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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Malnutrisi 

Malnutrisi yaitu gizi buruk atau Kurang Energi Protein (KEP) dan 

defisiensi mikronutrien merupakan masalah yang membutuhkan perhatian 

khusus terutama di negara-negara berkembang, yang merupakan faktor risiko 

penting terjadinya kesakitan dan kematian pada ibu hamil dan balita. 

Malnutrisi adalah suatu istilah umum yang merujuk pada kondisi medis 

yang disebabkan oleh diet yang tak tepat atau tak cukup. Walaupun seringkali 

disamakan dengan kurang gizi yang disebabkan oleh kurangnya konsumsi, 

buruknya absorpsi, atau kehilangan besar nutrisi atau gizi, istilah ini sebenarnya 

juga mencakup kelebihan gizi (overnutrition) yang disebabkan oleh makan 

berlebihan atau masuknya nutrien spesifik secara berlebihan ke dalam tubuh 

(Anonymous, 2012). Menurut Suhardjo (1985), malnutrisi merupakan keadaan 

patologik (tidak sehat) yang disebabkan oleh makanan yang kurang atau 

berlebihan dalam satu atau lebih zat gizi esensial dalam waktu lama.  

Malnutrisi dapat diartikan sebagai asupan gizi yang buruk. Hal ini bisa 

diakibatkan oleh kurangnya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang 

tidak tepat ataupun karena sebab lain seperti adanya penyakit infeksi yang 

menyebabkan kurang terserapnya nutrisi dari makanan. Malnutrisi yang 

berlangsung lama dapat mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan infeksi. 

Seseorang dapat terkena gizi buruk dalam jangka panjang atapun pendek 

dengan kondisi yang ringan ataupun berat (Departemen Kesehatan, 2004).  

Berbagai penelitian membuktikan lebih dari setengah kematian bayi dan 

balita disebabkan oleh keadaan gizi yang buruk. Resiko meninggal dari anak 

yang bergizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. WHO 

memperkirakan bahwa 54 % penyebab kematian bayi dan balita didasari oleh 

keadaan gizi anak yang buruk (Sarwono, 2003). 

Malnutrisi dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Baik faktor 

secara langsung maupun tidak langsung. BAPPENAS (2006) mengemukakan 

bahwa terdapat dua faktor langsung penyebab gizi kurang pada anak balita, yaitu 

faktor makanan dan penyakit infeksi dan keduanya saling mendorong. Sebagai 

contoh, anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang 

memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang 

infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan 
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atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan 

baik sehingga berakibat pada gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya 

infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. Kerangka pikir 

berbagai faktor penyebab langsung dan tidak langsung terjadinya gizi kurang 

disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Faktor-Faktor Penyebab Malnutrisi (UNICEF, 1990 

dalam BAPPENAS, 2006) 

 

Faktor langsung penyebab malnutrisi antara lain (BAPPENAS, 2006) : 

a. Makanan yang Dikonsumsi 

Faktor penyebab langsung pertama adalah makanan yang dikonsumsi, 

harus memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi yang memenuhi syarat gizi 

seimbang. Konsumsi pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, yang pada 

tingkat makro ditunjukkan oleh tingkat produksi nasional dan cadangan pangan 

yang mencukupi; dan pada tingkat regional dan lokal ditunjukkan oleh tingkat 

produksi dan distribusi pangan. Ketersediaan pangan sepanjang waktu, dalam 

jumlah yang cukup dan harga terjangkau sangat menentukan tingkat konsumsi 

pangan di tingkat rumah tangga. Selanjutnya pola konsumsi pangan rumah 

tangga akan berpengaruh pada komposisi konsumsi pangan.  
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b. Infeksi 

Faktor penyebab langsung yang kedua adalah infeksi yang berkaitan 

dengan tingginya prevalensi dan kejadian penyakit infeksi terutama diare, ISPA, 

TBC, malaria, demam berdarah dan HIV/AIDS. Infeksi ini dapat mengganggu 

penyerapan asupan gizi sehingga mendorong terjadinya gizi kurang dan gizi 

buruk. Sebaliknya, gizi kurang melemahkan daya tahan anak sehingga mudah 

sakit. Kedua faktor penyebab langsung gizi kurang itu memerlukan perhatian 

dalam kebijakan ketahanan pangan dan program perbaikan gizi serta 

peningkatan kesehatan masyarakat. 

BAPPENAS (2006) menambahkan bahwa kedua faktor penyebab 

langsung tersebut dapat ditimbulkan oleh tiga faktor penyebab tidak langsung, 

yaitu: (i) ketersediaan dan pola konsumsi pangan dalam rumah tangga, (ii) pola 

pengasuhan anak, dan (iii) jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan 

masyarakat. Ketiganya dapat berpengaruh pada kualitas konsumsi makanan 

anak dan frekuensi penyakit infeksi. Apabila kondisi ketiganya kurang baik 

menyebabkan gizi kurang. Ketidakstabilan ekonomi, politik dan sosial, juga dapat 

berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yang antara lain 

tercermin pada maraknya masalah gizi kurang dan gizi buruk di masyarakat.  

Menurut Anonymous (2011), ada banyak penyebab kekurangan gizi. Air 

adalah salah satu penyebab kekurangan gizi. Sekitar 56,7% keluarga miskin di 

Kenya mendapatkan air minum dari sumber yang tidak aman selama musim 

kering dan 59,6% selama musim hujan. Mereka harus membayar antara $0.13 

dan $0.26 untuk 20 liter air. Akibatnya mereka meminum air yang tidak aman, 

yang menyebabkan penyakit,  adapun penyakit yang terkait seperti kolera, tipus, 

malaria, demam kuning dan khususnya diare yang merupakan penyakit 

pembunuh anak-anak. 

Penyebab lain dari malnutrisi adalah karena asupan Asi. Asi menyediakan 

semua gizi yang diperlukan oleh bayi selama beberapa bulan pertama 

kehidupan, dan asi juga mengandung komponen yang membantu untuk 

melindungi terhadap penyakit pada masa kanak-kanak umumnya seperti diare 

dan infeksi saluran pernapasan. Untuk kebanyakan bayi, menyusui adalah cara 

terbaik untuk makan atau memberikan nutrisi pada bayi, akan tetapi  para ibu-ibu 

di Kenya khawatir akan makanan yang akan diberikan kepada bayi tidak aman 

dan tidak cukup untuk menjaga bayi mereka penuh dan sehat. 
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Kekeringan juga merupakan salah satu alasan utama masalah malnutrisi di 

Kenya. Kekeringan yang terjadi menyebabkan harga makanan menjadi tinggi 

dan orang-orang dari daerah pedesaan tidak mampu membeli makanan untuk 

pemenuhan gizi. Apabila tidak ada perbaikan dalam keamanan pangan secara 

keseluruhan kondisi diharapkan sebelum awal 2012, situasi gizi akan cenderung 

memperburuk lagi di negeri ini. 

Seperti masalah air, asupan asi, dan kekeringan, ada beberapa faktor 

penyebab masalah kekurangan gizi seperti pemanasan global, kondisi 

lingkungan yang buruk dan sanitasi yang buruk yang akan mempengaruhi 

masalah kekurangan gizi. Berdasarkan masalah yang ada, keamanan pangan 

merupakan suatu solusi untuk mengatasi kekurangan gizi dan dari kematian dini 

pada anak-anak di Kenya. 

Malnutrisi dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Orang yang 

menderita malnutrisi dakan mudah untuk terkena penyakit atau bahkan 

meninggal dunia akibat efek sampingnya. Anak-anak yang menderita gizi buruk 

juga akan terganggu pertumbuhannya, biasanya mereka tidak tumbuh seperti 

seharusnya (kerdil) dengan berat badan di bawah normal, orang yang menderita 

gizi buruk akan kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh 

atau untuk menjaga kesehatannya (Hidayat, 2008). 

 

2.2 Protein 

Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Tidak seperti 

bahan makronutrien lainnya (karbohidrat, lemak), protein ini berperan lebih 

penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Namun 

demikian apabila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini dapat 

juga di pakai sebagai sumber energi. Keistimewaan lain dari protein adalah 

strukturnya yang selain mengandung N, C, H, O, kadang mengandung S, P, dan 

Fe (Sudarmadji, 1989). Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh, karena zat ini disamping berfungsi sebagai zat pembangun 

dan pengatur, Protein adalah sumber asam- asam amino yang mengandung 

unsur C, H, O dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul 

protein mengandung pula posfor, belerang dan ada jenis protein yang 

mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Budianto, 2009).  

Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara lima 

ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino, yang 
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terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino yang terdiri atas unsur-

unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen ; beberapa asam amino disamping 

itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan cobalt. Unsur nitrogen 

adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua protein akan tetapi 

tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% 

dari berat protein. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan 

lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang 

membentuknya (Almatsier, 2003).  

Sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan biji-bijian seperti 

kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang koro, kelapa dan lain-lain. 

Asam amino yang terkandung dalam protein ini tidak selengkap pada protein 

hewani, namun penambahan bahan lain yaitu dengan mencampurkan dua atau 

lebih sumber protein yang berbeda jenis asam amino pembatasnya akan saling 

melengkapi kandungan proteinnya. Bila dua jenis protein yang memiliki jenis 

asam amino esensial pembatas yang berbeda dikonsumsi bersama-sama, maka 

kekurangan asam amino dari satu protein dapat ditutupi oleh asam amino sejenis 

yang berlebihan pada protein lain. Dua protein tersebut saling mendukung 

(complementary) sehingga mutu gizi dari campuran menjadi lebih tinggi daripada 

salah satu protein (Winarno, 1992). 

Protein mempunyai bermacam-macam fungsi bagi tubuh, yaitu sebagai 

enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, alat pengangkut, dan lain-

lain (Winarno,1992). 

a. Sebagai Enzim 

Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh enzim. 

Komponen terbesar enzim adalah protein 

b. Alat Pengangkut dan Alat Penyimpan 

Banyak molekul dengan BM kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau  

dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya hemoglobin mengangkut 

eritrosit, mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Ion besi diangkut dalam 

plasma darah oleh transferin. Secara lebih lengkap, dijelaskan oleh Almtsier 

(2003) bahwa protein memegang peranan essensial dalam mengangkut zat-zat 

gizi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari darah 

ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel. Alat angkut protein 

ini dapat bertindak secara khusus, misalnya protein pengikat retinol yang hanya 
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mengangkut vitamin A. Kekurangan protein, menyebabkan gangguan pada 

absorpsi dan transportasi zat-zat gizi. 

c. Pengatur Pergerakan 

 Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling 

bergeseran. Pergerakan flagela sperma disebabkan oleh protein. 

d. Penunjang Mekanis 

 Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya 

kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. 

e. Pertahanan Tubuh / Imunisasi 

 Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein 

khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing 

yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteria, dan sel-sel asing lain. Protein 

dapat membedakan benda-benda yang menjadi anggota tubuh dengan benda-

benda asing. 

f. Media Perambatan Impuls Syaraf 

 Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya  

rodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau 

cahaya pada sel-sel mata. 

g. Pengendalian Pertumbuhan 

 Protein ini bekerja sebagai reseptor (dalam bakteri) yang dapat 

mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter 

bahan. 

