianan

sebelum waktunya, gangguan anemia yang
mengakibatkan
risiko
mengalami
keguguran. Pengaruh pada janin dapat
terjadi gangguan pertumbuhan janin, risiko
abortus, cacat bawaan, berat badan lahir
rendah (Sulistiyanti dan Andarwati, 2016).
Berdasarkan uraian pada
latar
belakang maka, penelitian dilaksanakan
untuk
mengidentifikasi
hubungan
pengetahuan dan perilaku makan dengan
perubahan berat badan ibu selama periode
kehamilan di Puskesmas Kota Atambua
BAHAN DAN METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan metode cross
sectional. Lokasi Penelitian dilakukan di
wilayah kerja Puskesmas Kota Atambua
pada bulan Oktober-November 2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah semua
ibu hamil trimester III yang melakukan
ANC di wilayah kerja Puskesmas Kota
Atambua sebanyak 38 orang. Sampel yang
diamati dalam penelitian ini adalah semua
ibu hamil trimester III yang memenuhi
kriteria inkluasi: ibu hamil yang periksa di
puskesmas Kota Atambua, ibu hamil
normal. Kriteria eksklusi adalah ibu hamil
yang tidak memeriksakan kehamilannya di
puskesmas Kota Atambua karena sakit,
periksa kehamilan di tempat lain. Untuk
memperoleh data primer, peneliti melakukan
wawancara secara langsung kepada ibu
hamil, sedangkan data sekunder diperoleh
dari profil puskesmas, register kohort ibu,
KMS ibu hamil, PWS KIA.
Instrument yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuesioner. Pada saat
pengumpulan data, peneliti mendampingi
responden secara langsung dalam pengisian
kuesioner, sehingga apabila responden
kurang jelas dengan maksud pertanyaan bisa
langsung
bertanya
kepada
peneliti.
Penelitian, untuk menggambarkan distribusi
dengan melihat persentase masing-masing.
Peneliti
menganalisis
masing-masing
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variabel yaitu pengetahuan tentang gizi ibu
hamil, perilaku makan ibu selama periode
kehamilan, peningkatan berat badan ibu
selama periode kehamilan, menggunakan
bantuan dari program komputer. Analisis
Analitik (Chi-Square) Peneliti menganalisis
data dengan menggunakan uji statistik
ChiSquare dengan derajat kepercayaan 90%
(α=0,001). Data dianalisa dengan bantuan
program komputer menggunakan uji ChiSquare

berjumlah (78.9%) adalah ibu mempunyai
perilaku makan positif selama periode
kehamilannya dan berat badan ibu hamil
berjumlah
(86.8%)
adalah
adanya
peningkatan berat badan selama periode
kehamilan yang normal.
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan
Jenis Pekerjaan, umur, tingkat pendidikan,
tingkat pengetahuan, perilaku makan dan
berat badan
Indikator

Aspek
Petani
PNS
Jenis
Pekerjaan
Wiraswasta
IRT
<20
Umur
20-35
>35
SD
SLTP
Tingkat
Pendidikan
SLTA
PT
Baik
Tingkat
Pengetahuan
Cukup
Positif
Perilaku
makan
Negatif
Normal
Berat badan
Tidak
Normal
Total

HASIL DAN PEMBAHASAN
Puskesmas Kota Atambua merupakan
Puskesmas Rawat Jalan, terletak di
Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota
Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Luas tanah sebesar 20 x 30m². Jarak dari
Puskesmas ke Ibu Kota Kabupaten ± 2 km;
jarak dengan Ibu Kota Provinsi ± 281 km.
Batas - batas wilayah kerja Puskesmas Kota
Atambua, yaitu sebelah utara berbatasan
dengan Kelurahan Manumutin, sebelah
selatan berbatasan dengan Kelurahan
Rinbesi, sebelah timur berbatasan dengan
Desa Umaklaran, sebelah barat berbatasan
dengan Kelurahan Tulamalae. Wilayah kerja
UPTD Puskesmas Kota Atambua tersebar
dalam 3 Kelurahan yaitu: Kel. Atambua,
Kel. Fatubenao, dan Kel. Tenukiik dengan
luas wilayah kerjanya sebesar 13,55 km².
Penduduk wilayah kerja UPTD Puskesmas
Kota Atambua tahun 2019 sebesar 18585
jiwa dari 4.248 KK.
Berdasarkan tabel 1. Kerakteristik ibu hamil,
menunjukan bahwa sebagian besar ibu hamil
dengan jenis pekerjaan berjumlah (71%)
adalah ibu rumah tangga, umur ibu hamil
berjumlah (89%) adalah pada rentang usia
reproduksi, tingkat pendidikan ibu hamil
berjumlah (60.5%) adalah tamat Sekolah
Dasar, pengetahuan ibu hamil berjumlah
(76.3 %) adalah pengetahuan ibu hamil
tentang gizi selama periode kehamilan
adalah baik, perilaku makan ibu hamil

