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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara tropis dengan keanekaragaman bahan pangan tetapi, 

memiliki kurangnya variasi salah satunya untuk mengolah makanan bayi yaitu bubur 

instan.  Pengolahan keanekaragaman bahan pangan pada bayi sangatlah penting karena 

dapat meningkatkan mutu gizi pada makanan tersebut (Almatsier, 2002). Saat bayi antara 

6–12 bulan produksi air susu ibu (ASI) semakin berkurang dan ASI yang diberikan tidak 

dapat mencukupi pemenuhan kebutuhan energi dan nutrisi bayi yang semakin meningkat. 

Untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi diperlukan makanan pendamping ASI seperti bubur 

bayi instan. Bubur bayi instan sangat diperlukan bagi pertumbuhan fisik dan otak 

terutama pada bayi dan balita. Memasuki usia 6–12 bulan, perkembangan motorik saluran 

cerna bayi sudah dapat menerima makanan selain ASI sehingga sangat diperlukan 

formulasi bubur bayi yang sesuai untuk memenuhi kecukupan energi dan gizi pada bayi.  

Permasalahan gizi disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi yang 

diperoleh dari makanan. Salah satu zat gizi yang kurang terpenuhi yaitu protein, apalagi 

pada bayi. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia kurang memanfaatkan potensi 

sumber lokal yang ada. Tepung adalah bentuk hasil pengolahan bahan pangan dengan 

cara penggilingan atau penepungan. Bahan pangan yang biasa diolah menjadi tepung 

yaitu gandum atau beras (Krisnatuti & Yenrina, 2000). Indonesia sampai saat ini masih 

mengimpor gandum untuk kebutuhan dalam negeri, begitu juga beras walaupun impornya 

lebih rendah dari gandum. Untuk mengatasi ketergantungan, perlu upaya pemanfaatan 

bahan pangan lokal. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan 

biji nangka yang tersedia dan belum dimanfaatkan dengan maksimal.  

Biji nangka mengandung zat gizi meliputi kalori 165 kkal, protein 4,2 g, lemak 0,1 g, dan 

karbohidrat 36,7 g per 100 gram bahan. Kandungan karbohidrat yang tinggi pada biji 

nangka dapat diolah menjadi tepung yang aman apabila dikonsumsi (Juwariyah, 2000). 

Kandungan kimia tepung biji nangka yaitu air 12,40 %, protein 12,19 %, lemak 1,12 %, 

abu 3,24 %, (Nuraini, 2011). Tepung biji nangka dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan yang potensial serta terdapat zat gizi yang sangat bermanfaat bagi pertumbuhan, 
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terutama bagi anak berusia 6–12 bulan. Kandungan gizi pada biji nangka dapat digunakan 

sebagai bahan pembuatan bubur bayi instan sebagai makanan pendamping air susu ibu 

(ASI). Untuk mencukupi kebutuhan gizi protein dapat ditambahkan kedelai dalam bubur 

bayi instan. Kedelai memiliki kandungan protein tertinggi, dan ada juga lemak, Vitamin 

A, E, dan K, beberapa jenis vitamin B, mineral K, Fe, Zn dan P yang dibutuhkan oleh 

bayi (Graff, 2005). Tepung kedelai juga banyak mengandung nutrisi yang baik untuk 

kesehatan dan aman sehingga sesuai sebagai bahan untuk pembuatan MP-ASI (Warsino 

& Dahana, 2010). Selain itu biji nangka dan tepung kedelai memiliki harga yang lebih 

ekonomis dibandingkan dengan tepung beras merah (Lampiran 2). Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian untuk memperoleh formulasi bubur bayi instan yang dapat 

dikonsumsi oleh bayi usia 6–12 bulan sebagai makanan pendamping air susu ibu (MP- 

ASI).  

1.2. Tinjauan Pustaka 

 
1.2.1.  Tepung Biji Nangka (Arthocarpus heterophyllus Lamk) 

 

Biji nangka merupakan bagian dari buah nangka yang biasanya tidak dimanfaatkan, 

walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mengolahnya dengan merebus dan 

langsung dikonsumsi (Rest et al, 2015). Biji nangka memiliki bentuk bulat sampai 

lonjong, berukuran kecil sekitar dari 3,5 cm dengan berat mencapai 3g (Gambar 1). Biji 

nangka merupakan bahan non–ekonomis dan hanya sebagai limbah konsumen nangka. 