Almatsier (2003) menjelaskan fungsi lain dari protein antara lain : 

a. Mengatur Keseimbangan Air 

Cairan tubuh terdapat di dalam tiga kompartemen : intraselular (di dalam 

sel), ekstraslular/interselular (di antara sel), intravaskular (di dalam pembuluh 

darah). Kompartemen-kompartemen ini harus dijaga dalam keadaan seimbang 

atau homeostasis. Keseimbangan ini diperoleh melalui sistem kompleks yang 

melibatkan protein dan elektrolit. Penumpukan cairan di dalam jaringan 

dinamakan edema dan merupakan tanda awal kekurangan protein. 

b. Memelihara Netralitas Tubuh 

Protein tubuh bertindak sebagai buffer, yaitu bereaksi dengan asam dan 

basa untuk menjaga pH pada taraf konstan. Sebagian besar jaringan tubuh 

berfungsi dalam keadaan pH netral atau sedikit alkali (pH 7,35-7,45). 

c. Pembentukan Antibodi 
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Kemampuan tubuh untuk memrangi infeksi bergantung pada 

kemampuannya untuk memproduksi antibodi. Tingginya tingkat kematian pada 

anak-anak yang menderita gizi kurang kebanyakan disebabkan oleh menurunnya 

daya tahan terhadap infeksi karena ketidakmampuan membentuk antibodi dalam 

jumlah yang cukup. Kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap 

bahan-bahan racun dikontrol oleh enzim-enzim yang terutama terdapat di dalam 

hati. Dalam keadaan kekurangan protein kemampuan tubuh untuk menghalangi 

pengaruh toksik bahan-bahan racun ini berkurang. Seseorang yang menderita 

kekurangan protein lebih rentan terhadap bahan-bahan racun dan obat-obatan. 

d. Sumber Energi 

Sebagai sumber energi, protein ekivalen dengan karbohidrat, karena 

menghasilkan 4 kkal/g protein. Namun, protein sebagai sumber energi relatif 

lebih mahal, baik dalam harga maupun dalam jumlah energi yang dibutuhkan 

untuk metabolisme energi. 

 

2.2.1 Bioavaibilitas Protein 

Masukan protein sehari-hari terdiri atas protein hewani dan nabati. 

Biological Value (BV) protein hewani lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

nabati yang berasal dari sayur mayur dan serealia. Nilai biologis protein nabati 

dapat ditinkatkan dengan diet yang mengandung campuran bahan makanan 

nabati mengandung protein, seperti beras dengan kacang kedele/tempe. Dengan 

demikian maka kekurangan suatu asam amino (limiting factor) dari protein yang 

satu dapat dikompensasi oleh protein yang lain, Nilai biologis protein tergantung 

juga dari faktor-faktor lain, seperti jumlah masukan energi pada saat mendapat 

protein, waktu pemberiannya (Pudjiadi, 2000).  

Pudjiadi (2000) juga menjelaskan bahwa Protein yang ideal memiliki 

susunan asam amino yang mendekati susunan yang terdapat pada protein 

tubuh, serta dapat dicerna dan diserap dengan sempurna. Protein demikian 

terdapat pada ASI bagi bayi, telur, daging dan ikan. Secara lebih rinci, Almatsier 

(2003) menerangkan bahwa mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi 

asam amino yang dikandungnya. Protein komplet atau protein dengan nilai 

biologi tinggi atau bermutu tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis 

asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk keperluan pertubuhan. 

Semua protein hewani, kecuali gelatin, merupakan protein komplit. Gelatin 

kurang dalam asam amino triptofan. Sebagian besar protein nabati kecuali 
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kacang kedelai dan kacang-kacangan lain merupakan protein tidak  komplet 

karena mengandung kurang satu atau lebih asam amino esensial. 

Beberapa jenis protein mengandung semua macam asam amino esensial, 

namun masing-masing dalam jumlah terbatas namun cukup untuk perbaiakan 

jaringan tubuh akan tetapi tidak cukup untuk pertumbuhan. Asam amino yang 

terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan. Asam amino 

yang terdapat dalam jumlah terbatas untuk memungkinkan pertumbuhan ini 

dinamakan asam amino pembatas, atau limiting amino acid. Metionin merupakan 

asam amino pembatas kacang-kacangan, lisin dari beras dan triptofan dari 

jagung. Bila terdapat secara bersamaan dalam makanan sehari-hari, beberapa 

macam protein dapat saling mengisi dalam asam amino esensial. Dua jenis 

protein yang terbatas dalam asam amino yang berbeda, bila dimakan secara 

bersamaan di dalam tubuh dapat menjadi susunan protein komplet (Almaitser, 

2003).  

Hal ini juga didukung oleh perynataan Winarno (2004) yang menjelaskan 

bahwa bila dua jenis protein yang memiliki jenis asam amino esensial pembatas 

yang dikonsumsi bersama-sama, maka kekurangan asam amino dari satu protein 

dapat ditutup oleh asam amino sejenis yang berlebihan pada protein lain. Dua 

protein tersebut saling mendukung (complementary) sehingga mutu gizi dari 

campuran menjadi lebih tinggi daripada salah satu protein itu. Sejumlah kecil 

protein hewani dapat meningkatkan mutu protein nabati dalam jumlah yang 

besar.  

Sebagian besar protein dicernakan menjadi asam amino, selebihnya 

menjadi tipeptida dan dipeptida. Proses pencernaan protein dijelaskan oleh 

Almaitser (2003) sebagai berikut : 

1. Pencernaan atau hidrolisis protein dimulai di dalam lambung. Asam klorida 

lambung membuka gulungan protein (proses denaturasi), sehingga enzim 

pencernaan dapat memecah ikatan peptida. Asam klorida mengubah enzim 

pepsinogen tidak aktif yang dikeluarkan oleh mukosa lambung menjadi bentuk 

aktif pepsin. Karena makanan hanya sebentar tinggal di dalam lambung, 

pencernaan protein haya terjadi hingga dibentuknya campuran polipeptida, 

proteose, dan pepton. 

2. Pencernaan protein dilanjutkan di dalam usus halus oleh campuran enzim 

protease. Penkreas mengeluarkan cairan yang bersifat sedikit basa dan 

mengandung bebrbagai prekusor protease, yang menghidrolisis ikatan 
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peptida tertentu. Enzim-enzim pankreas memecah protein dari polipepda 

menjadi peptida lebih pendek, yaitu tripeptida, dipeptida, dan sebagian 

menjadi asam amino. Mukosa usus halus juga mengeluarkan enzim-enzim 

protease yang menhidrolisis ikatan peptida. Hidrolisis produk-produk lebih 

kecil hasil pencernaan protein dapat terjadi setelah memasuki sel-sel mukosa 

atau pada saat diangkut melalui dinding epitel. Mukosa usus halus 

mengeluarkan enzim amino peptidase yang memcah polipeptida menjadi 

asam amino bebas. 

Muchtadi (2009) menjelaskan bahwa protein diserap melalui dinding usus 

sebagai asam-asam amino dan dialirkan melalui saluran darah (vena porta) ke 

hati. Asam-asam amino tersebut diserap dengan cara difusis aktif menggunakan 

protein pembawa (carrier protein) dan dengan bantuan Na-pump. Kemudian di 

dalam hati, asam-asam amino tersebut dimetabolisasi (a) disintesisi menjadi 

protein, kemudian akan menjadi protein hati atau protein plasma (darah), (b) 

ditransportasikan dalam darah sebagai asam amino bebas kemudian dapat 

digunakan oleh jaringan lain (ekstra hepatik) untuk disintesis menjadi protein, 

atau digunakan sebagai sumber energi (ATP) setelah mengalami deaminasi, 

kemudian akan menghasilkan urea yang akhirnya akan dibuang oleh ginjal 

bersama urine. Secara singkat, metabolisme protein dan asam amino, dijelaskan 

dalam gambar 2. 
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Gambar 2. Metabolisme Protein dan Asam Amino (Almatsier, 2003) 
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Almaitser (2003) menambahkan, bila sel membutuhkan protein tertentu, 

sel tersebut akan membentuknya dari asam amino yang tersedia. Bila sel 

membutuhkan asam amino tidak esensial tertentu untuk pembentukan protein, 

sel akan membuatnya dengan cara memcah asam amino lain yang tersedia dan 

menggabungkan gugus aminonya dengan unit-unit karbon-karbon fragmen yang 

berasal dari glukosa.  

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Bioavaibilitas Protein 

Kualitas protein didasarkan pada kemampuannya untuk  menyediakan 

nitrogen dan asam amino bagi pertumbuhan, pertahanan  dan memperbaiki 

jaringan tubuh. Secara umum kualitas protein  tergantung pada dua karakteristik 

berikut (Nurrofiq, 2012) : 

1. Digestibilitas protein (untuk dapat digunakan oleh tubuh, asam  amino harus 

dilepaskan dari komponen lain makanan dan dibuat agar dapat diabsorpsi. 

Jika komponen yang tidak dapat dicerna mencegah proses ini asam amino 

yang penting hilang bersama feses). 

2. Komposisi asam amino seluruh asam amino yang digunakan dalam  sintesis 

protein tubuh harus tersedia pada saat yang sama agar jaringan yang baru 

dapat terbentuk.dengan demikian makanan harus menyediakan setiap asam 

amino dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk as.amino lain yang 

dibutuhkan. 

3. Senyawa Anti Gizi 

Senyawa anti gizi merupakan senyawa yang dapat menrunkan nilai gizi suatu 

bahan pangan. Beberapa senyawa anti gizi yang dapat menurunkan kualitas 

protein antara yaitu asam fitat, dapat berikatan dengan protein membentuk 

senyawa tidak larut sehingga mengurangi nilai gizi protein. Selain itu, tripsin 

inhibitor dapat menghambat kerja tripsin sehingga pencernaan protein 

terganggu. Hemaglutinin pada kacang-kacangan dapat menurunkan daya 

cerna protein. 
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Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein adalah 

(Nurrofiq, 2012) : 

a. Perkembang jaringan 

Periode dimana perkembangn terjadi dengan cepat seperti pada masa 

janin dan kehamilan membutuhkan lebih banyak protein. 

b. Kualitas protein 

Kebutuhan protein dipengaruhi oleh kualitas protein makanan serta 

kandungan asam aminonya.  

c. Digestibilitas protein 

Ketersediaan asam amino dipengaruhi oleh persiapan makanan. Panas 

menyebabkan ikatan kimia antara gula dan as.amino yang membentuk ikatan 

yang tidak dapat dicerna. Digestibitas dan absorpsi dipengaruhi oleh jarak antara 

waktu makan, dengan interval yang lebih panjang akan menurunkan persaingan 

dari enzim yang tersedia dan tempat absorpsi. 

d. Kandungan energi dari makanan 

Jumlah yang mencukupi dari karbohidrat harus tersedia untuk mencukupi 

kebutuhan energi sehingga protein dapat digunakan hanya untuk pembagunan 

jaringn. Karbohidrat juga mendukung sintesis protein dengan merangsang 

pelepasan insulin. 

e. Status kesehatan 

Dapat meningkatkan kebutuhan energi karena meningkatnya katabolisme. 

Setelah trauma atau operasi asam amino dibutuhkan untuk pembentukan 

jaringan, penyembuhan luka dan produksi faktor imunitas untuk melawan infeksi. 