Jumlah
8
1
2
27
1
34
3
23
9
5
1
29
9
30
8
33

prosentase
21.1
2.6
5.3
71
2.6
89.5
7.9
60.5
23.7
13.2
2.6
76.3
23.7
78.9
21.1
86.8

5

13.2

38

100

Analisis hubungan pengetahuan ibu
tentang gizi dan perilaku makan ibu hamil
dengan kenaikan berat badan ibu selama
periode kehamilan dapat dilihat pada Tabel
2.
Tabel
2
menunjukan
bahwa
pengetahuan responden dengan kategori
baik mengalami kenaikkan berat badan
secara normal sebesar 28 (84,85%),
sedangkan ibu hamil dengan kategori
pengetahuan cukup mengalami kenaikan
berat badan dengan kategori normal sebesar
5 (15,15%). Berdasarkan hasil uji chi-square
didapatkan p-value sebesar 0,001 < (0,05)
yang berarti terdapat korelasi pengetahuan
responden dengan kenaikkan berat badan ibu
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hamil.
Hasil
penelitian
tersebut
menunjukkan bahwa semakin tinggi
pengetahuan responden tentang gizi akan
diikuti dengan meningkatnya berat badan
ibu selama periode hamil.

mengkonsumsi makanan yang beraneka
ragam.
Pengetahuan ibu hamil tentang apa yang
harus dikonsumsi (jenis makanan) selama
hamil memberikan gambaran bahwa ibu
hamil mengerti makanan apa yang harus
konsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat
gizi bagi ibu maupun janinnya.
Ibu hamil yang memiliki pengetahuan
tentang gizi akan terlihat dalam pengambilan
keputusan maupun perilakunya khususnya
asupan gizi dan konsumsi makanan.
Pengetahuan gizi Ibu yang baik, berkaitan
secara signifikan dengan penambahan berat
badan janin selama periode kehamilan.
Sikap dan perilaku asupan gizi ibu
hamil berkaitan dengan tingkat pengetahuan
ibu. Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu
hamil, akan diikuti dengan perilaku asupan
makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu
selama periode kehamilan (Mawaddah dan
Hardinsyah, 2008).
Aspek asupan gizi ibu hamil yang
memenuhi kebutuhannya haruslah terdiri
atas frekuensi, jumlah dan jenis makanan
sehingga dapat memenuhi gizi seimbang
bagi
ibu
hamil.
Apabila
terjadi
ketidakseimbangan, maka ibu hamil akan
mengalami kekurangan zat gizi (Khasanah,
2020).
Perilaku makan ibu hamil yang
dimaksud adalah aktivitas makan ibu seharihari selama periode kehamilan dalam hal
jumlah atau frekuensi makan, jenis makanan
yang dikonsumsi dan pengelolaan makanan.
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan
bahwa sebahagian besar ibu hamil (78,9%)
berperilaku makan yang posisif, artinya
selama
periode
kehamilan
ibu
mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan
kebutuhan baik itu dalam hal jumlah, jenis
dan frekuensi makanan atau zat gizi.
Perilaku kebiasaan makan remaja putri
terbentuk dikarenakan beberapa faktor yaitu:
praktek terhadap makanan, alasan makan,
jenis makanan yang dimakan, dan