Biji nangka terdiri atas tiga lapisan kulit, yakni kulit luar berwarna kuning agak lunak, 

kulit liat berwarna putih dan kulit ari berwarna cokelat yang membungkus daging buah 

(Rukmaha, 1997 dalam Sari, 2012). 

 

Gambar 1. Biji Nangka (dokumentasi pribadi) 
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Pada umumnya biji nangka dikonsumsi setelah proses perebusan dan dapat diolah 

menjadi tepung, yang dapat menghasilkan berbagai macam makanan olahan (Astawan, 

2008). Proses pembuatan tepung biji nangka dapat dilakukan secara mudah dan diolah 

dengan alat yang sederhana melalui sortasi, perebusan, perendaman, pengeringan dan 

penepungan. Kandungan karbohidrat pada biji nangka 36,7 g sehingga sangat baik dan 

aman apabila dijadikan tepung sebagai makanan pendamping ASI (Juwariyah, 2000). 

Kandungan gizi tepung biji nangka dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tepung Biji Nangka 

 

Komposisi Kimia  Tepung Biji Nangka 

Air (%)             12,40 

Protein (g)             12,19 

Lemak (g)           1,12 

Serat (g)            2,74 

Abu (g)            3,24 

Pati (g)              56,21 

 Sumber: Nuraini, 2011 

 

1.2.2. Tepung Kedelai (Glycine max L. Merr) 

 

Kedelai merupakan sumber protein, dan lemak, serta sebagai sumber vitamin A, E, K dan 

beberapa jenis vitamin B dan mineral K, Fe, Zn dan P. Kedelai mengandung 25–40% 

protein, dimana pada jenis kacang–kacangan kedelai yang paling tinggi. Protein kedelai 

memiliki kandungan asam amino sulfur yang rendah, seperti metionin, sistein dan 

threonine yang tersedia dalam jumlah terbatas  (Winarsih, 2010). Kandungan gizi biji 

kedelai dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2. Hasil Analisis Kandungan Gizi Biji Kedelai per 100 g  

 

Kandungan Gizi Jumlah 

Karbohidrat kompleks (g) 21,00 

Karbohidrat sederhana (g) 9,00 

Stakiosa (g) 3,30 

Rafinosa (g) 1,60 

Protein (g) 36,00 

Lemak Total (g) 19,00 

Lemak jenuh (g) 2,88 

Lemak tak jenuh tunggal (g) 4,40 

Lemak tak jenuh ganda (g) 11,20 

Kalsium (mg) 276,00 

Fosfor (mg) 704,00 

Kalium (mg) 1797,00 

Magnesium (mg) 280,00 

Seng (mg) 4,80 

Zat besi (mg) 16,00 

Serat tidak larut (g) 10,00 

Serat larut (g) 7,00 

Sumber : Aparico et al. (2008) dalam Winarsih (2010). 

Kedelai mengandung asam lemak tidak jenuh yang termasuk esensial, seperti asam 

linoleat dan linolenat yang sangat diperlukan tubuh. Lemak kedelai mengandung 86% 

linoleat, dan oleat, 10% palmitat, dan 2% masing–masing untuk stearat dan arachidat. 

Karbohidrat pada kedelai sebagian besar terdiri atas disakarida dan oligosakarida, yaitu 

2,5–8,2% sukrosa, 0,1–0,9% rafinosa, dan 1,4–4,1% stakiosa (Shurtleff &Aoyagi, 1979). 

Tepung kedelai memiliki banyak manfaat dan mengandung nutrisi tinggi serta baik untuk 

kesehatan, sehingga aman dan cocok dalam pembuatan makanan pendamping ASI. 

(Warsino dan Dahana, 2010).  

Proses pembuatan tepung kedelai meliputi penggilingan halus dari biji kedelai sebelum 

diambil lemaknya ataupun kedelai yang telah diambil lemaknya. Sekitar 97% bahan harus 

lolos saringan standar 80 mesh. Berdasarkan biaya produksinya, tepung kedelai dapat 

dikategorikan sebagai sumber protein yang paling murah (Koswara 1995). Kandungan 

kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1, dan vitamin B2 pada tepung kedelai lebih tinggi 

dari pada tepung terigu. Tepung kedelai juga mengandung 42% protein yang dapat 

disebut produk putih telur nabati (Graff, 2005). 
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1.2.3. Tepung Beras Merah  

Tepung beras merah merupakan tepung bebas gluten yang dihasilkan dari beras merah. 