Berdasarkan Recommended Daily Allowance (RDA) dari Nutrient Information 

Centre of the University of Stellenbosch (NICUS) (2003), kebutuhan tubuh akan 

protein untuk 1-3 tahun adalah 13 gram per hari, sedangkan untuk anak usia 4-8 

tahun kebutuhannya adalah 19 gram per hari. 

 

2.2.3 Stabilitas Protein Selama Pengolahan 

Protein merupakan molekul yang sangat besar, sehingga mudah sekali 

mengalami perubahan bentuk fisik maupun aktivitas biologis. Banyak faktor yang 

menyebabkan perubahan sifat alamiah protein misalnya : panas, asam, basa, 

pelarut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. 

Perubahan sifat fisik yang mudah diamati adalah terjadinya penjendalan (menjadi 

tidak larut) atau pemadatan (Sudarmadji, 1989). Menurut Winarno (1993) suhu 
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kerusakan protein adalah tidak lebih dari 70°C, apabila lebih dari suhu tersebut 

maka akan terjadi denaturasi. 

Palupi (2007) menjelaskan bahwa pengolahan bahan pangan berprotein 

yang tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan terjadinya penurunan nilai 

gizinya.  Secara umum pengolahan bahan pangan berprotein dapat dilakukan 

secara fiisik, kimia atau biologis. Secara fisik biasanya dilakukan dengan 

penghancuran atau pemanasan, secara kimia dengan penggunaan pelarut 

organik, pengoksidasi, alkali, asam atau belerang dioksida; dan secara biologis 

dengan hidrolisa enzimatis atau fermentasi. Diantara cara pengolahan tersebut, 

yang paling banyak dilakukan adalah proses pengolahan menggunakan 

pemanasan seperti sterilisasi, pemasakan dan pengeringan.  Sementara itu kita 

ketahui bahwa protein merupakan senyawa reaktif yang tersusun dari beberapa 

asam amino yang mempunyai gugus reaktif yang dapat berikatan dengan 

komponen lain, misalnya gula pereduksi, polifenol, lemak dan produk oksidasinya 

serta bahan tambahan kimia  lainnya seperti alkali, belerang dioksida atau 

hidrogen peroksida. Perlakuan dengan alkali dapat menyebabkan terjadinya 

rasemisasi asam amino, perubahan bentuk L menjadi bentuk D.   

Selain itu juga dapat terjadi reaksi antara asam amino yang satu dengan 

yang lain, misalnya terbentuknya lisiolalanin dari lisin dan alanin.  Hal tersebut 

dapat menyebabkan menurunnya nilai gizi protein akibat terjadinya penurunan 

daya cerna protein dan ketersediaan atau availabilitas asam-asam amino 

esensial. Selain itu reaksi antara protein dengan gula pereduksi yang dikenal 

dengan reaksi Maillard, juga merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan 

protein selama pengolahan dan penyimpanan. 

a. Reaksi Maillard 

Reaksi Maiilard terjadi antara gugus aldehid dari gula pereduksi dengan 

gugus amina dari asam amino terutama epsilon-amino-lisin dan alfa-amino asam 

amino N-terminal. Reaksi ini banyak terjadi pada pembakaran roti, pembuatan 

breakfast cereal, pemanasan daging terutama apabila kontak dengan bahan 

nabati, serta pengolahan susu bubuk.  Yang terakhir merupakan hal yang paling 

penting karena susu bubuk banyak digunakan untuk bayi dan anak-anak, dimana 

ketersediaan asam-asam aminonya sangat penting artinya untuk pertumbuhan. 

Selain itu di dalam susu bubuk juga mengandung gula pereduksi, sehingga 

mudah bereaksi dengan asam-asam amino yang terkandung di dalam susu 

tersebut. 
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2.2.4 Kekurangan Protein 

Kekurangan protein banyak terdapat pada masyarakat sosial ekonomi 

rendah. Kekurangan protein murni pada stadium berat menyebabkan 

kwashiorkor pada anak-anak di bawah lima tahun (balita). Kekurangan protein 

sering ditemukan secara bersamaan dengan kekurangan energi yang 

menyebabkan kondisi yang dinamakan marasmus. Sindroma gabungan antara 

dua jenis kekurangan ini dinamakan Energy-Protein Malnutrition/EPM atau 

Kurang Energi-Protein/KEP atau Kurang Kalori-Protein/KKP (Almatsier, 2003). 

1. Kwashiorkor 

Kekurangan konsumsi protein pada anak-anak kecil dapat menyebabkan 

terganggunya pertumbuhan badan si anak. Pada orang dewasa kekurangan 

protein mempunyai gejala yang kurang spesifik, kecuali pada keadaan yang telah 

sangat parah seperti busung lapar. Kwashiorkor adalah istilah yang pertama kali 

digunakan Cecily Williams bagi gejala yang sangat ekstrem yang diderita oleh 

bayi dan anak-anak kecil akibat kekurangan konsumsi protein yang parah, 

meskipun konsumsi eneri atau kalori telah mencukupi kebutuhan (Winarno, 

2004).   

Winarno (2004) menambahkan, kwashiorkor terutama diderita oleh bayi 

dan anak kecil pada usia enam bulan sampai tiga tahun. Usia dua tahun 

merupakan usia yang sangat rawan. Hal ini disebabkan pada usia ini merupakan 

masa peralihan dari ASI (air susu ibu) ke PASI (pengganti air susu ibu) atau ke 

makanan sapihan. Makanan sapihan pada umumnya mengandung karbohidrat 

dalam jumlah yang besar, tetapi sangat sedikit  kandungan proteinnya atau 

sangat rendah mutu proteinnya. Padahal justru pada usia tersebut protein 

sedang sangat diperlukan bagi pertumbuhan badan anak.  

2. Marasmus 

Marasmus pada umumnya merupakan penyakit pada bayi (12 bulan 

pertama), karena terlambat diberi maknan tambahan. Penyakit ini dapat terjadi 

karena penyapihan mendadak, formula pengganti ASI terlalu encer dan tidak 

higienis atau sering kena infeksi terutam gastroenteritis. Marasmus berpengaruh 

jangka panjang terhadap mental dan fisik yang sukar diperbaiki. Marasmus 

adalah penyakit kelaparan dan terdapat banyak di antara kelompok sosial 
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ekonomi rendah di sebagian besar negara sedang berkembang dan lebih banyak 

daripada kwashiorkor. 

2.2.5 Tanda dan Gejala 

1. Kwashiorkor 

Winarno (2004) mengemukakan gejala dari kuashiorkor yang spesifik  

adalah adanya  oedem, ditambah dengan adanya gangguan pertumbuhan serta 

terjadinya perubahan-perubahan psikomotorik. Terjadinya oedem mula-mula 

dianggap sebagai akibat turunnya kadar serum albumin. Hal ini selalu terjadi 

pada penderita kwashiorkor. Turunnya serum albumin akan menyebabkan 

turunnya tekanan osmotik darah, akibatnya terjadi perembesan cairan 

menerobos pembuluh darah masuk ke dalam jaringan tubuh, sehingga terjadi 

oedem. Penampilan anak penderita kwasiorkor yakni tampak sangat kurus dan 

atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh  tubuh. Berikut ini 

merupakan tanda- tanda dari kwashiorkor:   

a. Perubahan status mental : cengeng, rewel, kadang apatis 

b. Rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung dan mudah dicabut, 

pada penyakit kwashiorkor yang lanjut dapat terlihat rambut kepala kusam.   

c. Wajah membulat dan sembab  

d. Pandangan mata anak sayu  

e. Pembesaran hati, hati yang membesar dengan mudah dapat diraba dan 

terasa kenyal pada rabaan permukaan yang licin dan pinggir yang tajam.  

f. Kelainan kulit berupa bercak merah muda yang meluas dan berubah menjadi 

coklat kehitaman dan terkelupas. 

2. Marasmus 

Marasmus adalah gangguan gizi karena kekurangan karbohidrat. Gejala 

yang  timbul diantaranya muka seperti orangtua (berkerut), tidak terlihat lemak 

dan otot di bawah kulit (kelihatan tulang di bawah kulit), rambut mudah patah dan 

kemerahan, gangguan kulit, gangguan pencernaan (sering diare), pembesaran 

hati dan sebagainya. Anak tampak sering rewel dan banyak menangis meskipun 

setelah makan, karena masih merasa lapar. Berikut adalah gejala pada 

marasmus adalah (Depkes RI, 2000) :  

a. Anak tampak sangat kurus karena hilangnya sebagian besar lemak dan otot-

ototnya, tinggal tulang terbungkus kulit  

b. Wajah seperti orang tua  
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c. Iga gambang dan perut cekung  

d. Otot paha mengendor (baggy pant)  

e. Cengeng dan rewel, setelah mendapat makan anak masih terasa lapar 

 

3. Kwashiorkor Marasmik 

Penyait kwashiorkor marasmik memperlihatkan gejala campuran antara 

penyakit marasmus dan kwashiorkor. Makanan sehari-harinya tidak cukup 

mengandung protein dan juga energi untuk pertumbuhan yang normal. Pada 

penderita demikian disamping menurunnya berat badan dibawah 60% dari 

normal mrmperlihatkan tanda-tanda kwashiorkor, seperti edema, kelainan 

rambut, kelainan kulit, sedangakan kelainan biokimiawi terlihat pula (Pudjiadi, 

2003). 

 

2.2.6 Diagnosis 

Sujana (2011) menjelaskan bahwa diagnosis KEP ditegakkan 

berdasarkan perubahan atau kelainan yang dijumpai pada 

penyediaan  makanan, pola konsumsi, perubahan metabolik dan fisiologi, 

keadaan fisik yang ditimbulkan, dan perubahan yang terjadi pada komposisi 

cairan tubuh (laboratorium). Secara garis besar penegakkan diagnosis KEP 

dilapangan maupun dirumah sakit adalah berdasarkan : 

- Jumlah asupan zat gizi rendah atau kurang seperti karbohidrat, lemak, dan 

protein. 

- Klinis sesuai dengan jenisnya 

- Laboratorium : serum albumin, Hb 

 

2.2.7 Penanganan dan Pencegahan 

Pengobatan terhadap KEP adalah ditujukan untuk menambah zat gizi 

yang kurang, namun dalam prosesnya memerlukan waktu dan harus secara 

bertahap, oleh karenanya harus di rawat inap di rumah sakit. Secara garis besar 

penanganan KEP adalah sebagai berikut (Sujana, 2011) : 

- Pada tahap awal harus diberikan cairan intra vena, selanjutnya parenteral 

bertahap, dan pada tahap akhir dengan diet tinggi kalori dan tinggi protein. 

- Komplikasi penyakit penyerta seperti infeksi, anemia, dehidrasi dan 

defiseiensi vitamin diberikan secara bersamaan. 
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- Penanganan terhadap perkembangan mental anak melalui terapi tumbuh 

kembang anak. 

- Penanganan kepada keluarga, melalui petunjuk terapi gizi kepada ibu karena 

sangat penting pada saat akan keluar rumah sakit  akan mempengaruhi 

keberhasilan penanganan KEP di rumah. 