Tabel 2. Hubungan Pengetahuan Ibu
Tentang Gizi dan perilaku makan ibu hamil
Dengan Kenaikan Berat Badan
Indikator

Aspek

Pengetah
Baik
uan ibu
Cukup
hamil
Perilaku
Positif
makan
Negatif
ibu hamil
Total

Kenaikan Berat Badan Selama Periode
Kehamilan
Normal
%
Tidak
%
Total
Normal
28
84,85
1
20
29
5
15,15
4
80
9
29
4

87,88
12,12

1
4

20
80

30
8

33

100

5

100
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p-value

0,001

0,001

Perilaku makan ibu hamil dengan
katogori positif mengalami kenaikkan berat
badan secara normal sebesar 29 (87,88%)
dan perilaku makan ibu hamil dengan
kategori negatif mengalami kenaikkan berat
badan secara normal sebesar 4 (12,12%).
Berdasarkan
hasil
uji
Chi-Square
didapatkan nilai p-Value sebesar 0,001 <
(0,05) yang berarti terdapat korelasi antara
perilaku
makan
responden
dengan
kenaikkan berat badan ibu hamil di
Puskesmas Atambua. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa semakin
positif perilaku makan ibu selama periode
kehamilan
akan
diikuti
dengan
meningkatnya kenaikan berat badan ibu
selama hamil.
Pengetahuan ibu hamil tentang gizi
merupakan salah satu faktor yang dapat
menentukan kondisi Kesehatan ibu selama
hamil maupun kondisi kesehatan janin yang
dikandungnya. Berdasarkan hasil penelitian
ini, menunjukan bahwa pengetahuan ibu
hamil tentang gizi sebahagian besar (76.3%)
baik. Hal ini berarti bahwa ibu hamil
mengetahui apa saja yang harus dikonsumsi
selama hamil, berapa banyak yang harus
dikonsumsi dan berapa kali harus
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pengetahuan gizi (Hasanah dan Febrianti,
2012).
Protein juga berperan penting sebagai
alat transportasi zat besi bagi tubuh, maka
asupan protein yang kurang dapat
mengakibatkan transportasi zat besi menjadi
terhambat
sehingga
mengakibatkan
defisiensi zat besi yang ditandai oleh
menurunnya kadar hemoglobin dibawah
nilai normal. Asupan protein selama
kehamilan diperlukan oleh plasenta sebagai
pembawa makanan ke janin, pembentukan
hormon dan enzim ibu maupun janin, selain
itu protein dibutuhkan untuk proses
embryogenesis (Dewi dkk, 2021).
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KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diaatas dapat
disimpulkan dalam penelitian ini ditemukan
bahwa terdapat korelasi antara pengetahuan
responden tentang gizi dengan kenaikan
berat badan selama periode kehamilan di
Puskesmas Kota Atambua dan mempunyai
kategori baik. Sedangkan perilaku makan
ibu hamil terdapat hubungan dengan
kenaikan berat badan ibu hamil selama
periode kehamilan di Puskesmas Kota
Atambua dan mempunyai kategori positif.
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Penelitian ini dapat dilaksanakan
berkat partisipasi beberapa pihak, untuk itu
penulis merasa perlu menyampaikan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
ibu – ibu hamil yang telah bersedia menjadi
responden dalam penelitian ini, pihak
Puskesmas dan staf bidan, kiranya Tuhan
membalas segala kebaikannya.
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KAJIAN KARAKTERISTIK COOKIES SUBTITUSI TEPUNG SUKUN
Tobianus Hasan, Asmulyati S Saleh, Yohanes Don Bosko Demu
Program Studi Gizi Poltekkes Kemenkes Kupang
Jalan RA Kartini I, Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT
Email: tobigizikupang@gmail.com
ABSTRACT
One of the nutritional problems that greatly contributes to malnutrition is protein energy deficiency (PEM).
