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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bekatul 

 

 

Gambar 2.1 Bekatul (Setiaputri, 2020) 

Bekatul merupakan produk hasil sampingan dari proses penggilingan 

padi bagian lapisan luar yang mengandung banyak nutrisi (Alauddina et al, 

2017). Dalam proses penggilingan padi bagian sekam akan terpisah dan 

diperoleh beras pecah kulit (brown rice). Selanjutnya terdapat tahap 

penyosohan beras dua kali dengan tujuan menghilangkan dedak dan bekatul 

dari bagian endosperma beras dan diperoleh beras putih. Penyosohan pertama 

dihasilkan dedak tekstur kasar karena adanya sekam, selanjutnya penyosohan 

kedua dihasilkan bekatul (rice bran) bertekstur halus tanpa sekam (Auliana, 

2011 : Budjianto, 2017). Proses penggilingan padi dapat menghasilkan 70% 

beras dan beberapa hasil sampingan sekam 20% dan bekatul 8 – 10% (Chen 

et al, 2012). 

2.1.1 Kandungan Gizi 

Secara morfologi bekatul terdiri atas lapisan perikarp, testa, dan 

lapisan aleuron, lapisan-lapisan ini mengandung berbagai nutrisi yaitu 

34-62% karbohidrat, 15-20% lipid, 11-15% protein, 7-11% serat kasar 

dan abu 7-10%. Asam lemak yang dominan dalam bekatul yaitu 21-

26% asam palmitat, 31-33% linoleat, dan 37-42% oleat. Tingginya 

kandungan asam lemak tak jenuh ganda sehingga bekatul dianggap 

sebagai makanan sehat (Alauddina et al, 2017). 
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Tabel 2.1 Komposisi Bekatul dalam 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Energi  423.19 

Protein (Gn x 5.95) 16.61 

Total lipid (g) 17.87 

Karbohidrat  (g) 33.24 

Serat tidak larut  (g) 22.67 

Serat larut (g) 1.48 

Total serat  (g) 24.15 

Kalsium  (µg/g) 438 

Besi (µg/g) 94 

Natrium (µg/g) 17 

Zink (µg/g) 72 

Kalium (µg/g) 11.29 

Kelembaban (g) 8.41 

Sumber : Faria et al, 2012 

2.1.2 Manfaat Bekatul 

Berbagai hasil penelitian telah menunjukkan bekatul memiliki nilai 

gizi tinggi dan memberikan manfaat kesehatan sehingga bekatul dapat 

dijadikan sebagai pangan fungsional (Budijanto, 2017). Beberapa 

penelitian tentang fungsionalitas bekatul bagi kesehatan yaitu sebagai 

anti kanker, antihipokolesterolemik, dan antiaterogenik (Henderson, 

dkk, 2012 : Kharisma, 2015). Karena mengandung banyak serat 

pangan (dietery fiber) bekatul beras memiliki efek hipokolesterolemik 

dan memiliki manfaat dalam pencegahan obesitas (Astawan dan 

Febrinda, 2016). 

Penelitian Tucker dan Thomas dikutip dari (Lattimer and Haub, 

2010), terhadap 252 wanita yang diteliti selama 20 bulan, 

menunjukkan bahwa responden mengalami penurunan berat badan 

rata-rata 1,9 kg setelah peningkatan asupan serat 8 gram per 1000 

kkal. Dalam penelitian Koh-Banerjee dikutip dari (Lattimer and Haub, 

2010), juga menyebutkan bahwa setiap peningkatan 40 gram asupan 

biji-bijian terjadi penurunan berat badan sebesar 498 gram. Bekatul 

juga berperan dalam penurunan berat badan. Konsumsi 20 gram 

bekatul menurunkan berat badan sebesar 362 gram. 
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Hasil penelitian Dirga dkk (2019), pada pengaruh pemberian 

biskuit bekatul (Rice bran) terhadap indeks masa tubuh penderita 

obesitas ditemukan bahwa adanya pengaruh pemberian biskuit bekatul 

terhadap  IMT selama satu bulan yaitu penurunan IMT rata-rata 0,63 

kg/m
2
. 

2.2 Jambu Biji 

Jambu biji (Psidium guajava) merupakan tanaman yang ditanam pada 

banyak negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis. Jambu biji di 

Indonesia sering dikenal sebagai jambu klutuk, jambu siki, atau jambu batu 

(Cahyono, 2010). Karakteristik morfologi jambu biji sebagai berikut : 

Kingdom  : Platae 

Divisi  : Spermatophyta (Tumbuhan Berbiji) 

Sub divisi  : Angiospermae (Berbiji Tertutup) 

Class  : Dicotyledoneae (Biji berkeping dua) 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus  : Psidium 

Spesies  : Psidium guajava L. 

Nama Lokal : Jambu Biji 

2.2.1 Jambu Biji Gentas Merah 

 

 

Gambar 2.2 Buah Jambu Biji (Parimin, 2007) 

Jambu biji merah (Psidium guajava Liin) merupakan tanaman 

yang banyak ditemui di Indonesia. Umur tanaman ini bisa mencapai 

puluhan tahun dengan pohonnya yang dapat bertumbuh besar dan 
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tinggi 5 – 10 meter (Cahyono, 2010). Jambu biji merah memiliki 

banyak manfaat dalam terapi penyembuhan salah satunya karena 

kandungan kalori dan glukosa yang rendah, serta dapat digunakan 

sebagai pangan alternatif untuk obesitas. Varietas jambu biji salah 

satunya adalah jambu biji getas merah yang merupakan tanaman 

holtikultura yang memiliki kandungan vitamin dan gizi dan nilai 

ekonomis tinggi, karakteristiknya memiliki warna daging buah yang 

merah saat  masak, bentuknya bulat, dan memiliki ukuran relatif besar 

(Hidayat, 2010). 