Pencegahan dari KEP pada dasarnya adalah bagaimana makanan yang 

seimbang dapat dipertahankan ketersediannya di masyarakat. Langkah- langkah 

nyata yang dapat dilakukan untuk pencegahan KEP adalah (Sujana, 2011) : 

- Mempertahankan status gizi anak yang sudah baik tetap baik dengan 

menggiatkan kegiatan surveilance gizi di institusi kesehatan terdepan 

(Puskesmas, Puskesmas Pembantu). 

- Mengurangi resiko untuk mendapat penyakit, mengkoreksi konsumsi pangan 

bila ada yang kurang, penyuluhan pemberian makanan pendamping ASI. 

- Memperbaiki/mengurangi efek penyakit infeksi yang sudah terjadi supaya tidak 

menurunkan status gizi. 

- Merehabilitasi anak yang menderita KEP pada fase awal/BGM. 

- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam program keluarga berencana. 

- Meningkatkan status ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan segala sektor 

ekonomi masyarakat (pertanian, perdagangan, dan lain-lain).  

 

2.3 Vitamin A 

Baliwati dan Rimbawan (2004) mendefinisikan vitamin sebagai zat organik 

yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit tetapi penting untuk melakukan 

fungsi metabolik dan harus didapat dari makanan. Manusia memerlukan hampir 

semua vitamin dari makan karena tubuh tidak dapat membuat sendiri. Tubuh 

manusia dapat membuat zat-zat tertentu menjadi vitamin. Zat yang dapat 

dibubah menjadi vitamin disebut provitamin.  

Vitamin A berfungsi dalam proses penglihatan, pertumbuhan, reproduksi, 

perkembangan tulang, kekebalan, mempertahankan jaringan epitel, mengurangi 

angka kesakitan dan kematian anak. Apabila terjadi defisensi vitamin A dapat 

menyebabkan buta senja, xerophtalmia, pertumbuhan terhambat dan kulit 

terganggu. Vitamin A dapar diperoleh dari minyak ikan, hati, mentega, susu, keju, 

sayuran daun hijau tua, sayuran dan buah berwarna kuning (Baliwati dan 

Rimbawan, 2004). Beta karoten dikenal sebagai provitamin A, karena beta 

karoten merupakan salah satu prekursor utama vitamin A pada tubuh manusia. 
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Karoten dapat disimpan dalam hati dan diubah menjadi vitamin A sesuai 

kebutuhan, dan membuatnya menjadi provitamin. Beta karoten dengan rumus 

kimia C40H56, tersusun dari 8 unit isoprene dimana pada masing –masing 

ujungnya membentuk lingkaran beta karoten (Anonymous, 2007). 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Beta Karoten (C40H56) 

 

2.3.1 Bioavaibilitas Vitamin A 

Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa 

bentuk, yaitu vitamin A alkohol (retinol), vitamin A aldehida (retinal), vitamin A 

asam (asam retinoat), dan vitamin A ester (ester retinil) (Winarno, 2004). Pudjiadi 

(2000) mengemukakan bahwa vitamin A hanya terdapat dalam jaringan hewani 

dan tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi banyak tumbuh-

tumbuhan mengandung pigmen yang disebut karotin yang dapat diubah menjadi 

vitamin A.  

Winarno (2004) menerangkan bahwa tubuh manusia mempunyai 

kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi vitamin A. Dalam 

tanaman terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemui 

adalah α‒, β‒, dan γ‒ karoten; mungkin juga terdapat kriptoxantin. Pudjiadi 

(2000) mengemukakan juga bahwa konversi karoten menjadi vitamin A, 

berlangsung sewaktu karoten diabsorpsi dalam mukosa usus. Oleh sebab 

karoten dapat diubah menjadi vitamin A maka karoten dinamakan pro-vitamin A. 

Menurut Winarno (2004) terdapat vitamin A dalam bentuk karoten sebagai 

ester dari vitamin A dan sebagai vitamin A yang bebas dalam bahan makanan. 

Keaktifan biologis karoten jauh lebih rendah dibandingkan dengan vitamin A. 

Karena karoten merupakan sumber utama vitamin A bagi masyarakat di negara 

yang sedang berkembang, maka absorbsi dan ketersediaan karoten perlu 

diketahui. Sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning  biasanya 

banyak mengandung karoten. Ada hubungan langsung antara derajat kehijauan 

sayuran dengan kadar karoten. Semakin hijau daun tersebut semakin tinggi 

kadar karotennya. 
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Karoten dalam diet manusia harus diserap dan diubah menjadi vitamin A. 

Oleh sebab baik pro-vitamin A maupun vitamin A terlarut dalam lemak, maka 

untuk pencernaan dan resorpsi diperlukan lemak yang cukup dalam dietnya. 

Tersedianya garam empedu sebagai emulgator dan lipase sebagai enzim yang 

diperlukan untuk mencernanya. Tiroksin merupakan hormon penting dalam 

konversi pro-vitamin A menjadi vitamin A (Pudjiadi, 2000).  

Berdsasarkan pengamatan Winarno (2004), dari penelitian yang dilakukan 

terhadap orang-orang India pria didapat bahwa kisaran kemampuan menyerap 

karoten yang berasal dari sayuran hanya 33-58% atau rata-rata 50%. Tidak 

semua karoten yang terserap tersebut akan diubah menjadi vitamin A, jadi hanya 

sekitar 1/6 dari kandungan karoten dalam bahan makanan yang akhirnya akan 

dimanfaatkan oleh tubuh. Diperkirakan setiap 6 µg β ‒ karoten mempunyai 

aktivitas biologis 1 µg retinol. Karena alasan tersebut, aktivitas vitamin A bahan 

makanan biasanya dinyatakan sebagai ekuivalen retinol, yang dilakukan dengan 

cara menambahkan kandungan retinol yang ada dengan 1/6 kandungan β ‒ 

karoten. 

Almatsier (2003) menjelaskan bahwa sebagian dari karotenoid, terutama 

β‒karoten di dalam sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol. 

Retinol di dalam mukosa usus halus bereaksi dengan asam lemak dan 

membentuk ester dan dengan bantuan cairan empedu menyebrangi sel-sel vili 

dinding usus halus untuk kemudian diangkut oleh kilomikron melalui sistem limfe 

ke dalam aliran darah menuju hati. Hati berperan sebagai tempat menyimpan 

vitamin A utama di dalam tubuh. Dalam keadan normal, cadangan vitamin A 

dalam hati dapat bertahan hingga enam bulan.  

Bila tubuh mengalami kekurangan vitamin A, asam retinoat diabsorpsi 

tanpa perubahan. Asam retinoat merupakan sebagian kecil vitamin A dalam 

darah yang aktif dalam deferensiasi sel dan pertumbuhan. Bila tubuh 

memerlukan, vitamin A dimobilasi dari hati dalam bentuk retinol (Almatsier, 

2003). Sebelum dilepaskan sebagai vitamin A, ester-ester tersebut mengalami 

hidrolisis menjadi retinol. Vitamin A terdapat dalam bentuk retinol dalam hati, 

tetapi dalam darah, retinol terikat pada protein spesifik yang disebut Retinol 

Binding Protein (RBP) dan diangkut ke jaringan-jaringan tepi seperti mata, usus, 

serta kelenjar ludah (Winarno, 2004). Berdasarkan Recommended Dietary 

Allowance (RDA) dari Nutrient Information Centre of the University of 

Stellenbosch (NICUS) 2003, kebutuhan tubuh akan vitamin A Aktivitas Retinol 
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Ekuivalen untuk anak usia 1-3 tahun adalah 300 μg RE sedangkan untuk anak 

usia 4-8 tahun adalah  400 μg RE.  

 

2.3.2 Stabilitas Vitamin A Selama Pengolahan 

Winarno (2004) menjelaskan bahwa vitamin A pada umumnya stabil 

terhadap panas, asam, dan alkali. Sayangnya mempunyai sifat yang sangat 

mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan dalam suhu tinggi 

bersama udara, sinar, dan lemak yang sudah tengik. Menurut Pudjiadi (2000) 

vitamin A agak stabil  terhadap suhu yang tinggi dan tidak dapat diekstraksi  oleh 

air yang dipakai untuk merebus makanan. Cara memasak bahan makanan yang 

secara biasa tidak mempengaruhi keadaan vitamin A. Pernayataan ini juga 

didukung oleh Palupi (2007) bahwa vitamin A akan stabil dalam kondisi ruang 

hampa udara, namun akan cepat rusak ketika dipanaskan dengan adanya 

oksigen, terutama pada suhu yang tinggi. Vitamin tersebut akan rusak 

seluruhnya apabila dioksidasi dan didehidrogenasi. Vitamin ini juga akan lebih 

sensitif terhadap sinar ultra violet dibandingkan dengan sinar pada panjang 

gelombang yang lain. Hasil penelitian Efendi (1992), menunjukkan bahwa 

resistensi vitamin A pada suhu 90°C masih berkisar  antara 92.85 - 94.71 persen. 

 

2.3.3 Kekurangan Vitamin A 

Kekurangan (defisiensi) vitamin A terutama terdapat pada anak-anak balita. 

Tanda-tanda kekurangan terlihat bila simpanan tubuh habis terpakai. 

Kekurangan vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang 

konsumsi, atau kekurangan sekunder karena gangguan penyerapan dan 

penggunaannya dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, ataupun karena 

gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A 

sekunder dapet terjadi pada penderita Kurang Energi Protein (KEP), penyait hati, 

alfa, beta-lipoproteinemia, atau gangguan absorpsi karena kekurangan asam 

empedu. Kekurangan vitamin A banyak terdapat di negara-negara berkembang 

termasuk di Indonesia, karena makanan kaya vitamin A pada umumnya mahal 

harganya (Almatsier, 2003). 

Menurut Winarno (2004) vitamin A berperan menjaga agar korna mata 

selalu sehat, amta yang normal  biasanya mengeluarkan mukus, yaitu cairan 

lemak kental yang dikeluarkan sel epitel mukosa sehingga membantu mencegah 

terjadinya infeksi. Akan tetapi, bila kekurangan vitamin A, sel epitel akan 
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mengeluarkan keratin, yaitu protein  yang tidak larut dalam air dan bukan mukus. 

Bila sel-sel epitel mengeluarkan keratin, sel-sel membran akan keringdan 

mengeras, dan keadaan tersebut dikenal dengan istilah keratinisasi. Keadaan 

tersebut bial berlanjut akan menyebabkan penyakit xeroftalamia. Xeroftalamia 

adalah keadaan bila orang mengalami kekurangan vitamin A, mula-mula 

konjungtiva mata mengalami keratinisasi, kemudian korneanya juga terpengaruh. 

Bila tidak diobati, amta akan menjadi buta. pertumbuhan. 

 

2.3.4 Tanda dan Gejala 

Kurang Vitamin A (KVA) adalah kelainan sistemik yang mempengaruhi 

jaringan epitel dari organ-organ seluruh tubuh, termasuk paru-paru, usus, mata 

dan organ lain. Akan tetapi gambaran yang karakteristik langsung terlihat pada 

mata. Kelainan kulit pada umumnya tampak pada tungkai bawah bagian depan 

dan lengan atas bagian belakang, kulit tampak kering dan bersisik seperti ikan. 