Malnutrition is a medical condition caused by inadequate or inadequate food intake or nutrition in terms of
quantity, type, and quality of nutrition for a long period of time. Breadfruit contains various types of main
nutrients, namely 25% carbohydrates, 1 protein, 5% and 0.3% fat by weight of breadfruit. In addition,
breadfruit also contains calcium (Ca), phosphorus (P) and iron (Fe), vitamins B1, B2 and C. This type of
research is experimental, using a completely randomized design (CRD) with three treatments (P). Treatment
(P1) was substitution of 25% breadfruit flour and 75% wheat, treatment (P2) was substitution of 50%
breadfruit flour and 50% wheat and treatment (P3) was substitution of 75% breadfruit flour and 25% wheat.
The three types of cookies that were substituted for breadfruit flour were tested using the hedonic test. The most
preferred product by the panelists will be analyzed for nutrient content. The data in this study were analyzed
using the test (ANOVA). The results of organoleptic tests (taste, aroma, texture and color) of cookies can be
seen that on average the panelists prefer cookies with P1 treatment. Breadfruit flour substitution has an effect
on the organoleptic properties of cookies. Substitution of breadfruit flour up to 50% is the best substitution that
is organoleptically acceptable. The nutritional content of cookies with breadfruit flour substitution is 50%
higher than the original cookies. In every 100 grams of cookie ingredients contain 1.03% water nutritional
value, 1.60% total ash or minerals, 2.88% fat, 7.87% protein and 0.3441 Kcal carbohydrates.
Keywords: characteristics, cookies, substitution, breadfruit flour
ABSTRAK
Salah satu masalah gizi yang sangat berkontribusi terjadinya malnutrisi adalah kekurangan energi protein
(KEP). Gizi kurang adalah kondisi medis yang disebabkan oleh asupan makan atau pememenuhan gizi yang
tidak sesuai ataupun yang tidak mencukupi baik jumlah, jenis, dan kualitas gizi dalam jangka waktu yang
lama.Buah sukun mengandung berbagai jenis zat gizi utama yaitu karbohidrat 25 %, protein 1,5 % dan lemak
0,3 % dari berat buah sukun. Selain itu buah sukun juga mengandung Kalsium (Ca), Fosfor (P) dan Zat besi
(Fe), vitamin B1, B2 dan C. Jenis penelitian adalah eksperimen, menggunakan Rancangan Acak lengkap
(RAL) dengan tiga perlakuan (P). Perlakuan (P1) substitusi 25% tepung sukun dan 75% terigu, perlakuan (P2)
substitusi 50% tepung sukun dan 50% terigu dan perlakuan (P3) substitusi 75% tepung sukun dan 25% terigu.
Ketiga jenis cookies hasil substitusi tepung sukun ini diuji menggunakan uji hedonic. Produk yang paling
disukai oleh panelis akan dilakukan analisis kandungan zat gizi. Data dalam penelitian ini dianalisis
menggunakan uji (ANOVA). Hasil uji organoleptik (rasa, aroma, tekstur dan warna) cookies dapat diketahui
bahwa rata-rata panelis lebih menyukai cookies dengan perlakuan P1. Subtisusi tepung sukun berpengaruh
terhadap sifat organoleptik cookies. Subtitusi tepung sukun sampai 50% merupakan subtitusi yang terbaik yang
dapat diterima secara organoleptik. Kandungan gizi dari cookies subtitusi tepung sukun 50% lebih tinggi
dibanding cookies original. Dalam setiap 100 gram bahan cookies mengandung nilai gizi air 1.03%, abu atau
mineral total 1.60%, lemak 2.88%, protein 7.87% dan karbohidrat 0.3441 Kkal.
Kata kunci:karakteristik, cookies, subtitusi, tepung sukun