2.2.2 Kandungan Gizi 

Jambu biji gentas merah memiliki kandungan gizi dan vitamin 

yang tinggi serta kadar gula yang relatif rendah. Selain itu, jambu biji 

gentas merah juga kaya akan kandungan serat yang dapat 

meningkatkan massa feses, memperlambat proses pengosongan 

lambung, meningkatkan rasa kenyang, meningkatkan ekskresi asam 

empedu (Santi, 2013). Berikut komposisi buah jambu biji getas merah 

dalam 100 gram : 

Tabel 2.2 Komposisi Jambu Biji Getas Merah dalam 100 gram 

Komposisi Jumlah 

Energi (Kkal) 49 

Protein (g) 0.90 

Lemak (g) 0.30 

Karbohidrat  (g) 13.20 

Total serat  (g) 5.60 

Kalsium  (mg) 14 

Besi (mg) 1.10 

Fosfor (mg) 28 

Niasin (mg) 1.10 

Air (g) 86 

Bahan yang dapat dimakan (%) 82 

Sumber : (Hidayat, 2010) 

2.2.3 Manfaat Jambu Biji 

Jambu biji memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yaitu dapat 

mengontrol berat badan, mengontrol glukosa, gastroenteritis, 

menurunkan risiko kanker, meningkatkan sistem imun, dan mengobati 
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diare (Yulastri dan Holinesti, 2018). Jambu biji merah memiliki kalori 

dan glukosa rendah yang dapat digunakan sebagai bahan alternatif  

untuk pangan yang cocok untuk obesitas. Kandungan serat dalam 

jambu biji membantu menginduksi rasa kenyang yang dapat 

menundah pencernaan dan menahan untuk makan berlebih sehingga 

terjadi kontrol berat badan yang efektif dan alami (Kurnia, 2019). 

Penelitian Francisca (2011), Efek pemberian jus buah jambu biji 

(Psidium guajava) terhadap berat badan penderita obesitas 

menunjukkan bahwa pemberian jus jambu biji secara oral pada 15 

pasien obesitas dengan BMI >30. Dikonsumsi 3 kali sehari dengan 

volume 200 ml selama 30 hari efektif dapat menurunkan berat badan 

rata-rata 2,68% dan penurunan BMI dengan rata-rata 2,62%, serta 

penurunan lingkar pinggang rata-rata sebanyak 5,12%. 

2.3 Es Krim 

Es krim merupakan makanan yang dibekukan dan diolah dengan 

pencampuran krim, gula, boleh ditambahkan stabilizer, pewarna dan 

dibekukan sebagai makanan ringan dan makanan penutu (Rizzo, 2016 : Jana 

et al, 2016). Komposisi es krim di setiap negara, daerah, ataupun pasaran 

bervariasi (Deoskar et al, 2016). 

Tabel 2.3 Syarat mutu Es krim 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan : 

Bau 

Rasa 

Total padatan 

Lemak 

Protein 

 

- 

- 

Fraksi massa,% 

Fraksi massa,% 

Fraksi massa,% 

 

Normal 

Normal 

Min 31 

Min 5,0 

Min 2,7 

Cemaran logam : 

Timbal (Pb) 

Kadmium (Cd) 

Timah (Sn) 

Merkuri (Hg) 

Cemaran Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks 0,02 

Maks 0,05 

Maks 40,0 

Maks 0,02 

Maks 0,10 

Cemaran Mikroba : 

Enterobacteriaceae 

Salmonella 

Listeria monocytegenes 

 

10 koloni/g 

Koloni/25g 

10
2
 koloni/g 

 

10
2
 koloni/g 

Negatif 

Negatif 

Sumber : Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), 2018 
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2.3.1 Bahan Penunjang Es Krim 

1) Susu 

Susu merupakan suatu cairan hasil sekresi yang dikeluarkan 

kelenjar susu semua jenis mamalia. Susu merupakan emulsi lemak 

dalam air yang mengandung garam-garam mineral, gula, dan 

protein (Muchtadi dkk, 2016). Susu mengandung berbagai zat gizi 

dan berbagai mikronutrien esensial terutama kalsium, magnesium, 

kalium, seng, dan fosfor dalam bentuk yang mudah diserap (Gorska 

et al, 2019). Susu dapat diklasifikasikan berdasarkan kandungan 

lemaknya yaitu susu murni, susu skim, susu semi-skim, susu 

rendah lemak, dan susu standar serta proses pengolahan baik 

pasteurisasi, susu UHT, susu steril, dan dihomogenisasi (Muehlhoff 

et al, 2013). 

Karakteristik dasar susu sapi adalah kadar lemak susu tidak 

kurang dari 3%, total padatan susu bukan lemak tidak kurang dari 

7,8%, dan kadar protein tidak kurang dari 2,8%. Susu sapi segar 

tidak boleh mengandung bahan tambahan pangan lainnya 

sedangkan susu cair merupakan produk susu yang diperoleh dari 

pengolahan susu (Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, 2019). 

Susu skim merupakan produk cair yang sebagian besar 

lemaknya telah dihilangkan, dan dipasteurisasi atau disterilisasi 

atau diproses secara UHT (Ultra High Temperature). Karakteristik 

dasar susu skim yaitu kadar lemak susu tidak lebih dari 0,5% dan 

kadar protein tidak kurang dari 2,7% (Badan Pengawasan Obat dan 

Makanan RI, 2019). Penggunaan susu skim pada produk makanan 

memberikan keuntungan yaitu mudah dicerna, mengandung nilai 

gizi yang tinggi, dan susu skim dapat disimpan lebih lama karena 

kandungan lemak yang rendah. Kandungan nilai gizi susu skim 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.4 Komposisi Susu Skim per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah 

Air (g) 90.8 

Energi (Kcal) 34 

Energi (kJ) 142 

Protein (g) 3.4 

Total fat (g) 0.1 

Laktosa (g) 5.1 

Sumber : (Muehlhoff et al, 2013) 

2) Whipped Cream 

Whipped cream merupakan hasil produk dari agitasi atau 

pengocokan krim. Proses whipping atau pembuihan, udara terikat 

membentuk foam atau busa dan partikel lemak saling berikatan dan 

membentuk karakteristik kaku dan padat. Proses whipping biasanya 

dilakukan pada suhu 4 – 7 °C karena agitasi krim meningkat dan 

menyebabkan meningkatnya viskositas krim, selain itu berfungsi 

dalam membantu proses pengembangan dan tekstur serta bentuk 

produk ( Mandari, 2014). 