Kelainan ini selain disebabkan karena KVA dapat juga disebabkan karena 

kekurangan asam lemak essensial, kurang vitamin golongan B atau Kurang 

Energi Protein (KEP) tingkat berat atau gizi buruk.  

Gejala klinis KVA pada mata akan timbul bila tubuh mengalami KVA yang 

telah berlangsung lama. Gejala tersebut akan lebih cepat timbul bila anak 

menderita penyakit campak, diare, ISPA (infeksi saluran pernafasan akut) dan 

penyakit infeksi lainnya. Almaitser (2003) menjelaskan bahwa selain gangguan 

pada mata, penderita kekurangan vitamin A juga mengalami penurunan 

kekebalan tubuh sehingga mudah terserang infeksi. Selain itu, juga terjadi 

perubahan pada kulit menjadi kering dan kasar serta terjadinya gangguan 

pertumbuhan. 

2.3.5 Diagnosis 

Diagnosa defisiensi vitamin A terutama berdasarkan parameter dan 

Xerophthalmia, ditunjang oleh hasil pemeriksaan gejala-gejala kulit dan kadar 

vitamin A dan karoten di dalam plasma. Anamnesa konsumsi dapat pula 

menunjang diagnosa sebagai tambahan. Para ahli WHO telah menentukan 

berbagai kriteria xerophthalmia untuk menilai kondisi kegawatan defisiensi 

vitamin A yang diderita suatu populasi (Sediaoetama, 1993). 
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2.3.6 Penanganan dan Pencegahan 

Vitamin A dapat diperoleh dari ASI atau makanan yang berasal dari hewan 

(susu, hati, daging ayam, telur) atau dari sayuran hijau serta buah bewarna 

merah atau kuning (mangga, pepaya). Dalam keadaan darurat, dimana makanan 

sumber alami menjadi sangat terbatas, suplementasi kapsul vitamin A menjadi 

sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. 

(Gsianturi, 2004). Untuk mencegah kekurangan vitamin A, maka di adakan 

pemberian vitamin A dosis tinggi secara rutin dua kali dalam satu tahun. 

Suplementasi vitamin A dosis tinggi yang dilakukan secara berkala pada anak, 

dimaksudkan untuk menghimpun cadangan vitamin A dalam hati, agar tidak 

terjadi kekurangan vitamin A dan akibat buruk yang ditimbulkannya seperti 

kebutaan dan kematian. Cadangan vitamin A dalam hati ini dapat digunakan 

sewaktu-waktu bila diperlukan. (Puspitorini, 2008). 

Menurut Soekirman (2000), cara pencegahan dan penanggulangan KVA 

dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama pendekatan “melalui makanan” 

atau food based intervention dan kedua “tidak melalui makanan” atau non food 

based intervention. Penanggulangan vitamin A berbasis makanan adalah upaya 

peningkatan konsumsi vitamin A dari makanan yang kaya akan vitamin A. 

Sebaliknya bila bahan makanan yang aslinya tidak mengandung vitamin A bisa 

diperkaya dengan vitamin A melalui teknologi fortifikasi. (Sediaoetama, 1993) 

mengemukakan bahwa fortifikasi MSG dengan vitamin A telah dilakukan di 

Philipina dalam suatu pilot project di dalam beberapa wilayah, dalam rangka 

penelitian untuk kelak dipergunakan secara nasional. Dilaporkan bahwa hasilnya 

dari sudut teknis operasional ilmiah cukup memuaskan, dan efek samping dari 

MSG yang dikhawatirkan tidak dianggap berarti. Tetapi karen sebab tertentu, 

akhirnya upaya ini dihentikan. 

 

2.4 Fortifikasi  

Menurut Susilawati (2006) fortifikasi pangan dianggap sebagai suatu 

metode yang sukses untuk mengurangi defisiensi mikronutrien dan merupakan 

salah satu elemen penting dalam kebijakan pangan di negara-negara asia dan 

pasifik. Program fortifikasi harus menghasilkan produk pangan yang murah 

dengan kandungan fortifikan yang dapat mencegah terjadinya defisiensi jika 

dikonsumsi pada jumlah normal. Salah satu penerapan metode fortifikasi yang 
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telah dilakukan adalah fortifikasi permen karamel susu dengan senyawa besi 

yang sesuai dan konsentrasi yang optimal.  

Fortifikasi merupakan salah satu strategi yang digunakan dalam 

memperbaiki kualitas suatu bahan pangan. Fortifikasi atau penambahan satu 

atau lebih zat makanan mikro pada pangan yang lazim dikonsumsi merupakan 

strategi penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan status zat makanan 

mikro di dalam pangan. Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi 

masalah zat makanan mikro pada jangka menengah dan panjang (Mardliyati, 

2006). Beberapa kelebihan dari strategi ini adalah populasi sasarannya luas, 

tidak diperlukan sarana/program khusus dalam pemberian, serta tingkat 

penerimaan dan tingkat kesinambungannya  tinggi, di negara-negara maju, 

fortifikasi pangan merupakan strategi yang terbukti paling efektif untuk 

mengontrol kekurangan zat makanan mikro. Sebagai contoh  program fortifikasi 

margarin dengan vitamin A berhasil menghilangkan ricket di inggris, Kanada dan 

Eropa Utara. Fortifikasi garam dengan iodium yang merupakan program dunia 

yang terbukti mampu menekan goitre (gondok) secara signifikan. 

 

2.5  Pangan Instan 

Saat ini Produk pangan instan berkembang pesat. Menurut Panggabean, 

2004 dalam Agustina, 2008 berdasarkan konsep dasar proses instanisasi produk 

makanan, maka yang dianggap penting adalah perbaikan proses yang mengarah 

kepada perlatan mekanis dalam pembuatannya yang berpengaruh kepada 

proses kemudahan dalam penyeduhan (penyajian), pengemasan dan kondisi 

penyimpanan. Hartomo dan Widiatmoko (1993) mengemukakan bahwa produk 

pangan instan merupakan jenis produk pangan yang mudah untuk disajikan 

dalam waktu yang relatif singkat. Pangan instan adalah produk pangan yang 

dibuat untuk mengatasi masalah penggunaan produk pangan yang sering 

dihadapi, misalnya penyimpanan, transportasi, tempat dan waktu konsumsi. 

Bahrie (2005) menjelaskan bahwa, pada dasarnya pembuatan produk 

pangan instan dilakukan dengan menghilangkan kadar air sehingga mudah 

ditangani dan praktis dalam penyediaan. Bentuk pangan instan biasanya mudah 

ditambah air (dingin atau panas) dan mudah larut sehingga mudah disantap. 

Bubur merupakan makanan dengan tekstur yang lunak sehingga mudah 

untuk dicerna. Biasanya bubur dibuat dari beras, kacang hijau, beras merah, 

atau bahan-bahan lainnya. Sedangkan bubur instan adalah salah satu jenis 
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pangan instan yang merupakan makanan cepat saji dan praktis untuk 

dikonsumsi. Penyajian bubur instan dapat dilakukan dengan menambahkan air 

panas ataupun susu, sesuai dengan selera (Fellows dan Ellis 1992). Hartomo 

dan Widiatmoko (1993) menjelaskan bahwa ada tiga kriteria yang harus dimiliki 

bahan makanan agar dapat membentuk produk pangan instan, diantaranya : 1). 

Sifat hidrofilik, yaitu sifat mudah mengikat air, 2). Tidak memiliki lapisan gel yang 

tidak permiabel sebelum digunakan yang dapat menghambat laju pembasahan, 

3). Rehidrasi produk tidak menghasilkan produk yang menggumpal dan 

mengendap. 

 

2.6 Pola Konsumsi Masyarakat Kenya  

Masyarakat di Kenya pada umumnya makan sebanyak tiga kali dalam 

sehari, yang terdiri atas sarapan di pagi hari, makan siang, dan makan malam. 

Hidangan pada saat sarapan biasanya adalah ugali, nasi, atau ubi jalar sisa dari 

makan malam yang dihangatkan kembali beserta teh atau uji (bubur). Keluarga 

yang tingkat ekonominya lebih baik, memiliki menu yang lebih beragam antara 

lain chapattis (roti tradisional), uji, atau roti. Makan siang dan makan malam 

terdiri atas berbagai macam makanan, namun hidangan utama yang selalu ada 

adalah ugali (Oniang„o, et al., 2003). 

Menurut Van Steenbergen, et al. (1984) dalam Vilakati (2009), pola makan di 

beberapa daerah Kenya berbeda berdasarkan daerah dan kelompok etnis. 

Sebagai contoh, hidangan tradisional di bagian selatan dari Kenya adalah jagung 

dan kacang-kacangan, terkadang dilengkapi dengan sayuran, lemak dan susu. 

Bagi masyarakat yang kurang mampu, hidangan tersebut biasanya dikonsumsi 

setidaknya dua kali dalam sehari. Contoh dari beberapa kombinasi makanan 

yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah di Kenya 

disajikan pada tabel 1. 
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Tabel 1. Contoh Kombinasi Makanan Sehari-Hari Beberapa Daerah di Kenya 

Makanan 
Jumlah 
(gr/oran

g/hr) 
Makanan 

Jumlah 
(gr/oran

g/ 
hr) 

Makanan 
Jumlah 
(gr/oran

g/hr) 
Makanan 

Jumlah 
(gr/orang/ 

hari) 

Nasi 500 

Roti 
Gandum 
Putih 400 Jagung 600 Susu 2000 

Ikan 100 Nasi 100 Ikan 100 Blood 100 

Kacang 150 Telur 30 
Kacang 
tunggak 150 Jagung 150 

Bayam 100 Daging 100 Pepaya 150 
Daun 
liar 100 

Mangg 100 Wortel 100 Sayuran 200 
Buah 
liar 100 

Kelapa 50 Sayuran 50 
Kacang 
tanah 75 Pisang 200 

Minyak 15 Mentega 25 Minyak 20 Garam 15 

Garam 15 Pisang 100 Garam 10 
  

  

Susu 
(dalam 
teh) 60 

    

  
Gula 30 

        Garam 10         

Sumber :  (FAO,1997 dalam Vilakati, 2009) 

 

2.7 Ugali 

Ugali adalah makanan pokok di Kenya, yaitu berupa bubur kaku yang 

terbuat dari campuran tepung  jagung, sorgum, pearl millet, finger millet, 

singkong atau kombinasi dari beberapa bahan tersebut tergantung pada 

ketersediaan (Obilana, 2001). Menurut Oniang„o, et al. (2003) ugali juga dapat 

dibuat dari kombinasi beberapa serealia, kacang-kacangan, umbi dan terkadang 

ikan. Ditambahkan oleh Conelly & Chaiken (2000) bahwa tipe lain dari ugali 

terbuat dari pisang, singkong dan jagung panggang atau rebus dicampur dengan 

kacang serta pure kentang.  

Menurut Anonymous (2012), ugali merupakan hidangan dari tepung jagung 

(cornmeal) yang dimasak dengan air menjadi bubur atau adonan yang konsisten. 

Jika ugali terbuat dari sumber pati yang lain, biasanya menggunakan nama 

spesifik  sesuai dengan daerahnya. Ugali disebut nsima atau nshima di Malawi 

dan Zambia, pap  atau mealie pap di Afrika Selatan, dan sadza di Zimbabwe. 