jumlah, jenis, dan kualitas gizi yang
memadai untuk diet yang sehat dalam
jangka waktu yang lama. Status gizi yang
baik merupakan salah satu faktor penentu
keberhasilan pembangunan kesehatan yang
pada dasarnya adalah bagian yang tak
terpisahkan dari pembangunan nasional
secara keseluruhan. Anak balita, anak usia
sekolah, dan ibu hamil merupakan
kelompok rawan gizi yang sangat perlu

PENDAHULUAN
Masalah gizi yang masih tetap
terjadi hingga saat ini yaitu gizi kurang.
Pengertian gizi kurang menurut WHO
adalah dimana kondisi medis yang
disebabkan oleh asupan makan atau
pememenuhan gizi yang tidak sesuai
ataupun
yang
tidak
mencukupi.
Seseorang akan mengalami gizi kurang
jika tidak mengkonsumsi makanan dengan
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mendapat perhatian khusus karena dampak
negatif
yang
ditimbulkan
apabila
menderita kekurangan gizi (Kemenkes,
2017).
Berdasarkan Riskesdas tahun 2018
diketahui bahwa prevalensi gizi kurang
pada balita (BB/U<-2SD) yaitu 13,9%
tahun 2013 dan pada tahun 2018 menurun
menjadi 13,8%. Dua provinsi yang
prevalensinya sangat tinggi (>30%) adalah
NTT diikuti Papua Barat, dan dua provinsi
yang prevalensinya (<15%) terjadi di Bali,
dan DKI Jakarta (RISKESDAS, 2018)
Makanan
Tambahan
Balita
merupakan suplementasi gizi berupa
makanan tambahan dalam bentuk cookies
dengan formulasi khusus dan difortifikasi
dengan vitamin dan mineral yang
diberikan kepada bayi dan anak balita usia
6-59 bulan. Bagi bayi yang berumur 6-24
bulan, makanan tambahan ini digunakan
bersama Makanan Pendamping Air Susu
Ibu (MP-ASI). Saat ini PMT yang sudah
banyak beredar dengan bahan utama:
serealia (misal beras, jagung, gandum,
sorgum, barley, oats, rye, millet,
buckwheat), umbi-umbian (missal ubi
jalar, garut, kentang, gembili), bahan
berpati (misal sagu, pati aren), kacangkacangan (misal kacang hijau, kacang
merah, kacang tunggak, kacang dara), bijibijian yang mengandung minyak (misal
kedelai, kacang tanah, wijen), susu, ikan,
daging, unggas, buah dan atau bahan
makanan lain yang sesuai (Kemenkes,
2017)
Buah sukun sebagai satu diantara
buah dengan kandungan karbohidrat tinggi
dan memiliki banyak kelebihan, seperti
kandungan kalsium 37 mg per 100 gram
buah sukun yang cukup tinggi. Fungsi dari
kalsium sendiri untuk masa pertumbuhan
dan pembutukan gigi pada balita,
Kebutuhan kalsium balita pada umur 9-24
bulan yaitu 250-650, kekurangan kalsium
dapat mengakibatkan pertumbuhan tulang
balita tidak sempurna dan menderita
penyakit rickets (Sukandar, 2014).

BAHAN DAN METODE
Bahan utama yang digunakan
pada penelitian ini adalah tepung sukun
kemudian bahan pelengkap dalam
pembuatan cookies ini adalah tepung
terigu kunci biru, susu skim, kuning
telur, butter.
Alat yang digunakan pada
pembuatan cookies adalah timbangan
digital, blender, oven listrik, roll pin,
mixer, cetakan kue, ayakan tepung,
sendok kue, talenan, plastik untuk
adonan.
Jenis penelitian yang digunakan
adalah
eksperimen,
menggunakan
Rancangan Acak lengkap (RAL) dengan
tiga perlakuan, dimana masing-masing
perlakuan
adalah
cookies
dengan
substitusi 25%, 50 % dan 75 % tepung
sukun. Ketiga jenis cookies hasil
substitusi tepung sukun ini diuji
menggunakan uji hedonic. Produk yang
paling disukai oleh panelis akan
dilakukan analisis kandungan zat gizi.
Rencana
pengolahan
data
dalam
penelitian ini menggunakan uji Analisis
Of Variance (ANOVA) yang selanjutnya
Penyajian datanya menggunakan tabel
dan grafik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data
hasil uji organoleptik yang dapat dilihat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Uji organoleptik Cookies
Perlakuan
P1
P2
P3

Rasa
4.34
4.16
3.03

Penilaian organoleptik
Aroma
Tekstur
Warna
4.12
4.28
4.53
3.84
3.91
4.03
3.12
3.47
3.06