3) Gula 

Gula merupakan  pemanis alami dari ekstrak cairan  batang tebu 

yang mengandung kadar gula cukup tinggi. Gula tergolong 

karbohidrat sederhana yang diperoleh dari tanaman. Kandungan 

sukrosa pada tebu yang dapat menjadi bahan baku pembuatan gula 

kristal. Gula terbentuk pada proses pematangan tebu hingga titik 

optimal. Tingkat kemanisan dan kemampuan larut gula dipengaruhi 

oleh suhu, pH, dan keberadaan komponen lainnya dalam produk 

pangan. Pemanis alami dapat memberikan perubahan karakteristik 

apabila ditambahkan pada produk pangan seperti : 

a. Mempemgaruhi tekstur atau viskositas 

Pemanis alami seperti glukosa, sukrosa, atau sorbitol dapat 

menentukan suatu tekstur produk pangan.  Penambahan jumlah 

tinggi dapat mempengaruhi viskositas 

b. Meningkatkan volume produk 

Penambahan gula pada pembuatan roti melalui proses 

fermentasi akan dapat dimanfaatkan oleh yeast sebagai substrat. 
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c. Meningkatkan warna produk 

Pemanasan dengan suhu tinggi akan membentuk senyawa coklat 

atau caramel yang disebabkan adanya gula. 

d. Meningkatkan umur simpan produk  

Penambahan gula dalam jumlah yang besar juga dapat 

meningkatkan keawetan produk (Estiasih dkk, 2015). 

4) Pengemulsi (Emulsifier) 

Pengemulsi merupakan molekul yang mempunyai aktivitas 

permukaan yang teradsorpsi pada permukaan globula lemak yang 

baru terbentuk selama homogenisasi dan membentuk lapisan 

pelindung. Pengemulsi berperan menstabilkan emulsi karena 

mampu berada pada antarmuka minyak-air juga mempunyai peran 

dan fungsi lainnya yang penting dalam pengolahan pangan 

berkaitan dengan sifatnya yang ampifilik. Fungsi dan peran 

pengemulsi yaitu untuk aerasi atau pemerangkapan udara (aerating 

agent), pendispersi (dispersant), memperbaiki sifat adonan (dough 

conditioners), menghilangkan buih (defoamer), pembentuk 

kompleks dengan pati (starch complexer), penghambat kristalisasi 

(crystallization inhibitor), penghambat staling (anti staling), 

pencegah lengket (antisticking), mencegah spattering 

(antispattering),freeze-thaw stabilizer, pengkilap (gloss enchacer), 

pengeruh (cloudifier), penghidrasi (hydrating agent), penstabil 

dispersi (dispersion stabilizer), dan enkapsulan (encapsulating 

agent) (Estiasih dkk, 2015). 

2.4 Zat Gizi Makro 

2.4.1 Energi 

Energi dihasilkan dari oksidasi makronutrien karbohidrat, lemak, 

dan sebagian kecil dari protein yang ada di dalam makanan. 

Kandungan makronutrien tersebut dalam makanan dapat menentukan 

nilai energinya. Energi diperlukan tubuh dalam metabolisme basal, 

aktifitas fisik, dan efek makanan (Spesific Dynamic Action/SDA). 

Paling besar digunakan dalam metabolisme basal atau dalam 
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melakukan proses tubuh yang vital (Departemen Gizi dan Kesehatan 

Masyarakat, 2014). 

2.4.2 Lemak 

Merupakan zat yang kaya energi berfungsi sebagai sumber energi 

dan berperan penting dalam metabolisme. Lemak terdapat dalam 

bahan makanan yang mencakup trigliserida, asam lemak jenuh, asam 

lemak tak jenuh, dan kolesterol. Selain berfungsi sebagai energi, juga 

sebagai asam lemak esensial, alat angkut vitamin larut lemak, 

memberikan rasa kenyang dan kelezatan, pengantar emulsi dalam 

menunjang dan mempermudah keluar masuknya zat-zat lemak melalui 

membran sel, sebagai pemula prostaglandin yang berperan mengatur 

tekanan darah, denyut jantung, dan lipolisis, serta fungsi lainnya 

(Hardinsyah dan Supariasa, 2017). Setiap 1 gram lemak menghasilkan 

9 kkal (Beck, 2011). 

2.4.3 Protein 

Merupakan zat gizi makro yang paling penting dalam setiap 

organisme karena selain sebagai sumber energi, fungsi umumnya 

untuk pertumbuhan (Hardinsyah dan Supariasa, 2017 : Almatsier, 

2010). Fungsi khususnya dalam tubuh sebagai enzim, komponen 

membran, molekul pengangkut darah, matriks intrasel otot, tulang, 

kulit, kuku, rambut, keratin, kolagen, dan juga beberapa hormon 

(Hardinsyah dan Supariasa, 2017). Struktur dasar protein terdiri atas 

rantai-rantai panjang asam amino yang terikat dalam ikatan peptida 

(Almatsier, 2010). Asam amino sangat dibutuhkan terutama dalam 

membuat berbagai protein khusus, terutama asam amino esensial  atau 

“indespensable” yaitu yang tidak dapat disediakan tubuh tetapi harus 

disediakan dari makanan sehari-hari dan setiap 1 gram protein 

menghasilkan 4 kkal. (Hardinsyah dan Supariasa, 2017 : Beck, 2011).  