Sedangkan di Uganda, ugali memiliki beberapa nama regional termasuk posho, 

di Rwanda ugali disebut ubugali. 
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Metode tradisional untuk makan ugali adalah dengan mengambil ugali yang 

di bentuk menjadi seperti bola dengan tangan, kemudaian mencelupkannya ke 

dalam sup sayuran atau daging. Membuat lubang dengan ibu jari, digunakan 

untuk membungkus potongan-potongan daging seperti cara yang sama pada 

cara konsumsi roti yang digunakan pada budaya lain. Harga ugali relatif murah, 

sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu, yang biasanya 

mengkombinasinya dengan sup sayuran atau daging. Ugali mudah dibuat, dan 

tepungnya dapat bertahan dalam waktu yang lama pada kondisi normal. Jagung 

tahan terhadap musim kering, maka dari itu ugali merupakan diet utama dari 

jutaan orang di Sub Sahara Afrika. 

 

2.8 Bahan Baku Ugali 

2.8.1 Jagung (Zea mays) 

Jagung (Zea mays L) adalah tanaman sejenis rumput-rumputan yang 

sering disebut maize. Jagung pertama kali dibudidayakan oleh bangsa Amerika 

dan diduga berasal dari Amerika Tengah (Sastrahidajat dan Soemarno, 1986). 

Pemanfaatan jagung yang umum adalah sebagai bahan pangan utama, pakan 

ternak, pabrikasi pati, sirup dan gula serta untuk industri whisky.  

 

Gambar 4. Tanaman Jagung (Zea mays) (Didit, 2010) 

 

Biji jagung tersusun dari 4 bagian terbesar yaitu : perikarp (5%), 

endosperm (82%), lembaga (12%) dan tip cap (1%).  Perikarp merupakan 

lapisan pembungkus biji yang berubah cepat selama proses pembentukan biji.  

Perikarp merupakan lapisan luar biji yang dilapisi oleh testa dan lapisan aleuron. 

Lapisan aleuron mengandung 10% protein (Mertz 1972).  

Menurut Jugenheimer (1976), komposisi kimia jagung bervariasi 

tergantung pada  varietas, cara menanam, iklim dan tingkat kematangan. 

Komposisi kimia jagung putih (white corn) tidak jauh berbeda dengan jagung 
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kuning (yellow corn), tetapi jagung putih tidak mengandung vitamin A. Komposisi 

kimiawi tersebut diatas tidak menyebar merata pada bagian-bagian biji jagung. 

Diantara biji-bijian kandungan vitamin A jagung paling tinggi sebesar 440 SI. 

Komposisi kimia dan zat gizi jagung kuning pipilan per 100 gram disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi Kimia dan Zat Gizi Jagung per 100 Gram Bahan 

Sumber : Inglet (1987) 

Jagung mengandung karbohidrat yang tinggi yakni sebesar 76,30% 

(Suharyono, et al 2005) selain itu jagung juga mengandung protein yang disebut 

zein, sebanyak 9%. Protein tersebut terutama pada bagian endosperm. Protein 

utama dalam jagung adalah glutelin dan dikenal sebagai glutenin. Kandungan 

gizi pada jagung khususnya protein belum dapat memenuhi kecukupan protein 

yang dianjurkan. Menurut Bressani (1972), jagung normal memiliki kualitas 

protein yang kurang baik karena rendah akan lisin dan triptofan. Lisin dan 

triptofan termasuk dalam asam amino yang penting bagi tubuh tetapi harus 

didapat dari asupan makanan (asam amino esensial). 

Bagian pericarp (kulit sekam) jagung terdapat 41-46% hemiselulosa 

(Inglett 1970). Serealia umumnya kurang akan vitamin C tetapi banyak 

mengandung vitamin B. Vitamin yang terdapat dalam jagung antara lain thiamin, 

niasin, riboflavin dan piridoksin. Walaupun jagung mengandung niasin tetapi 

sekitar 50-80% berada dalam bentuk ikatan niacytin, sehingga jagung masih 

dikatakan kekurangan niasin (Kent 1975).  

2.8.2 Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.) 

Kacang tunggak merupakan tumbuhan  tahunan melata, memanjat, tegak 

hingga  agak  tegak, Memiliki polong menggantung atau tegak hingga menjalar, 

bentuk memita dengan panjang 10-100 cm. Pertumbuhan terbaik kacang 

tunggak adalah di bawah cahaya matahari  penuh  tetapi  dapat  toleran  pada  

sedikit  naungan.  Kacang ini toleran pada lahan yang sedikit asam. Kacang 

tunggak dapat tumbuh pada semua tipe lahan dari tanah. Selain toleran terhadap 

Komponen Biji utuh Endosperma Lembaga Kulit Ari Tip Cap 

Protein (%) 3.7 8.0 18.4 3.7 9.1 
Lemak  (%) 1.0 0.8 33.2 1.0 3.8 
Serat kasar (%)  86.7 2.7 8.8 86.7 - 
Abu (%) 0.8 0.3 10.5 0.8 1.6 
Pati (%) 71.3 87.6 8.3 7.3 5.3 
Gula (%) 0.34 0.62 10.8 0.34 1.6 
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kekeringan kacang tunggak juga mampu mengikat nitrogen dari udara. Tanaman 

ini diperkirakan berasal dari Afrika Barat (Anonymous, 2008). 

Klasifikasi Vigna unguiculata L. menurut nomenklatur adalah 

Divisio : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Bangsa : Rosales 

Suku : Caesalpiniaceae 

Marga : Vigna 

Jenis : Vigna unguiculata L. (Anonymous, 2008). 

  

 

 

 

 

(a)   (b) 

Gambar 5. Kacang Tunggak (a) Tanaman Kacang tunggak (b) Biji Kacang 

Tunggak (IITA, 2010) 

 

Kacang tunggak merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

mengandung protein cukup tinggi, selain itu harganya pun relatif  terjangkau. 

Kadar protein kacang tunggak setara dengan kacang hijau dan gude. Bahkan, 

kadar vitamin B1 yang relatif lebih tinggi dari pada kacang hijau (Handayani, 

1994). Komposisi kimia dari kacang tunggak per 100 gram disajikan pada Tabel 

3. 

Tabel 3. Komposisi kimia Kacang Tunggak per 100 gram 

Komponen                      Kadar air (% bb)     Protein (% bk)     Karbohidrat (% bk) 

Kacang tunggak                     14,57                       26,75                      64 

Sumber : Bresanni (1985) dan Tamaroh (2005) 

Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L. Walp) dianggap sebagai jenis 

kacang-kacangan paling penting di sabana tropis Afrika, diamana kacang 

tunggak tumbuh di lebih dari 12,5 juta hektar tanah kering. Kacang tunggak kaya 

akan protein yang berkualitas dan memiliki kandungan energi yang hampir setara 

dengan serealia. Sebanyak hampir 200 juta orang di Afrika mengkonsumsi 
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kacang tunggak (African Agricultural Technology Foundation, 2010). Jutaan 

petani di Afrika menanam kacang tunggak, kacang tunggak sumber nutrisi dan 

protein yang relatif terjangkau, kacang tunggak mengandung sekitar 25% protein 

dan 64% karbohidrat (Bresanni, 1985). 

2.8.3 Mangga (Mangifera indica L.) 

Menurut Pracaya (1998), tanaman mangga pohonnya tegak, bercabang, 

dan warnanya selalu hijau, tingginya dapat mencapai 10-40 m, tajuknya 

berbentuk kubah, bulat panjang (oval) atau memanjang, serta umurnya dapat 

mencapai 100 tahun atau lebih. Menurut Sunarjono (2005), mangga merupakan 

tanaman pendatang dari India, Srilanka, dan  Pakistan kemudian menyebar ke 

seluruh dunia. Mangga kaya akan β-karoten yang merupakan pro-vitamin A 

(USDA, 2012). Komposisi kimia dari per 100 gram disajikan pada Tabel 4.  

Tabel 4. Komposisi kimia mangga apple per 100 gram. 

Komponen                                                    Jumlah 

Air                                                                  81,0 g 
Energi                                                            74 kcal 
Protein                                                            0,6 g 
Lemak                                                            0,4 g 
Karbohidrat                                                  16,9 g 
Zat besi                                                          1,3 mg 
Vitamin A                                                     2743 μg 
Vitamin C                                                       16 mg 

Sumber : ICTA, 2006 

Mangga (Mangifera indica L.) adalah salah satu buah-buahan potensial 

yang tinggi di Kenya (Griesbach, 2003). Pada tahun 2005, Kenya memproduksi 

sekitar 250.000 ton mangga segar (HCDA, 2008).  Produksi mangga meningkat 

hampir dua kali lipat di tahun 2008 sekitar 450.000. Namun hanya 1.800 ton 

metrik mangga diproduksi dan diekspor pada tahun 2009 (HCDA, 2010).  

    

(a)     (b) 

Gambar 6. Mangga Afrika (a) Tanaman Mangga Afrika (b) Buah Mangga Afrika 

(Anonymous, 2010) 
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Mangga memiliki waktu panen yang singkat dan memiliki kualitas buah 

yang tidak seragam. Hasil produksi mangga di Kenya terbuang sebanyak 40%-

50% secara signifikan yang setara dengan hilangnya pendapatan lebih dari 1,2 

juta USD per tahun. Lima varietas mangga lokal Afrika yang paling melimpah 

adalah  Apple, Ngowe, Florida varietas Kent, Sensation dan Tommy Atkins 

(Kehlenbeck, et al., 2010). 

 

2.8.4 Air 

Menurut Subarna (1992) air merupakan cairan tidak berasa, berwarna, dan 

berbau. Pada keadaan suhu kamar yang normal air selalu terdapat dalam bentuk 

cair. Air sangat menentukan konsistensi dan karakteristik rheologi adonan. Selain 

itu, air juga berfungsi sebagai pelarut bahan-bahan sehingga terdispersi secara 

merata. Air memiliki tekanan 100 kPa (1 bar) dan temperature 273,15 K (0ºC). Air 

merupakan pelarut yang kuat, melarutkan banyak zat kimia. Zat-zat yang larut 

dengan baik dalam air (misalnya garam-garam) disebut sebagai zat-zat 

“hidrofilik” (suka air), dan zat-zat yang tidak mudah tecampur dengan air 

(misalnya lemak dan minyak), disebut sebagai zat-zat “hidrofobik” (takut air) 

(Wulanriky, 2011).  

2.8.5 Garam Dapur 

Penambahan garam dapat berfungsi memberi rasa, memperkuat tekstur, 

meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas. Garam memperbaiki butiran dan 

susunan pati menjadi lebih kuat (Wheat, 1991). Garam dapat meningkatkan 

temperatur gelatinisasi pati. Garam berpengaruh pada sistem aktivitas air selama 

gelatinisasi yaitu menurunkan aw untuk gelatinisasi (Chinachoti, et al., 1990). 

Selain itu garam dapur dapat menghambat aktivitasenzim protease dan amilase 

sehingga pasta tidak bersifat lengket dan tidak mengembang secara perlahan 

(Astawan, 2006). 