Keterangan :
P1 : cookies substitusi tepung sukun 25 % dan
tepung terigu 75%
P2 : cookies substitusi tepung sukun 50 % dan
tepung terigu 50%
P3 : cookies substitusi tepung sukun 75 % dan
tepung terigu 25%
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panelis pada taraf suka berdasarkan rasa
adalah P1 yaitu cookies yang terbuat dari
tepung terigu 75 g dan tepung sukun 25 g..
Penelitian ini sejalan dengan (Khofilatul,
2018) penambahan tepung sukun, tepung
kacang hijau dan buah kurma, adanya
perbedaan hasil uji daya terima panelis
terhadap karakteristik rasa egg roll yang
disajikan.
Hasil analisis Anova dalam penelitian
ini dapat dilihat pada table 2 berikut ini
Tabel 2. Hasil Uji Anova

Warna
Cookies yang memiliki nilai
tertinggi yakni 4,53 (dari skala 1-5).
Angka ini menunjukan tingkat kesukan
panelis pada taraf sangat
suka
berdasarkan warna adalah P1 yaitu
cookies yang terbuat dari tepung terigu
75 g dan tepung sukun 25g. Menurut
(Khofilatul, 2018) timbulnya warna
kusam pada warna kusam pada egg roll
diakibatkan adanya penambahan tepung
sukun pada adonan egg roll, buah sukun
merupakan salah satu jenis buah yang
mudah mengalami pencokelatan, hal ini
dikarenakan adanya reaksi antara oksigen
dengan senyawa phenol yang dikatalis
oleh polyphenol oksidase sehingga
mengaktifkan enzim pada buah sukun
(browning enzymatic).

Keterangan
organoleptik
Rasa
Aroma
Tekstur
Warna

Tekstur
Berdasarkan organoleptik terhadap
tekstur cookies diketahui bahwa hasil uji
organoleptik terhadap tekstur cookies
dengan substitusi tepung sukun 25% dan
tepung terigu 75%,
memiliki tingkat
kesukaan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perlakuan 2 dan perlakuan 3 yakni
4,28 (dari skala 1-5). Angka ini
menunjukan tingkat kesukan panelis pada
taraf suka.

21.300
9.511
7.328
23.435

P-value
.000
.000
.001
.000

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa
nilai signifikansi (P-Value) untuk setiap
parameter sifat organoleptik (rasa, aroma,
tekstur dan warna) cookies subtitusi
tepung sukun menunjukkan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antar perlakuan
(P0-P4).
Hasil uji lanjut (Post Hoc Test)
dengan menggunakan Uji Tukey dapat
dilihat pada Tabel 3.

Aroma
Cookies yang memiliki aroma
nilai rata-rata tertinggi yakni 4,12 (dari
skala 1-5). Angka ini menunjukan tingkat
kesukaan panelis pada taraf suka
berdasarkan aromanya adalah biskuit P1,
yaitu cookies yang perbandingan tepung
terigu 75 g dan tepung sukun 25 g.
Penelitian ini tidak sejalan yang
dilakukan (Sukandar, 2014) bahwasanya
penambahan tepung sukun pada produk
makanan dapat menurunkan penerimaan
konsumen terhadap produk tersebut.

Nilai F

Tabel 3. Hasil Uji Lanjut (Tukey) terhadap
sifat organoleptik cookies subtitusi tepung
sukun
(I)
PERLA
KUAN
1
2
3

(J)
Nilai
Nilai
Nilai
PERL
Sig.
Sig
Sig.
AKUA
Rasa
Aroma
Tekstur
N
2
.666
.463
.187
3
.000*
.000*
.001*
1
.666
.463
.187
3
.000*
.009*
.104
1
.000*
.000*
.001*
2
.000*
.009*
.104
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Nilai
Sig.
Warna
.062
.000*
.062
.000*
.000*
.000*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan
bahwa untuk sifat organoleptik rasa
cookies subtitusi tepung sukun diketahui
bahwa rasa cookies Perlakuan (P1) tidak
berbeda nyata dengan Perlakuan (P2)
dengan P-Value = 0,666 (P-Value >0,05).
Namun rasa cookies subtitusi tepung
sukun
Perlakuan (P1) berbeda nyata