2.4.4 Karbohidrat 

Zat makanan sebagai sumber utama yang paling cepat 

pemecahannya menjadi energi sebagai bahan bakar tubuh dan 

menyuplai energi saat kondisi lapar (Hardinsyah dan Supariasa, 2017). 
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Karbohidrat yang terdapat dalam makanan yaitu pati, sukrosa, laktosa, 

dan fruktosa. Penguraian yang dihasilkan karbohidrat adalah 

monosakarida, tetapi jenis klasifikasinya ada juga oligosakarida, dan 

polisakarida. Makanan yang mengandung karbohidrat kecepatan 

penyerapannya akan dipengaruhi oleh bentuk makanan, kandungan 

serat, dan jenis karbohidrat dalam makanannya. Setiap 1 gram 

karbohidrat menghasilkan 4 kkal (Beck, 2011). 

2.5 Serat (fiber) 

Karbohidrat dapat dibedakan menjadi karbohidrat yang dapat dicerna dan 

tidak dapat dicerna. Serat merupakan zat non gizi jenis karbohidrat yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim dalam saluran pencernaan dengan struktur kimianya 

yang kompleks, tetapi dipertimbangkan kecukupan konsumsinya dalam 

sehari-hari serta mengkonsumsinya dapat memudahkan memindahkan 

makananan dalam saluran pencernaan dari lambung ke anus . Berdasarkan 

karakteristik kimia, fisik, dan fungsionalnya serat secara umum 

dikelompokkan menjadi dua yaitu serat yang larut dan tidak larut air. Serat 

makanan larut air meliputi gum, pektin, hemiselulosa, dan oligosakarida, serta 

sebagian gula alkohol (sorbitol dan manitol), sedangkan serat tak larut air 

meliputi selulosa, lignin, dan sebagian besar hemiselulosa (Hardinsyah dan 

Supariasa, 2017). 

Komponen serat terbesar merupakan jenis polisakarida dan disebut 

sebagai selulosa. Bagian struktural dan material yang terdapat dalam semua 

jenis tanaman (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2014). Serat 

yang terlarut  banyak terdapat pada buah-buahan, beberapa jenis kacang-

kacangan, dan biji-bijian, sedangkan serat tak terlarut terdapat pada sayuran. 

Sifat fisik yang dimiliki serat adalah dapat mengendalikan air, mengendalikan 

kekentalan, mengikat asam empedu dan punya kapasitas dalam 

mengendalikan kation, terdapat respon fisiologis menguntugkan yaitu 

menurunkan kosentrasi plasma kolesterol, memperbaiki fungsi usus besar 

(kolon), dan memodifikasi respon glikemik (Hardinsyah dan Supariasa, 

2017). Berikut beberapa bahan makanan yang memiliki kandungan serat 

(Rantika dan Rusdiana, 2018) : 
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Tabel 2.5 Kandungan Serat Pangan dari Sumber Biji-bijian, serelia, dan Buah 

Sumber 
Serat gr/100 gr 

Total Tidak Larut Larut 

Biji – Bijian dan Serealia 

Jagung 13.4 - - 

Oat 10.3 6.5 3.8 

Nasi (Kering) 1.3 1.0 0.3 

Beras (Dimasak) 0.7 0.7 0.0 

Gandum (Utuh) 12.6 10.2 2.3 

Biji Gandum 14.0 12.9 1.1 

Bekatul Beras 24.15 22.67 1.48 

Buah – Buahan 

Jambu Biji 5.60 - - 

Apel  2.0 1.8 0.2 

Kiwi 3.39 2.61 0.80 

Mangga 1.80 1.06 0.74 

Nanas 1.20 1.10 0.10 

Semangka 0.50 0.30 0.20 

Anggur 1.2 0.7 0.5 

Jeruk 1.8 0.7 1.1 

Stroberi 2.2 1.3 0.9 

Pisang 1.7 1.2 0.5 

Pear 3.0 2.0 1.0 

Sumber : Rantika dan Rusdiana, 2018 

Metabolisme serat makanan ketika dalam saluran pencernaan manusia 

tidak memiliki enzim yang dapat memecah serat makanan. Keluaran serat  

dalam makanan yang masuk tidak terlarut tidak berubah akan diekskresikan 

dalam feses dan sebagian kecil diserap. Serat relatif tidak ada perubahan 

ketika di lambung dan usus halus. Dalam usus halus komponen yang dapat 

dicerna dipecah oleh hidrolisis dan zat gizi diserap melalui sel-sel mukosa 

usus halus. Flora bakteri normal di dalam saluran cerna terutama kolon 

menyebabkan pemecahan serat yang lebih larut sehingga dapat berkontribusi 

menghasilkan energi (Hardinsyah dan Supariasa, 2017). Metabolisme serat 

menghasilkan asam lemak rantai pendek dan juga aselat, propionat, butirat, 

air, karbondioksida, hidrogen, dan metana. Kombinasi produk metabolisme 

mempengaruhi kerja usus (Ulfah, 2011). Asupan serat dalam pencegahan 

terjadinya obesitas dengan cara memberikan waktu lebih lama merasakan 

kenyang, absorbsi zat gizi makro diturunkan, dan mengubah hasil keluaran 

hormon di usus (Rizqiya dan Syafiq, 2019). Peningkatan viskositas atau 
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kekentalan oleh biopolimer memperlama proses pengosongan lambung, 

karena itu serat menimbulkan rasa kenyang, kemudian terjadi pelepasan oleh 

hidrolisis dan zat gizi diserap di duodenum. Serat yang tidak dapat dicerna 

terjadi fermentabilitas di usus besar sebagai prebiotik dengan mikrobiota usus 

besar. Hasil metabolisme bakteri mengubah garam empedu dan terjadinya 

pelepasan asam lemak rantai pendek (SCFAs) yang berperan penting dalam 

mempengaruhi kesehatan dengan menjaga metabolisme tubuh dan 

pencegahan terhadap penyakit (Rantika dan Rusdiana, 2018) 