 

2.9 Metode Pembuatan 

2.9.1 Perkecambahan 

Selain zat gizi, kacang-kacangan juga mengandung senyawa anti gizi 

seperti trypsin inhibitor (TI), asam fitat dan tanin. TI dapat menurunkan 

ketersediaan protein makanan pada sistem pencernaan, sedangkan asam fitat 

berikatan dengan mineral penting dan protein membentuk komplek. Akibatnya 
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kemampuan menyerap mineral menjadi turun. Tanin membentuk komplek 

dengan protein dan karbohidrat.  Beberapa senyawa anti gizi yang terdapat pada 

biji-bijian dan serealia antara lain (Noor, 1992) : 

 

1. Oligosakarida Penyebab Flatulensi  

Konsumsi oligosakarida yang berlebih dapat menyebabkan timbulnya 

gejala flatulensi, yaitu suatu keadaan menumpuknya gas dalam lambung. 

Oligosakarida dari famili rafinosa tidak dapat dicerna karena mukosa usus 

mamalia tidak mempunyai enzim pencernanya, yaitu alfa-galaktosidase, 

sehingga tidak dapat diserap oleh tubuh.  

 

2. Antitripsin 

Sebagai salah satu senyawa anti-gizi, antitripsin merupakan kelompok 

penghambat enzim, yang secara luas dapat didefinisikan sebagai substansi yang 

dapat mengurangi aktivitas enzim.dapat mengurangi efisiensi kerja pencerna 

protein yang dilakukan enzim tripsin. Legum dikenal mengandung banyak 

konstituen anti-gizi, antara lain penghambat tripsin dan fitat. Senyawa ini dapat 

mempengaruhi penggunaan protein dan metabolisme di dalam tubuh.  

 

3. Asam Fitat 

Asam fitat dan senyawa fitat dapat mengikat mineral seperti kalsium, 

magnesium, seng dan tembaga sehingga berpotensi mengganggu penyerapan 

mineral. Selain mengikat mineral, fitat juga bisa berikatan dengan protein 

sehingga menurunkan nilai cerna protein bahan. Kandungan fitat didalam biji-

bijian dan kacang-kacangan relatif tinggi. Defisiensi terjadi jika makanan tersebut 

rutin dikonsumsi sementara menu makanan tidak bervariasi (dan sebagian besar 

berupa pangan serealia dan kacang-kacangan). Fitat bisa dihidrolisis dengan 

bantuan asam atau enzim (indigenus atau eksogenus). Ini sebabnya mengapa 

proses perkecambahan dan fermentasi (seperti pada pembuatan tempe) bisa 

mereduksi kadar fitat didalam bahan.  

Asam fitat bersifat larut air sehingga perendaman juga dapat mereduksi 

kadar fitat. Kombinasi perendaman dengan pemanasan dan/atau blansir 

(keduanya dilakukan sebelum perendaman) akan mereduksi asam fitat dengan 

lebih efektif. Pemanasan tidak merusak asam fitat (karena sifatnya tahan panas) 

tapi merusak struktur bahan sehingga fitat lebih mudah terekstrak ke air 
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perendam. Blansir akan meningkatkan suhu bahan (bagian dalam menjadi 

sekitar 45-60 °C) yang merupakan suhu optimum aktivitas enzim penghidrolisis 

fitat yang secara alami terdapat di dalam bahan. Sehingga, kombinasi 

pemanasan dan blansir dengan perendaman akan mereduksi kadar fitat secara 

signifikan. Terbentuknya senyawa fitat-mineral dapat menyebabkan menurunnya 

ketersediaan mineral bagi tubuh. Asam fitat juga dapat berikatan dengan protein 

membentuk senyawa tidak larut sehingga mengurangi nilai gizi protein 

 

4. Hemaglutinin 

Hemaglutinin dapat mengikat molekul gula sehingga mengurangi efisiensi 

karbohidrat dalam proses metabolisme produksi energy. Menghambat aglutinasi 

(pengendapan) sel darah merah. Menghambat pertumbuhan dan menurunkan 

daya cerna protein.  

 

5. Tannin 

Tannin adalah senyawa phenolic yang larut dalam air. Berat molekul 

tannin antara 500-3000 dapat mengendapkan protein dari larutan. Secara kimia 

tannin sangat komplek dan biasanya dibagi kedalam dua grup, yaitu hydrolizable 

tannin dan condensed tannin. Hydrolizable tannin mudah dihidrolisa secara kimia 

atau oleh enzim dan terdapat di beberapa legume tropika seperti Acacia Spp. 

 

6. Protease Inhibitor 

Protease inhibitor adalah senyawa yang bisa menghambat trypsin dan 

chymotripsin dan umumnya pada tanaman mengandung konsentrasi yang 

rendah kecuali kedelai. Kedelai cenderung mengandung protease inhibitor tinggi 

dan pada cereal lainnya rendah. Memakan kedelai mentah mengakibatkan 

meningkatnya berat pankreas. Penghambatan aktivitas trypsin berpengaruh 

pada pencernaan protein, karena tripsin adalah activator dari semua enzim yang 

dikeluarkan oleh pankreas yaitu zymogen termasuk trypsinogen, 

chymotripsinogen, proelastase dan carboxypeptidase. Pengaruh utama dari 

tripsin inhibitor bukan menggangu pencernaaan protein tetapi sekresi berlebihan 

dari pankreas. 

 

7. Saponin 
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Sebagian besar saponin ditemukan pada biji-bijian dan tanaman 

makanan ternak seperti alfalfa, bunga matahari, kedelai, kacang tanah . Saponin 

umumnya mempunyai karakteristik yaitu rasa pahit, sifat iritasi mucosal, sifat 

penyabunan, dan sifat hemolitik dan sifat membentuk komplek dengan asam 

empedu dan kolesterol. Saponin mempunyai rasa pahit dan terjadinya iritasi 

pada oral mucosa dan saluran pencernaan.  

 

2.9.1.1 Reduksi Senyawa Anti Gizi dengan Perkecambahan 

Senyawa anti gizi dapat dihilangkan atau dikurangi melalui proses 

pengolahan antara lain, proses fermentasi, germinasi (perkecambahan), 

perendaman maupun pemasakan dan sebagainya. Perkecambahan dapat 

meningkatkan aktivitas fitase endogen pada sereal, biji-bijian. Hasil penelitian 

Egli, et al. (2002) dalam Hotz dan Rosalind (2012) menunjukkan bahwa selama 

perkecambahan, millet dan kacang hijau mengalami reduksi kandungan fitat 

paling besar. Terbentuknya kompleks antara tanin serta polifenol lain pada biji-

bijian dan sorghum, berkurang selama proses perkecambahan. Selain itu pada 

proses perkecambahan juga terjadi degradasi oligosakarida 

Kecambah atau taoge adalah jenis sayuran hasil olahan dari kacang 

kedelai,  kacang hijau atau kacang tunggak. Kacang-kacang tersebut sengaja 

dibuat  bertunas dengan cara direndam selama  semalam lalu ditiriskan selama  

beberapa hari dalam satu wadah berlubang kemudian ditutup rapat (Novary, 

1999).  Proses perkecambahan disebut pula proses germinasi pada biji. Tingkat 

awal dari perkecambahan biji, melibatkan pemecahan cadangan makanan pada 

biji dan digunakan untuk pertumbuhan akar dan batang (Taylorson, 1984).  

Proses perkecambahan dimulai dengan pengambilan air dengan cepat 

yang mengakibatkan jaringan biji mengembang dan merentangnya kulit biji. 

Pengambilan air diikuti dengan keluarnya panas yang mencirikan hilangnya 

energi kinetik akibat diambilnya molekul air. Bila hidrasi dari sel-sel itu 

berlangsung, kekuatan-kekuatan osmosis mulai bekerja dalam proses masuknya 

air. Hidrasi jaringan ada hubungannya dengan mulai meningkatnya aktivitas 

metabolisme yang pertama terjadi dalam akar embrio (Taylorson, 1984).  

Aktifnya proses metabolisme dari respirasi pada awal perkecambahan 

tidak hanya menyangkut substrat respirasi glukosa di dalam embrio tetapi juga 

aktifitas dari enzim yang merupakan katalisator biologi yang sangat penting. 
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Enzim-enzim itu adalah protein dan aktifitasnya distimulir oleh adanya air yang 

membasahi embrio (Rubenstein,et al., 1979). 

Karbohidrat sebagai bahan persediaan  makanan dirombak oleh enzim    

alfa-amilase dan beta-amilase yang  bekerja saling mengisi. Alfa-amilase 

memecah pati menjadi dekstrin, sedangkan beta-amilase memecah dekstrin 

menjadi maltosa. Pada akhirnya, maltosa akan diubah menjadi glukosa dan 

fruktosa. Selama proses berkecambah, kandungan glukosa dan fruktosa 

meningkat sepuluh kali lipat. Kadar sukrosa meningkat dua kali lipat, tapi 

galaktosa menghilang. Adanya gkukosa dan fruktosa menyebabkan tauge terasa 

enak dan manis (Astawan, 2009). Protein dari sel-sel penyimpanan akan 

dirombak oleh sekumpulan enzim proteolitik untuk menghasilkan suatu campuran 

asam amino bebas yang lebih mudah diserap dan digunakan tubuh (Astawan, 

2004). Selain itu sari kecambah lebih mudah dicerna dan diserap oleh saluran 

pencernaan (Winarno, 2007). 

Germinasi meningkatkan daya cerna nutrisi karena perkecambahan 

merupakan proses katabolis yang menyediakan zat gizi yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman melalui reaksi hidrolisa dari zat gizi cadangan yang 

terdapat dalam biji. Secara umum, selama germinasi terjadi peningkatan zat-zat 

nutrisi terutama setelah munculnya buluh akar yaitu setelah 24-48 jam 

perkecambahan (Andarwulan dan Hariyadi, 2005). 

Menurut Rubenstein, et al. (1987), pada saat germinasi 12 jam pertama, 

aktifitas biji lebih ke arah pertumbuhan, sedangkan pada germinasi 12 jam 

sampai 48 jam, aktifitas biji lebih ke arah produksi fenolik. Hal ini dapat terjadi 

karena biosintesis senyawa fenolik berada pada jalur yang sama dengan 

biosintesis hormon pengatur tumbuhan yaitu auksin. Auksin merupakan hormon 

yang terlibat dalam mengontrol pertumbuhan batang, akar, absisi daun dan 

buah, dan aktifitas fisiologis lainnya bagi tanaman.  

Enzim lain yang berperan dalam proses perkecambahan adalah enzim 

gibberelline. Enzim ini berperan penting dalam proses aktivitas amilase. Hal ini 

telah dibuktikan dengan menggunakan Giberelin A yang mengakibatkan aktivitas  

amilase meningkat (Taylorson, 1984). Kecambah banyak mengandung protein, 

kalsium, fosfor serta sedikit Fe namun miskin vitamin A dan vitamin C. Untuk 

setiap 100 g bahan, kecambah kedelai mengandung energi sebesar 67 kal, 

kecambah kacang hijau sebesar 23 kal dan kacang tunggak sebesar 35 kal 

(Novary, 1999). 
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2.9.2 Pencampuran 

Mixing adalah suatu proses pencampuran bahan sehingga dapat 

bergabung menjadi suatu homogen yang bersifat seragam dan memiliki 

penyebaran yang sempurna. Prinsip pencampuran didasarkan pada peningkatan 

pengacakan dan distribusi dua atau lebih komponen yang mempunyai sifat yang 

berbeda. Pencampuran dapat dikarakterisasi dari waktu yang dibutuhkan, 

keadaan produk atau bahkan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan 

pencampuran (Hazirur, 2010). 