Beras merah mengandung unsur selenium yang berperan aktif dalam mencegah 

timbulnya radikal bebas yang berpotensi merusak membran sel, sehingga cocok untuk 

mencegah penyakit degeneratif. Beras merah merupakan salah satu makanan yang sering 

diolah menjadi bubur instan untuk bayi. Tepung beras merah pecah kulit diinformasikan 

mengandung karbohidrat , lemak, asam folat, vitamin A,B,C, Zn, dan B komplek yang 

berkhasiat untuk mencegah berbagai macam penyakit seperti kanker usus, batu ginjal, 

beri-beri, insomnia (Winarno, 2004). Beras merah kaya akan vitamin B dan E sehingga 

tidak mudah menimbulkan kembung saat dikonsumsi (Candra 2012, dalam Dewi et al. 

2016). Kekhasan beras merah adalah memiliki sifat fungsional sebagai antioksidan 

karena kandungan antosianinnya yang cukup tinggi.  

 

1.2.4. Susu Formula dan Gula Tepung  

 

Susu formula merupakan susu yang diproduksi dari susu sapi atau susu buatan yang 

diubah komposisinya (Marmi, 2012). Susu formula kebanyakan tersedia dalam bentuk 

bubuk. Susu formula biasanya dibuat dari susu sapi yang telah diproses dan diubah  

kandungan komposisinya sebaik mungkin (Suririnah, 2009). Kandungan dalam susu 

Formula yaitu, lemak disarankan antara 2,7–4,1 g, protein berkisar 1,2–1,9 g dan 

karbohidrat berkisar 5,4–8,2 g (Khasanah, 2011). Penambahan susu formula terhadap 

makanan pendamping ASI berfungsi sebagai pelengkap nutrisi serta penambah rasa bau 

yang dapat diterima oleh bayi. Gula tepung adalah gula sukrosa yang telah digiling dan 

berbentuk halus. Gula tepung biasa ditambah pada makanan pendamping ASI selain 

memberikan rasa manis juga meningkatkan energi. Penggunaan gula tepung harus 

dibatasi karena kadar kemanisan yang tinggi menyebabkan anak menjadi kenyang 

sehingga konsumsi gizi menjadi rendah. Gula tepung juga dapat berfungsi untuk 

membentuk susunan, komposisi, dan butiran produk menjadi halus dan lembut, serta 

mampu mengontrol penyebaran (Winarno, 2004) 
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1.2.5. Bubur Instan 

 

Bubur dikenal dengan sebutan puree (bahasa inggris) yang berarti sup yang kental. Bubur 

instan adalah bubur yang telah mengalami proses pengolahan lebih lanjut sehingga dalam 

penyajiannya tidak perlu melalui proses pemasakan. Bubur instan populer di Asia dan 

banyak dikonsumsi oleh anak bayi (Srikaeo & Sopade, 2010 dalam Picauly & Tetelapta, 

2015). Proses pengolahan bubur instan dilakukan dengan cara mengolah campuran 

bahan–bahan  penyusun bubur dalam bentuk tepung (Perdana, 2003). Penyajian bubur 

instan dapat dilakukan hanya dengan menambahkan air panas (Fellow & Ellis 1992).  

 

1.2.6. Makanan Pendamping ASI 

Menurut SNI 01–7111.4–2005 makanan pendamping ASI merupakan makanan bergizi 

yang diberikan disamping ASI kepada bayi berusia 6 (enam) bulan keatas untuk mencapai 

kecukupan gizi. Kebutuhan bayi meliputi zat–zat gizi untuk perkembangan dan 

pertumbuhan bayi (Husaini & Anwar, 2001). Makanan Pendamping ASI dibedakan 

menjadi empat bentuk, yaitu makanan pendamping ASI bubur, biskuit, siap makan dan 

siap santap. Makanan pendamping ASI bubur merupakan makanan pendamping ASI 

yang telah diolah, sehingga dapat disajikan langsung hanya dengan menambahkan air.  

Makanan pendamping ASI pada  bayi memiliki beberapa kriteria yaitu memiliki nilai 

energi dan kandungan protein yang tinggi,  memiliki kandungan vitamin dan mineral 

yang cukup cocok, dapat diterima oleh pencernaan bayi dengan baik, harganya relatif 

murah, sebaiknya dapat diproduksi dari bahan-bahan yang tersedia secara lokal, bersifat 

padat gizi, dan kandungan serat kasar atau bahan lain yang sukar dicerna dalam jumlah 

yang sedikit (Krisnatuti dan Yenrina, 2000). Produk MP-ASI biasanya memiliki sifat 

padat energi dan padat gizi. Komponen gizi yang dibutuhkan bayi antara lain karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sifat umum produk MP-ASI adalah padat energi 

dan padat gizi, dimana komponen gizi yang dibutuhkan bayi yaitu karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan mineral. Serat makanan yang terlalu tinggi dapat mengganggu 

pencernaan bayi. Selain itu produk bayi tidak boleh bersifat kamba karena akan cepat 

memberi rasa kenyang pada bayi. Persyaratan MP–ASI menurut SNI 01–7111.4–2005, 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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1.2.7. Kebutuhan Gizi Bayi 