2.6 Penilaian Organoleptik 

Penilaian organoleptik digunakan banyak dalam industri pangan untuk 

menilai mutu pangan. Penilaian organoleptik dengan inderawi meliputi 

(Razak dan Muntikah, 2017) : 

1) Menilai tekstur suatu bahan dengan rabaan ujung jari, lidah, mulut atau 

gigi 

2) Menilai kenampakan yaitu warna dan kecerahan dengan indera 

pengelihatan 

3) Menilai flavor yang dapat dirasakan oleh indera pembau atau perasa secara 

bersamaan 

4) Menilai suara dengan indera pendengaran untuk membedakan kerenyahan 

dengan cara mematahkan sampel 

Tujuan penilaian organoleptik berkaitan secara langsung dengan selera 

setiap individu, sehingga produk yang akan dipasarkan sesuai dengan 

kesukaan masyarakat sasaran dan disesuaikan dengan target konsumen anak-

anak, remaja, dewasa, atau lansia. Panelis sebagai instrumen dan alat yang 

bertugas memberikan penilaian mutu makanan dengan subjektif. Dalam 

penilaian organoleptik terdapat beberapa macam panel berbeda bergantung 

tujuannya. Berikut panel yang biasa digunakan dalam penilaian organoleptik 

(Razak dan Muntikah, 2017) :  

1) Panel perorangan (Individual Expert) 

Adalah panel yang memiliki kepekaan sensitif sangat tinggi dari bakat 

atau latihan intensif sehingga sangat ahli dalam penilaian organoleptik dan 
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panel sangat mengenal sifat, peranan, serta cukup menguasai metode 

penilaian organoleptik dengan sangat baik. 

2) Panel terbatas (Small Expert Panel) 

Adalah panel yang memiliki kepekaan tinggi dan dapat menghindari 

bias tetapi terbatas terdiri dari 3 – 5 orang. Faktor-faktor dalam penilaian, 

cara pengolahan, dan pengaruh bahan baku panelis sangat mengenal 

dengan baik dalam analisis organoleptik. 

3) Panel terlatih (Trained Panel) 

Panel memiliki kepekaan yang cukup baik melalui seleksi dan latihan-

latihan serta terdiri dari 15-25 orang dalam penilaian organoleptik. 

4) Panel agak terlatih (Untrained Panel) 

Panel yang telah dilatih sebelumnya untuk mengetahui sifat-sifat 

tertentu dan terdiri dari 15-25 orang. 

5) Panel tak terlatih 

Panel yang terdiri dari orang awam dan dapat dipilih berdasarkan suku-

suku bangsa, tingkat sosial, dan pendidikan sebanyak 25 orang. Panel 

hanya dapat memberikan penilaian organoleptik sederhana contoh sifat 

kesukaan sehingga biasanya panel ini terdiri dari panelis pria dan panelis 

wanita dewasa 

6) Panel Konsumen (Consumer Panel) 

Panel konsumen bergantung pada target pemasaran komoditi dan terdiri 

dari 30 sampai 100 orang. Panel konsumen dapat ditentukan berdasarkan 

perorangan atau kelompok tertentu. 

2.7 Nilai Ekonomi 

Nilai (value) merupakan rasio antara yang didapatkan konsumen dan 

yang diberikan konsumen atau biaya (Widani dan Noviantoro, 2018). 

Termasuk dalam biaya yaitu biaya moneter (uang), biaya waktu, biaya tenaga, 

dan beban fisik Nilai merupakan konsep yang penting peranannya dalam 

pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan mengidentifikasi, menciptakan, 

komunikasi, penyampaian, dan pemantauan nilai pelanggan (Kotler et al, 

2012). Penentuan harga pokok memiliki manfaat dalam menentukan harga 

jual produk dan penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk 
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dalam proses, serta merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan 

informasi laba yang diinginkan (Rudianto, 2013). Biaya produksi merupakan 

biaya yang erat kaitannya dengan fungsi produksi yaitu hubungan fungsional 

antara input dan output. Input adalah sebab, yang dikenal dengan faktor-

faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi 

atau kewirausahaan. Sedangkan output adalah akibat, yang dikenal sebagai 

banyaknya produksi. Sehingga biaya produksi adalah seluruh biaya yang 

dikeluarkan dalam pembuatan produk hinggan ke konsumen (Putri, 2017). 

Perhitungan biaya produksi yang dikeluarkan menjadi salah satu hal penting 

dalam penentuan harga jual produk es krim dengan menggunakan pendekatan 

cost plus pricing, dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut 

(Setiadi, 2014) : 

Biaya bahan baku   = Rp. xxx 

Biaya tenaga kerja langsung = Rp. xxx 

Total biaya produksi  = Rp. xxx 

 

Harga pokok per unit  =  Total Biaya Produksi 

Jumlah Unit 

Pembuatan produk terdapat biaya produksi dan biaya non produksi. 

Biaya produksi dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, 

sedangkan biaya non produksi yaitu dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran 

dan kegiatan administrasi dan umum (Setiadi, 2014). Penentuan harga jual 

dapat dilakukan dengan pendekatan umum (cost-plus pricing) yaitu 

menambahkan angka perkiraan laba (markup) pada harga pokok. 

Perhitungannya menggunakan rumus berikut : 

Harga Jual  = Biaya produksi per unit + Persentase Markup 

2.8 Pangan Fungsional 

2.8.1 Pengertian 

Menurut The Functional Food Center (FFC) dikutip dalam 

review Martirosyan and Singh (2015), pangan fungsional diartikan 

bahwa makanan alami atau olahan yang mengandung senyawa aktif 

bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan baik 
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pencegahan dan pengobatan penyakit yang terbukti secara klinis. 

