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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malnutrisi merupakan masalah besar yang terjadi di dunia, yang mana 

masalah ini membutuhkan perhatian khusus terutama di negara-negara 

berkembang (Muller dan Krawinkel, 2005). Jenis malnutrisi yang sangat umum 

terjadi di negara-negara berkembang adalah kurang gizi. Sebanyak 93% kasus 

malnutrisi terjadi pada negara-negara berkembang seperti Afrika dan Asia 

(Walton, 2011). Menurut data dari WHO, terdapat 49% dari 10,4 juta kematian 

pada anak-anak usia di bawah 5 tahun di negara berkembang disebabkan oleh 

malnutrisi.  

Salah satu negara di Afrika yang memiliki jumlah penderita malnutrisi tinggi 

adalah Kenya. Kenya merupakan salah satu negara berkembang dimana sekitar 

37,4% masyarakatnya menderita Severe Acute Malnutrition (SAM) atau 

penderita malnutrisi yang parah dengan level Global Acute Malnutrition (GAM) 

atau prevalensi jumlah penderita malnutrisi yang sangat parah yakni diatas 30%, 

yang mana jumlah ini melebihi emergency threshold atau ambang batas darurat 

dari kasus malnutrisi di suatu negara dengan sebesar 15% (WHO, 2011). 

Berdasarkan data dari WHO (2009) lebih dari 84% kasus kekurangan zat gizi 

mikro di negara-negara Afrika adalah defisiensi vitamin A dan 26% kurang 

energi-protein, dimana 70% penderitanya adalah anak-anak.  

Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan gizi. Pada 

kelompok tersebut mengalami siklus pertumbuhan dan perkembangan yang 

membutuhkan zat-zat gizi yang lebih besar dari kelompok umur yang lain 

sehingga anak-anak paling mudah menderita kelainan gizi (Notoatmodjo, 2003). 

Malnutrisi atau gizi buruk tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan 

angka kematian tetapi juga menurunkan produktifitas, menghambat pertumbuhan 

sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Berbagai 

masalah yang timbul akibat gizi buruk antara lain tingginya angka kelahiran bayi 

dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Masalah ini disebabkan karena ibu 

hamil menderita KEP (kurang energi protein) dan hal ini akan berpengaruh pada 

gangguan fisik, mental dan kecerdasan anak, serta meningkatkan resiko bayi 

yang dilahirkan kurang gizi (Krisnansari, 2010). Maka dari itu perlu adanya solusi 

untuk mengatasi masalah malnutrisi yang terjadi termasuk malnutrisi di Kenya.  
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Fortifikasi ugali menjadi salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan 

malnutrisi di Kenya karena menurut Meenakshi (2010), tujuan dari fortifikasi 

adalah untuk meningkatkan kandungan zat gizi mikro makanan pokok. Ugali (Stiff 

Porridge) dipilih karena merupakan makanan pokok yang dikonsumsi oleh 

masyarakat Kenya yang memiliki nutrisi yang tidak seimbang yang mana tinggi 

karbohidrat namun rendah nutrisi lain termasuk protein yang hanya sebesar 

1,7%. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya kasus malnutrisi di Kenya, 

oleh sebab itu perlu dilakukannya pengembangan produk fortifikasi yang dapat 

mengatasi masalah malnutrisi. 

Stiff oorid mango merupakan ugali instan dengan fortifikasi mangga dan 

kacang tunggak yang dirancang untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A 

dan kurang energi-protein yang terjadi di Kenya. Mangga dipilih karena di Kenya 

produksi mangga sangat melimpah namun pemanfaatan dari mangga itu sendiri 

sangat kurang sehingga pada saat musim panen, mangga yang tidak 

termanfaatkan terbuang secara percuma. Produksi mangga di Kenya menurut 

HCDA, 2008 yakni sekitar 250.000 ton, namun hasil produksi mangga di Kenya 

terbuang sebanyak 40%-50% (Kehlenbeck, et al., 2011). Penggunaan mangga 

sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan ugali, diharapkan dapat 

mengurangi kerugian akibat terbuangnya mangga yang berkurang secara 

signifikan. Selain itu penggunaan mangga dalam stiff oorid mango yakni sebagai 

sumber pro-vitamin A karena kaya akan β-karoten, yang merupakan pro-vitamin 

A. Selain fortifikasi pro-vitamin A dengan mangga, diperlukan fortifikasi protein 

dengan menggunakan bahan lokal yakni kacang tunggak.  

Produk ini diharapkan dapat dikonsumsi secara luas dan dapat mengatasi 

permasalahan kurang energi-protein (KEP) serta defisiensi vitamin A yang terjadi 

di Kenya pada khususnya serta negara berkembang lain pada umumnya. Stiff 

oorid mango ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat seperti 

mengoptimalkan produksi mangga yang melimpah dan selain itu produk ini juga 

diharapkan memberikan dampak positif yang cukup luas pada aspek kesehatan, 

sosial, ekonomi, pertanian serta ketahanan pangan. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana memanfaatkan mangga yang produksinya melimpah namun 

pemanfaatanya sangat kurang yang digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan stiff oorid mango? 
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2. Bagaimana pembuatan stiff oorid mango serta tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk tersebut?  

3. Bagaimana stiff oorid mango dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dalam 

mengatasi permaslahan malnutrisi? 

4. Bagaimana pengaruh vitamin A dalam mengatasi masalah malnutrisi? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui manfaat mangga yang produksinya melimpah namun 

pemanfaatanya sangat kurang yang digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan stiff oorid mango. 

2. Mengetahui pembuatan stiff oorid mango serta tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk tersebut. 

3. Mengetahui bagaimana stiff oorid mango dapat memenuhi kebutuhan 

nutrisi dalam mengatasi permaslahan malnutrisi. 

4. Mengatahui pengaruh vitamin A dalam mengatasi masalah malnutrisi. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini merupakan hasil dari lomba IFT (Institute of Food 

Technologist) 2012 di Las Vegas, Amerika Serikat, yang dimana penelitian ini  

memiliki manfaat sebagai salah satu solusi alternatif untuk menghasilkan produk 

fortifikasi ugali instan kaya nutrisi dengan mengoptimalkan produksi bahan baku 

lokal Kenya seperti mangga. Selain itu melalui penelitian ini mahasiswa juga 

dituntut untuk menyelesaikan masalah malnutrisi terutama defisiensi vitamin A 

dan kurang energi protein (KEP) di negara-negara berkembang seperti Kenya. 

 

  

 