Rasa
Cookies yang memiliki nilai rata-rata nilai
tertinggi yakni 4,34 (dari skala 1-5).
Angka ini menunjukan tingkat kesukan
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dengan rasa cookies perlakuan (P3)
dengan nilai P-Value sebesar 0,000 (PValue<0,05).
Selanjutnya
sifat
organoleptik rasa cookies subtitusi tepung
sukun Perlakuan (P2) tidak memiliki
perbedaan nyata dengan rasa cookies pada
perlakuan (P1) dengan P-Value = 0,666
(P-Value >0,05) namun rasa cookies
subtitusi tepung sukun Perlakuan (P2)
berbeda nyata dengan rasa cookies
perlakuan (P3) nilai P-Value sebesar 0,000
(P-Value<0,05). Rasa cookies perlakuan
(P3) memiliki perbedaan yang signikan
dengan rasa cookies pada perlakuan (P1)
dan perlakuan (P2) dengan nilai P-Value
sebesar 0,000 (P-Value<0,05)..
Berdasarkan sifat organoleptik
aroma cookies subtitusi tepung sukun
diketahui bahwa aroma cookies Perlakuan
(P1) tidak berbeda nyata dengan Perlakuan
(P2) dengan P-Value = 0,463 (P-Value
>0,05) namun berbeda nyata dengan
aroma cookies perlakuan (P3) ) dengan
nilai P-Value sebesar 0,000 (PValue<0,05).
Selanjutnya
sifat
organoleptik aroma cookies subtitusi
tepung sukun
Perlakuan (P2) tidak
memiliki perbedaan nyata dengan aroma
cookies pada perlakuan (P1) dengan PValue = 0,463 (P-Value >0,05) namun
berbeda nyata dengan aroma cookies
perlakuan (P3) dengan P-Value = 0,009
(P-Value ˂0,05). Aroma
cookies
perlakuan (P3) memiliki perbedaan yang
signifikan dengan aroma cookies pada
perlakuan (P1) dengan P-Value = 0,000
(P-Value ˂0,05) dan memiliki perbedaan
yang signifikan dengan aroma cookies
pada perlakuan (P2) dengan P-Value =
0,009 (P-Value ˂0,05).
Berdasarkan sifat organoleptik
Tekstur cookies subtitusi tepung sukun
dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa
tekstur cookies pada perlakuan (P1) tidak
berbeda nyata dengan Perlakuan (P2)
dengan P-Value = 0,187 (P-Value >0,05)
namun tekstur cookies pada perlakuan (P1)
berbeda nyata dengan aroma cookies
perlakuan (P3) dengan P-Value = 0,001
(P-Value <0,05). Selanjutnya sifat

organoleptik tekstur cookies subtitusi
tepung sukun
Perlakuan (P2) tidak
memiliki perbedaan nyata dengan aroma
cookies pada perlakuan (P1) dengan PValue = 0,187 (P-Value >0,05) dan juga
tidak berbeda nyata dengan tekstur cookies
perlakuan (P3). tekstur cookies perlakuan
(P3) memiliki perbedaan yang signifikan
dengan tekstur cookies pada perlakuan
(P1) namun tidak memiliki perbedaan
yang signifikan dengan tekstur cookies
perlakuan (P2) dengan P-Value = 0,104
(P-Value >0,05).
Berdasarkan sifat organoleptik
Warna dapat diketahui bahwa Warna
cookies pada Perlakuan (P1) memiliki
perbedaan yang tidak signifikan dengan
warna cookies
pada perlakuan (P2)
dengan P-Value = 0,062 (P-Value >0,05)
namun
memiliki
perbedaan
yang
signifikan dengan perlakuan (P3) dengan
P-Value = 0,000 (P-Value <0,05).
Selanjutnya warna cookies suntitusi tepung
sukun pada perlakuan (P2) tidak memiliki
perbedaan yang signifikan dengan
perlakuan (P1) dengan P-Value = 0,187
(P-Value
>0,05)
namun
memiliki
perbedaaan yang signifikan dengan warna
cookies pada perlakuan (P3) dengan PValue = 0,000 (P-Value <0,05). Warna
cookies
perlakuan
(P3)
memiliki
perbedaan yang signifikan dengan warna
cookies pada perlakuan (P1) dengan PValue = 0,000 (P-Value <0,05) dan Warna
cookies
perlakuan
(P3)
memiliki
perbedaan yang signifikan dengan warna
cookies pada perlakuan (P2) dengan PValue = 0,000 (P-Value <0,05).
Nilai Gizi Cookies
Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap
yakni tahap pembuatan tepung sukun,
tahap uji organoleptik dan tahap penentuan
nilai gizi produk. uji organoleptik
dilakukan untuk mengetahui produk yang
paling disukai oleh panelis. pada
prinsipnya produk yang memiliki nilai gizi
tinggi jika secara organoleptik tidak
disukai oleh konsumen maka produk
tersebut mnjadi mubazir. konsumen
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menginginkan produk yang disukai secara
organoleptik dan memiliki nilai gizi tinggi.
dengan memperhatikan hal tersebut maka
penelitian ini dilakukan uji organoleptik
pada semua perlakuan. hasil uji
organoleptik menunjukan bahwa perlakuan
P2 (tepung sukun 50% dan terigu 50%)
adalah produk yng paling disukai. dengan
demikian produk P2 yang akan dilakukan
analisis nilai gizi. hasil analisis nilai gizi
cookies dapat dilihat pada table 10berikut
ini:
Table 4. nilai gizi cookies
No Komponen Total
Satuan
kandungan
gizi
1
Air
1.03
%
2
Abu
1.60
%
3
Lemak
2.88
%
4
Protein
7.87
%
5
Karbohidrat 0.3441
Kkal