Adapun menurut American Dietetic Association (ADA) pangan 

fungsional yaitu pangan alamiah juga yang telah difortifikasi atau 

diperkaya serta memberikan efek potensial yang bermanfaat untuk 

kesehatan jika dikonsumsi sebagai bagian dari menu yang bervariasi 

secara teratur dengan dosis yang efektif. Beberapa istilah makanan 

fungsional yang berpengaruh baik terhadap kesehatan yaitu functional 

food, nutraceutical, pharmafood, vitafood, phytochemical, dan food 

neutraceutical. Pangan fungsional dikonsumsi seperti makanan dan 

minuman yang mempunyai karakteristik sensori mulai dari 

penampakan, warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh 

konsumen. Selain tidak memberikan kontra-indikasi dan tidak 

memberikan efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan 

terhadap metabolisme zat gizi lain serta persyaratan lainnya sebagai 

pangan fungsional (Hardinsyah dan Supariasa, 2017). 

2.8.2 Persyaratan Pangan Fungsional 

Beberapa persyaratan yang paling tidak harus dipenuhi untuk 

dapat dikatakan sebagai pangan fungsional (Hardinsyah dan 

Supariasa, 2017) : 

1) Pangan fungsional harus berupa produk pangan, bukan kapsul, 

tablet, atau bubuk, dan berasal dari bahan yang terdapat secara 

alami 

2) Pangan fungsional dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari 

diet atau menu sehari-hari 

3) Pangan fungsional harus mempunyai fungsi tertentu pada proses 

pencernaan dalam tubuh : 

a. Mencegah penyakit tertentu 

b. Memperkuat mekanisme pertahanan tubuh 

c. Membantu tubuh untuk memulihkan kondisi tubuh setelah 

terserang penyakit tertentu 

d. Menjaga kondisi fisik dan mental 

e. Memperlambat proses penuaan 
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2.8.3 Fungsi pangan fungsional 

Pangan fungsional merupakan makanan yang memiliki tiga 

fungsi, yaitu (Hardinsyah dan Supariasa, 2017) :  

1) Primer : makanan fungsional memenuhi kebutuhan zat gizi 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral 

2) Sekunder : makanan diterima konsumen secara sensoris baik rasa, 

aroma, warna, dan tekstur 

3) Tersier : makanan memiliki fungsi dalam menjaga kesehatan, 

mengurangi terjadinya penyakit, dan menjaga metabolisme tubuh  

 

Produk pangan fungsional yang sifat fungsionalnya ditentukan 

oleh komponen bioaktif yang terkandung didalamnya seperti serat 

pangan, inulin, frukto oligo sakarida (FOS) dan antioksidan. Beberapa 

pangan fungsional terbukti dapat mencegah penyakit tertentu. Pangan 

fungsional merupakan produk pangan yang memiliki komponen aktif 

dan memberikan manfaat bagi kesehatan, salah satunya yaitu sebagai 

pencegahan penyakit tertentu (Hardinsyah dan Supariasa, 2017). 

Pangan fungsional dapat berbentuk makanan atau minuman dalam 

bentuk biasa bukan kapsul dengan kandungan komponen aktif dan zat 

gizi yang memiliki manfaat mencegah atau menyembuhkan penyakit 

(Astuti, 2015). Salah satu penyakit yaitu obesitas merupakan 

kelebihan berat badan akibat tidak seimbangnya asupan energi yang 

masuk dan keluar dalam kurun waktu yang lama dalam 

pencegahannya dapat dilakukan dengan konsumsi pangan fungsional 

yang kaya akan kandungan serat (Astuti, 2015).  

2.9 Obesitas 

Obesitas merupakan kondisi akumulasi lemak abnormal atau kelebihan 

lemak dalam jaringan adiposa sehingga menyebabkan gangguan kesehatan 

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Batas untuk obesitas pada umumnya adalah 

kelebihan berat lebih dari 20% berat standar normal (Sherwood, 2012). 
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2.9.1 Penyebab Obesitas pada Remaja 

Penyebab obesitas ketika dalam kurun waktu yang lama, 

kilokalori yang masuk melalui makanan lebih banyak daripada yang 

digunakan dan kelebihan energinya disimpan sebagai trigliserida di 

jaringan lemak. Sehingga pada awal terjadinya obesitas sel-sel lemak 

membesar,  setiap sel dapat menyimpan maksimal 1,2 µg trigliserida. 

Apabila sel terisi penuh dan konsumsi kilokalori tetap berlebih 

daripada yang digunakan maka akan terbentuk lebih banyak adiposit 

(Sherwood, 2012). Obesitas pada remaja biasanya disebabkan karena 

pola makan yang tidak terkontrol (Badriah, 2011). Faktor lain 

penyebab obesitas karena hiperterofi sel lemak dan hiperplasia, 

peningkatan kadar lipoprotein lipase, penurunan termogenetik 

potensial, insensitivitas insulin, dan genetik (Hardinsyah dan 

Supariasa, 2017). Beberapa faktor yang mendukung terjadinya 

obesitas sebagai berikut (Kemenkes RI, 2020)  : 

a. Faktor Lingkungan 

Lingkungan termasuk perilaku atau pola gaya hidup. Faktor 

lingkungan dipengaruhi oleh pola makan dan pola aktivitas fisik. 

1) Pola makan 

Jumlah asupan energi berlebih menyebabkan kelebihan berat 

badan dan obesitas. Makanan dengan jenis kepadatan energi 

tinggi atau tinggi lemak, gula, dan kurangnya serat dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan energi pada tubuh. 