Gizi merupakan ikatan kimia yang sangat dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya 

seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur 

proses–proses kehidupan. Gizi dikaitkan dengan perkembangan otak, kemampuan 

belajar, dan produktivitas kerja (Almatsier, 2002). Zat gizi terbagi menjadi dua yaitu zat 

gizi mikro dan zat gizi makro. Zat gizi mikro terdiri dari mineral dan vitamin sedangkan 

zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein (Supariasa, 2004). Energi pada 

makanan diperoleh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Energi diperlukan untuk 

membantu proses dalam tubuh seperti proses peredaran dan sirkulasi darah, denyut 

jantung, pernafasan, pencernaan, proses fisiologi lainnya, seperti bergerak atau 

melakukan pekerjaan fisik. Energi dalam tubuh dapat timbul karena adanya pembakaran 

karbohidrat, protein dan lemak, karena itu agar energi tercukupi perlu pemasukan 

makanan yang cukup dengan mengkonsumsi makanan yang cukup dan seimbang.  

Protein sebagai pembentuk energi tergantung macam dan jumlah bahan makanan yang 

dikonsumsi. Untuk menentukan nilai energi dan protein dalam tubuh dapat 

memperhatikan angka-angka protein tiap bahan makanan. Kebutuhan protein bayi 

digunakan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel–sel tubuh.�Pertumbuhan bayi sangat 

terlihat terutama dari pertambahan ukuran badan yang berlangsung secara 

bertahap.Semenjak bayi lahir hingga dewasa, berat badan meningkat drastis hingga 20 

kali dan tinggi badan meningkat hingga 3 sampai 3.5 kali. Pemerintah mewajibkan ASI 

eksklusif hingga bayi berusia enam bulan. Memasuki bulan ketujuh, bayi sudah mulai 

menunjukkan tanda–tanda memerlukan makanan pendamping selain ASI. Kecukupan 

energi bayi relatif besar karena pada usia tersebut pertumbuhan masih sangat pesat.  

Angka kecukupan gizi (AKG) bayi merupakan jumlah zat gizi yang hendak dikonsumsi 

setiap hari untuk jangka waktu tertentu sebagai bagian dari diet normal rata–rata orang 

sehat (Soekirman, 2012). Angka kecukupan gizi (AKG) dipengaruhi oleh umur, jenis 

kelamin tinggi badan, berat badan, kondisi khusus (hamil dan menyusui) dan aktivitas 

fisik (Almatsier, 2002). Angka kecukupan gizi (AKG) bayi merupakan perkiraan 

kebutuhan energi dan zat–zat gizi bayi untuk dapat tumbuh normal dan sehat. Angka 

kecukupan gizi (AKG) untuk bayi usia 6–12 bulan dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Angka Kecukupan Gizi untuk bayi usia 6–12 bulan.  

   

Zat gizi Usia 6-12 bulan 

Energi (kkal)  650 

Protein (g) 16 

Vitamin A (RE)  400 

Vitamin D (μg)  5 

Vitamin E (mg)  5 

Vitamin K (mg)  10 

Tiamin (mg)  0,4 

Riboflavin (mg)  0,4 

Niasin (mg)  4 

Vitamin B12 (μg)  0,5 

Asam folat (μg)  80 

Piridoksin (mg)  0,3 

Vitamin C (mg)  50 

Kalsium (mg)  400 

Fosfor (mg)  225 

Magnesium (mg)  55 

Flour (mg)  0,4 

Besi (mg)  7 

Seng (mg)  7,5 

Iodium (μg)  120 

Mangan (mg)  0,6 

Selenium (μg)  10 

Sumber: Departemen Kesehatan RI, (2005). 

 

 

1.3.Tujuan 

 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan formulasi terbaik 

berdasarkan kandungan gizi (air, abu, lemak, protein, lemak, dan karbohidrat) dan sifat 

sensori dalam pembuatan bubur bayi instan sebagai MP–ASI berbasis tepung biji nangka 

dan tepung kedelai. 