Kurang.
Kementrian
Kesehatan
Nasional, 13-16.
Kemenkes. (2017). Petunjuk Teknis
Pemberian
Makanan
Tambahan
(Balita, ibu hamil, anak sekolah).
Kementrian Kesehatan Nasional, 1-25.
Khofilatul, H., & Ismawati, R. (2018).
Pengaruh Penambahan Tepung Sukun
(Artocorpus Alitilis), Pisang Hijau
(Musa Padaisiaca L), dan buah Kurma
(Phoenix Daclyfera) Terhadap Daya
Terima Dan Nilai Karbohidrat egg roll.
Jurnal Media Gizi Indonesia , Vol 13
No 1 Hal 81-88.
Muaris. 2007. Healty Cooking Biskuit
Sehat. Jakarta; Gramedia Pustaka
Utama.
Purwantoyo E. 2007. Budi Daya dan
Pasca Panen Sukun. Semarang ;
Aneka Ilmu.
Riskesdas.
2018.
Riset
Ksehatan
Dasar.
Rohaya, Lubis, Dewi. 2012. Pembuatan
Meuseukat Menggunakan Tepung
Komposit dari Sukun dan Terigu
serta Penambahan Nenas. Jurnal
Teknologi dan Industri Pertanian
Indonesia Vol. 4 No. 2, 2012.
Sukandar, D., Muawannah, A., Amalia, E.
R., & Basalamah, W. (2014).
Karakteristik Cookies Berbahan Dasar
Tepung
Sukun
(Artocarpus
Communis) Bagi Anak Penderita
Autis. Jurnal Gizi, Vol. 4 No.1 hal 1319

dari table di atas dapat diketahui bahwa
dalam setiap 100 gram bahan cookies
mengandung nilai gizi air sebanyak 1.03%,
abu atau mineral total sebanyak 1.60%,
lemak sebanyak 2.88%, protein sebanyak
7.87% dan karbohidrat sebanyak 0.3441
Kkal.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan
sebagai berikut: Subtisusi tepung sukun
berpengaruh terhadap sifat organoleptik
cookies, Subtitusi tepung sukun sampai
50% merupakan subtitusi yang terbaik
yang dapat diterima secara organoleptik,
Kandungan gizi dari cookies subtitusi
tepung sukun 50% lebih baik dibanding
cookies original, dan dalam setiap 100
gram bahan cookies mengandung nilai gizi
air sebanyak 1.03%, abu atau mineral total
sebanyak 1.60%, lemak sebanyak 2.88%,
protein sebanyak 7.87% dan karbohidrat
sebanyak 0.3441 Kkal.
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