2) Pola aktivitas fisik 

Pola aktivitas fisik sedentary atau kurang gerak dapat 

menyebabkkan ketidakseimbangan energi yang dikeluarkan dan 

tidak maksimal sehingga dapat meningkatkan risiko terjadinya 

obesitas. Sangat rendahnya tingkat aktivitas fisik cenderung 

tidak disertai penurunan setara asupan makanan (Sherwood, 

2012). 
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b. Faktor Genetik 

Gen merupakan faktor yang mendukung terjadinya obesitas.   

Apabila penyumbang gen atau orang tua salah satu mengalami 

obesitas maka peluang anak menjadi obesitas 40 – 50% dan apabila 

keduanya menderita obesitas maka peluang anak obesitas 70 – 80% 

(Kemenkes RI, 2020) 

c. Faktor Obat-obatan dan Hormonal 

1) Obat – obatan 

Obat – obat tertentu dapat meningkatkan kejadian obesitas, obat 

jenis steroid yang digunakan dalam kurun waktu yang lama 

untuk terapi beberapa penyakit misal asma, osteoatritis dan 

alergi sehingga dapat meningkatnya nafsu makan kemudian 

dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas(Kemenkes RI, 

2020). 

2) Hormonal 

Beberapa hormon yang berperan dalam kejadian obesitas yaitu 

hormon leptin, ghrelin, tiroid, insulin dan estrogen(Kemenkes 

RI, 2020). 

2.9.2 Dampak Obesitas 

Obesitas dalam jangka waktu yang lama memberikan dampak 

timbulnya berbagai penyakit kardiovaskular seperti hipertensi, 

hiperkolesterol, penyakit jantung, dan diabetes mellitus (Badriah, 

2011). Obesitas pada remaja berhubungan dengan masalah kesehatan 

saat dewasa, selain penyakit kardiovaskular yaitu masalah seperti 

psikososial, metabolisme glukosa abnormal, gangguan saluran cerna 

dan hati, sleep apnea, komplikasi masalah tulang, hingga kematian 

(Hardinsyah dan Supariasa, 2017). 

2.9.3 Penatalaksanaan Obesitas 

Penatalaksanaan difokuskan pada penurunan berat badan setelah 

itu diikuti pemeliharaan berat badan. Secara garis besar terdapat tiga 

komponen utama penatalaksanaan obesitas yaitu terapi non-
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farmakologis, terapi farmakologis, dan terapi pembedahan. Berikut 

penjelasannya (Hardinsyah dan Supariasa, 2017) : 

a. Terapi non-farmakologis 

Hal ini terfokus pada perbaikan lingkungan dan perilaku yang 

mempengaruhi kejadian obesitas. Obesitas erat kaitannya dengan 

perubahan gaya hidup masyarakat. Pedoman dalam mengontrol 

perilaku orang yang obesitas dalam menurunkan berat badan 

dengan modifikasi gaya hidup yang baik melalui perbaikan 

penerapan diet yang tepat, peningkatan aktivitas fisik dan edukasi 

perbaikan perilaku makan. 

1) Perbaikan pola makan (Intervensi Diet) 

Obesitas dalam beberapa penelitian banyak dipengaruhi gaya 

hidup yang tidak sehat contohnya pola makan cenderung tinggi 

energi dan lemak, tetapi rendah serat yang disertai aktivitas fisik 

kurang gerak sehingga menyebabkan peningkatan berat badan 

dan menimbulkan masalah kesehatan lainnya. Perbaikan pola 

makan dapat dilakukan dengan penganjuran dan penerapan diet 

yang tepat. Prinsipnya adalah mengatur jumlah, jenis, dan 

frekuensi, tetapi juga terhadap porsi, jenis bahan, serta cara 

pengolahannya. Beberapa modifikasi untuk dapat diterapkan 

pada obesitas : 

a.) Pembatasan jumlah energi 

Pengurangan energi 500 – 1000 kalori diharapkan dapat 

menyebabkan penururnan berat badan 0,5 – 1,0 kg/minggu. 

Disamping itu dianjurkan penggunaan karbohidrat 

kompleks dari sumber serealia, kacang-kacangan, sayuran 

dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan mineral. 

b.) Tinggi protein, cukup karbohidrat dan lemak 

Prinsip diet tinggi protein diterapkan dalam beberapa 

jenis diet atkins atau protein power diet. Kehilangan berat 

badan karena hilangnya air dan masa tubuh, membatasi 
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kelompok makanan tertentu, dan asupan lemak yang jenuh 

lebih rendah dari yang dianjurkan. 

c.) Rendah lemak 

Asupan lemak secara positif berhubungan dengan berat 

badan karena merupakan zat gizi yang paling padat energi. 

Pengurangan asupan lemak menyebabkan pengurangan 

berat badan dan dapat memecahkan masalah pengaturan 

berat badan dalam jangka panjang. Asupan lemak dalam 

diet lebih dianjurkan pengurangan lemak (20 – 30 % dari 

total energi) dibandingkan rendah lemak (<20% total 

energi) karena dalam beberapa jenis lemak memiliki peran 

penting dalam tubuh contohnya mono unsaturated fatty acid 

(MUFA) dan poly unsaturated fatty acid (PUFA). 

d.) Formula (meal replacement) 

Formula makanan pengganti didefinisikan sebagai 

penyediaan diet komersil yang berupa produk siap saji yang 

difortifikasi. Formula pengganti didalamnya mengandung 5 

g serat, 10-14 g protein, dan sejumlah karbohidrat, 10 g 

lemak serta 25-30 % anjuran kecukupan vitamin dan 

mineral.  