Berdasarkan sifat dari bahannya pencampuran bahan dapat dibedakan 

atas pencampuran bahan cair, bahan viskos, dan pencampuran bahan padat. 

Pencampuran bahan cair memiliki karakteristik bahan yang dicampur cair, 

memenuhi ruang, ada gerakan aliran bahan ke pengaduk, tidak memerlukan 

gaya gunting yang besar dan tenaga yang diperlukan relatif lebih kecil. 

Pencampuran bahan cair berguna untuk menggabungkan bahan-bahan cair, 

mendispersikan bahan cair, meningkatkan pindah panas antara bahan cair dan 

penukar panas serta meningkatkan kapasitas kalor dari suatu bahan.  

Pencampuran bahan bersifat viskos memiliki karakteristik viskositas yang 

tinggi, bahannya plastis dan berbentuk pasta, memerlukan gaya gunting  yang 

lebih besar, memerlukan energi spesifik juga lebih besar (sampai 1 KWH/Kg), 

tidak ada aliran bahan menuju pengaduk. Pencampuran ini biasanya bukan 

hanya bahan viskos yang dicampur, bisa jadi pencampuran bahan padat dan cair 

yang akhirnya membentuk bahan viskos, atau bahan pasta yang dicampurkan 

bahan padat atau bahan cair.  

Pencampuran bahan padat memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan bahan cair yaitu memenuhi ruang, ada aliran bahan ke pengaduk, tidak 

memerlukan gaya gunting (shear force) yang besar dan tenaga yang diperlukan 

relatif kecil. Tetapi pada bahan pa dat aliran bahan ke pengaduk bukan karena 

sendirinya tetapi ada gaya yang diberikan oleh pengaduk tersebut. Pencampuran 

bahan padat berguna untuk mencampur bahan yang memiliki sifat berbeda dan 

dapat diproses pada saat yang bersamaan, hal ini juga dilakukan untuk merubah 

fisik dari bahan tersebut, dan juga merubah karakteristik bahan tersebut baik dari 

rasa, dan baunya. 

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pencampuran yaitu 

(Lachman, 1989) : 
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1. Sifat fisik dari bahan yang akan dicampur, seperti kerapatan, viskositas, dan 

kemampuan bercampur 

2. Segi ekonomi, menyangkut pemrosesan 

3. Waktu, waktu yang dibutuhkan untuk mencampur 

4. Alat, kemudahan mencampur, perawatan, dan pembersihannya 

 

2.9.3 Pregelatinisasi  

Hartomo dan Widiatmoko (1993) menjelaskan bahwa ada tiga kriteria 

yang harus dimiliki bahan makanan agar dapat membentuk produk pangan 

instan, salah satunya adalah memiliki sifat hidrofilik, yaitu sifat mudah mengikat 

air. Bentuk pangan instan biasanya mudah ditambah air (dingin atau panas) dan 

mudah larut sehingga mudah disantap. Sedangkan menurut Fennema (1996), 

granula pati bersifat tidak larut dalam air dingin, tetapi akan mengembang dalam 

air panas atau hangat. Maka  dari itu diperelukan modifikasi untuk menghasilkan 

sifat pati yang diinginkan dalam pembuatan pangan instan.  

Pregelatinisasi merupakan teknik modifikasi pati secara fisik yang paling 

sederhana yang dilakukan dengan cara memasak pati di dalam air, kemudian 

mengeringkan pasta pati yang dihasilkan. Pada proses ini terjadi kerusakan 

granula tetapi amilosa dan amilopektinnya tidak terdegradasi seperti yang 

diperlihatkan oleh tidak adanya materi dengan berat molekul yang rendah dari 

hasil analisa kromatografi gel fermiasi (Pudjihastuti, 2010). Perlakuan pre 

gelatinisasi secara parboiling (perebusan) memberikan pemanasan 

menyebabkan terjadinya penyerapan air dan pembengkakan granula pati (Titi, 

2008). Molekul pati mempunyai gugus hidrofilik yang dapat menyerap air. Bagian 

yang  amorf dapat menyerap air dingin sampai dengan 30%. Pemanasan pati 

dapat meningkatkan daya serap air sampai 60% (Winarno, 1980). Penyerapan 

air yang besar disebabkan karena pecahnya ikatan hidrogen pada bagian yang 

amorf. Pada awalnya perubahan volume dan penyerapan air masih bersifat 

reversible. Namun, pada suhu tertentu, pecahnya bagian amorf akan diikuti oleh 

pecahnya granula. Pada saat suhu gelatinisasi tercapai maka perubahan-

perubahan yang terjadi sudah bersifat irreversible (Hoseney, 1998).  Titi (2008) 

menambahan, ikatan hidrogen intramolekular berfungsi mempertahankan 

struktur integritas granula pati. Proses pengeringan kembali pati yang telah 

mengalami gelatinisasi, akan memudahkan terlepasnya air yang terikat didalam 

granula pati. 
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Pati pregelatinisasi bersifat instan, diamana mempunyai sifat umum yaitu 

terdispersi atau dalam air dingin (cold water soluble). Pati ini akan mengalami 

perubahan fisik dan sifat sifat pati alami (Titi, 2008) serta memiliki karakteristik 

tepung yang lebih baik. (Padmaja, et al.,1996). Pati pregelatinisasi memiliki 

viskositas yang lebih rendah dibanding pati yang tidak dipregelatinisasi. Pati 

pregelatinisasi di antaranya dapat digunakan untuk formulasi makanan bayi dan 

pudding (Anonymous, 2006). 

Perlakuan pre gelatinisasi menurunkan suhu dan waktu awal gelatinisasi. 

Suhu awal gelatinisasi adalah suhu pada saat ikatan mulai melemah dan 

terjadinya pembengkakan granula pati. Tepung yang mengalami pre gelatinisasi 

memiliki kemamapuan menyerap air pada suhu yang lebih rendah, dan ketika 

terjadi peningkatan suhu maka proses pembengkakan dan pecahnya granula 

lebih cepat terjadi. Suhu gelatinisasi adalah suhu pecahnya granula pati karena 

pembengkakan granula setelah melewati titik maksimum. Suhu gelatinisasi tiap 

pati berbeda dan merupakan suatu kisaran. Hal ini disebabkan karena populasi 

granula yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan energi yang diperlukan untuk 

mengembang. Suhu gelatinisasi beberapa jenis pati dapat dilihat dari tabel 3. 

Tabel 5. Suhu Gelatinisasi Beberapa Jenis Pati 

Sumber Pati Suhu Gelatinisasi (°C) 

Beras 

Ubi Jalar 

Tapioka 

Jagung 

Gandum 

65-73 

82-83 

59-70 

61-72 

53-64 

Sumber : Fennema (1996) 

 

Menurut Light (1999) dan Huang (2008) temperatur adalah faktor penting 

pada proses pengolahan (gelatinisasi) pati. Temperatur dan waktu pengolahan 

(gelatinisasi) tepat, akan memberikan derajat pengembangan granula yang 

sesuai dan memberikan sifat yang diinginkan. Battharai (2001) menjelaskan, 

secara umum makin tinggi temperatur, maka reaksi akan berlangsung lebih 

cepat. Hal ini disebabkan konstanta laju reaksi meningkat dengan meningkatnya 

temperatur operasi. Hasil penelitian Rianto (2006) dalam pembuatan tepung 

jagung instan, menunjukkan bahwa pemanasan jagung pada kisaran suhu 72°C 
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hingga 73,5°C  sudah cukup untuk memulai tepung proses gelatinisasi. 

Mekanisme gelatinisasi dapat diilustrasikan seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar  8.  Mekanisme Gelatinisasi Pati 

Sumber: Swinkels (1985) 

Berdasarkan pengamatan Subagio (2008), waktu reaksi berpengaruh 

terhadap tekstur pati yang dihasilkan. Waktu reaksi yang terlalu cepat 

mengakibatkan reaksi belum berjalan sempurna sedangkan jika waktu reaksi 

terlalu lama mengakibatkan terkstur yang kasar. Hal ini terjadi karena semakin 

lama waktu reaksi maka semakin banyak dinding sel yang pecah sehingga terjadi 

pelubangan dari granula pati termodifikasi, hal ini menyebabkan permukaan yang 

tidak rata pada granula pati tersebut sehingga tekstur yang dihasilkan kasar. 

Menurut Greenwood dan Munro (1979), pengembangan granula pati bersifat 

bolak-balik (reversible) jika tidak melewati suhu gelatinisasi dan akan menjadi 

tidak bolak-balik (irreversible) jika telah mencapai suhu gelatinisasi. Menurut hasil 

penelitian Limonu, dkk (2008) waktu perlakuan terbaik pada instan jagung muda 

dengan perlakuan pregelatinisasi adalah 9 menit dengan cara pengukusan. 

 

2.9.4 Pengeringan 

Pengeringan adalah proses penurunan kadar air suatu bahan sampai 

tingkat kadar air tertentu. Secara spesifik, pengeringan hasil pertanian adalah 

pengeluaran air dari bahan sampai kadar air kesetimbangan dengan lingkungan 

atau kadar air tertentu dimana jamur, enzim, mikroorganisme dan serangga yang 

bersifat merusak tidak dapat aktif. Menurut Hall (1979), mengatakan bahwa 

pengeringan merupakan metode tertua untuk mengawetkan bahan pangan. 

Menurut Pramono (1993) Pengeringan adalah proses pindah panas dan 

kandungan air secara stimultan. Udara panas yang dibawa oleh media pengering 
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akan digunakan untuk menguapkan air yang terdapat di dalam bahan. Uap air 

yang berasal dari bahan akan dilepaskan dari permukan bahan ke udara kering. 

Beberapa faktor yang mengontrol kecepatan pengeringan diantaranya 

adalah kondisi proses (suhu dan kelembapan udara), jenis bahan pangan yang 

dikeringkan, dan desain alat pengering. Ketika udara panas diberikan pada 

produk pangan yang basah, makan uap air akan berdifusi melalui permukaan 

udara yang berada di sekitar makanan dan akan dihilangkan oleh udara 

bergerak. Dasar proses pengeringan adalah terjadinya penguapan air ke udara 

karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan bahan yang 

dikeringkan. Tujuan dari pengeringan antara lain adalah untuk mengurangi kadar 

air bahan sampai batas dimana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan 

enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti agar 

bahan memilki masa simpan yang lama (Taib, et al., 1988).  

Pengeringan di sisi lain, menyebabkan sifat asli bahan mengalami 

perubahan, penurunan mutu dan memerlukan penanganan tambahan sebelum 

digunakan yaitu rehidrasi (Muchtadi 1989). Desrosier (1988) menjelaskan bahwa 

proses pengeringan umumnya digunakan pada bahan pangan dengan dua cara 

yaitu pengeringan dengan penjemuran dan pengeringan dengan alat 

pengeringan. Kelemahan dari penjemuran adalah waktu pengeringan lebih lama 

dan lebih mudah terkontaminasi oleh kotoran atau debu sehingga dapat 

mengurangi mutu akhir produk yang dikeringkan.  