2) Peningkatan Aktivitas Fisik 

Merupakan salah satu sasaran dalam modifikasi gaya hidup pada 

obesitas. Aktifitas fisik yang dilakukan secara teratur dan 

jumlahnya cukup dalam sehari mampu mengontrol berat badan 

dan mempertahankan tetap stabil, meningkatkan kebugaran dan 

kesehatan. Aktivitas fisik yang saat ini cenderung sedentary 

(kurang gerak) untuk meningkatkan aktivitas fisik maka perlu 

dilakukan latihan fisik yang merupakan bagian aktivitas fisik 

terstruktur, yang direncanakan, berulang-ulang, dan tujuannya 

meningkatkan atau mempertahankan komponen kebugaran fisik 

baik satu atau lebih. Pelaksanaannya memperhatikan frekuensi, 

durasi, intensitas, dan menyesuaikan umur serta kondisi fisik. 
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3) Perubahan atau Perbaikan Perilaku 

Perilaku yang merupakan respon atau reaksi dapat terjadi karena 

adanya stimulus terhadap organisme. Terapi perilaku pada 

obesitas bertujuan menjadikan individu yang mengalami 

obesitas mengubah dan memperbaiki pola pikir mengenai pola 

makan dan aktivitas fisik yang mempengaruhi peningkatan berat 

badan dengan teknik tertentu, selanjutnya mengakibatkan 

perubahan perilaku pola makan ke arah yang baik dan aktivitas 

fisik yang teratur. Perubahan perilaku pada obesitas yang secara 

sederhana dilakukan dengan pemberian edukasi dan pendidikan 

tentang gizi. 

b. Terapi farmakologis 

Penggunaan obat-obatan dalam menurunkan berat badan dibagi 

menjadi dua bagian pokok yaitu obat yang menekan nafsu makan 

atau prosesnya berpusat pada sistem saraf dan obat yang 

menghambat kerja enzim lipase yang prosesnya pada sistem 

gastrointestinal. Semua obat memiliki efek samping masing-masing 

sehingga harus diberikan dengan dosis yang tepat, dan tidak 

dianjurkan pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui karena dapat 

mengganggu kesehatan. 

c. Terapi pembedahan 

Terapi ini diberlakukan pada obesitas yang memiliki IMT >40 

kg/m
2
 atau pasien dengan IMT >35 kg/m

2 
yang mempunyai risiko 

tinggi sleep apnea, penyakit kardiovaskular atau diabetes mellitus. 

Selain itu juga dapat diberikan pada pasien yang gagal dalam 

penurunan berat badan atau target berat badan melalui modifikasi 

gaya hidup ataupun obat. Terapi pembedahaan biasanya digunakan 

atau yang sering adalah melalui gastric by pass yang tujuannya 

menghambat dan mengurangi absorpsi makanan, tetapi prosedur ini 

cukup memiliki resiko tinggi atau berbahaya bagi obesitas. 
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2.9.4 Penilaian Status Gizi Remaja 

Status gizi  merupakan gambaran akibat konsumsi setiap hari 

individu. Penilaian status gizi peranannya sangat penting karena status 

gizi dapat menyebabkan kesakitan dan kematian. Status gizi dapat 

diketahui dengan pengukuran sejumlah parameter kemudian hasil 

pengukuran dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan secara 

global. Dengan diketahuinya status gizi maka dapat dilakukan upaya 

perbaikan kesehatan pada masyarakat (Harjatmo dkk, 2019). 

Komposisi tubuh merupakan presentase berat tubuh yang terdiri 

dari jaringan non lemak dan jaringan lemak. Menilai komposisi tubuh 

adalah langkah penting dalam mengevaluasi status kesehatan 

seseorang. Penilaian dapat dilakukan dengan cara menghitung Indeks 

Massa Tubuh (IMT) menggunakan rumus sebagai berikut (Sherwood, 

2012) : 

IMT =  Berat Badan (Kg) 

  Tinggi Badan (m)
2
 

IMT digunakan untuk mengklasifikasi kekurangan atau kelebihan 

berat badan individu tersebut (Kemenkes, 2020). Berikut standar 

klasifikasi ambang batas status gizi anak berdasarkan Nasional : 

Tabel 2.6 Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak Berdasarkan 

Indeks 

 Kategori Status Gizi 
Ambang Batas 

(Z-Score) 

Indeks Massa 

Tubuh Indeks 

menurut Umur 

(IMT/U) anak usia 

5 – 18 tahun 

Gizi Buruk (severely 

thinness) 
< - 3 SD 

Gizi Kurang (thinness) - 3 SD sd < - 2 SD 

Gizi Baik (normal) - 2 SD sd + 1 SD 

Gizi Lebih 

(overweight) 
+ 1 SD sd + 2 SD 

Obesitas (obese) > + 2 SD 

Sumber : (Menteri Kesehatan RI, 2020) 

2.10  AngkaKecukupan Gizi (AKG) Remaja 

Merupakan suatu nilai yang menunjukkan konsumsi zat-zat gizi esensial 

yang menurut ilmiah cukup untuk bisa dipenuhi kebutuhannya oleh hampir 

semua orang sehat. AKG yang dianjurkan berdasarkan berat badan kelompok 
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umur, gender, kondisi fisiologis tertentu dan aktifitas fisik (Almatsier, 2010). 

Batasan usia remaja menurut Menkes (2010), yaitu antara usia 10 sampai 19 

tahun dan belum menikah. Berikut tabel Angka Kecukupan Gizi Remaja : 

Tabel 2.7 Angka Kecukupan Gizi Remaja 

Jenis 

Kelamin 
Usia 

Kecukupan Gizi 

Energi Protein Lemak Karbohidrat Serat 

Laki – laki  

10 – 12 Tahun 2000 50 65 300 28 

13 – 15 Tahun 2400 70 80 350 34 

16 – 18 Tahun 2650 75 85 400 37 

Perempuan 

10 – 12 Tahun 1900 55 65 280 27 

13 – 15 Tahun 2050 65 70 300 29 

16 – 18 Tahun 2100 65 70 300 29 

Sumber : (Menteri Kesehatan RI, 2019) 

 


