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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Masa remaja merupakan tahap yang penting dalam kehidupan seorang 

individu karena terjadinya pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, 

perilaku, ekonomi sosial serta emosional (Maharsari, 2018). Menurut UNICEF 

(United Nations Children’s Fund) (2011) remaja merupakan penduduk dengan 

rentang usia antara 10-19 tahun. Masa remaja dibagi menjadi empat bagian dengan 

salah satu bagiannya adalah remaja usia 13-15 tahun. Pertumbuhan  cepat tejadi  

pada  periode  usia  bayi  baru lahir sampai usia 2 tahun,  usia 6-8 tahun, dan  puncak  

percepatannya  akan  terjadi  pada usia 13-15 tahun yang disebut sebagai pacu 

tumbuh kembang adolesen (Adriani dan Bambang, 2012). Pada masa remaja terjadi 

growth spurt yang merupakan puncak pertumbuhan tinggi badan (peak height 

velocity), masa tulang (peak bone mass) dan berat badan (peak weight velocity) 

(Maharsari, 2018). Hal ini mempengaruhi kebutuhan gizi pada remaja yang 

mengakibatkan pertumbuhan tulang secara cepat, perubahan komposisi tubuh, 

mineralisasi tulang, dan aktivitas fisik (Almatsier, 2004). Rendahnya asupan 

kalsium ketika masa remaja dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan, 

osteoporosis, dan riketsia (Almatsier dalam Rachmiaty, 2009). 

Asupan kalsium yang cukup sangat diperlukan untuk dapat mencapai massa 

tulang puncak optimal (Kalwarf et. al, 2003). Pada saat ini asupan kalsium remaja 

masih dibawah dari angka kecukupan yang dianjurkan yaitu hanya mencapai 254 

mg/hari, sedangkan berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 2013 

untuk remaja sebesar 1200 mg/hari  (Agustiani, 2010). Penelitan Maharsari (2018) 

tentang asupan kalsium remaja meunjukkan bahwa asupan kalsium kurang sebesar 

67,9%, asupan kalsium baik hanya sebesar 22,6%, dan asupan lebih sebesar 9,4%. 

Penelitian di SMP Walisongo 1 menunjukkan hasil hampir seluruh responden 

(97,4%) mengalami kekurangan kalsium (Fadhilah, dkk, 2017). Asupan kalsium 

yang rendah mengakibatkan rendahnya mineralisasi matriks deposit tulang yang 

baru dan mempengaruhi kerja osteoblas. Pertumbuhan tulang dapat dipengaruhi
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oleh asupan kalsium yang rendah (Chairunnisa, dkk, 2018). Salah satu pangan yang 

dapat meningkatkan kandungan kalsium pada suatu produk makanan adalah kepala 

ikan lele dumbo (Ferazuma, 2011). 

Ikan lele adalah jenis ikan yang mudah diterima masyarakat dan memiliki 

berbagai kelebihan diantaranya pertumbuhannya yang cepat, mudah beradaptasi, 

memiliki nilai gizi yang tinggi, dan rasa yang lezat (Astawan, 2008). Ikan lele 

dumbo (Clarias gariepinus) memiliki kemiripan dengan ikan lele lokal namun 

ukuran tubuh ikan lele dumbo lebih besar dibandingkan dengan ikan lele lokal 

(Mahyuddin, 2007). Produksi ikan lele dumbo nasional pada tahun 2017 sebesar 

1,77 juta ton atau meningkat sebesar 131% dibandingkan tahun 2016 yang 

mencapai 764.797 ton (Dirjen Perikanan Budidaya, 2018). Pemanfaatan ikan lele 

dumbo masih terbatas pada bagian daging saja. Pengolahan sampingan ikan seperti 

kepala belum dimanfaatkan secara optimal (Ferazuma, 2011). Menurut Hadiwiyoto 

dalam Ferazuma (2011) kepala ikan lele dumbo mengandung komponen utama 

berupa kalsium, lemak, protein, dan fosfat. Salah satu pengolahan kepala ikan lele 

dumbo adalah melalui pembuatan tepung kepala ikan lele dumbo sebagai alternatif 

bahan pangan. Tepung ikan dapat digunakan sebagai substitusi tepung lainnya atau 

ditambahkan pada produk untuk meningkatkan kandungan gizinya. Hasil penelitian 

Ferazuma (2011) tepung kepala ikan lele dumbo disubstitusikan ke dalam crackers 

untuk meningkatkan kandungan kalsium menunjukkan bahwa substitusi tepung 

kepala ikan lele dumbo berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dan kadar 

kalsium crackers. Tepung kepala ikan lele dumbo memiliki derajat putih yang 

rendah yakni 29% sehingga apabila digunakan dalam pembuatan produk akan 

membuat warna produk menjadi lebih gelap dan kurang disukai (Mervina, 2009). 

Kue merupakan olahan tepung yang paling disukai (Bakke dan Vicke dalam Adhi, 

2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozin, dkk dalam Adhi (2014) bahwa 

rasa yang paling disukai adalah rasa coklat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dipilihlah brownies untuk dijadikan makanan tinggi kalsium dengan substitusi 

tepung kepala ikan lele dumbo pada tepung terigu. 

Brownies panggang merupakan produk bakery kue coklat yang termasuk 

golongan produk cake (Kurniawati, 2017). Brownies memiliki karakteristik yang 

bantat sehingga dengan penggunaan sedikit atau tanpa bahan pengembang serta 
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penggantian tepung selain tepung terigu tidak akan menimbulkan perubahan 

karakteristik brownies secara signifikan (Novia, 2018). Brownies merupakan 

makanan yang banyak disukai berbagai kelompok usia terutama pada remaja 

(Widanti dan Mustofa, 2015). Selain itu, pemilihan pengolahan menjadi brownies 

panggang adalah dari segi proses pemasakan yang sederhana dan daya simpan 

brownies panggang lebih lama dibandingkan dengan brownies kukus (Novia, 

2018). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan 

brownies tinggi kalsium dengan substitusi tepung kepala ikan lele dumbo untuk 

remaja usia 13-15 tahun, diharapkan mampu menjadi salah satu alternatif makanan 

bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi remaja. 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Usia remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai alasan. Puncak  

percepatan pertumbuhan akan  terjadi  pada usia 13-15 tahun. Kecukupan asupan 

kalsium pada remaja sangat penting untuk mencapai massa tulang puncak optimal. 

Asupan kalsium yang rendah pada masa remaja dapat mengakibatkan gangguan 

pertumbuhan, osteoporosis, dan riketsia. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi 

kejadian kurang asupan kalsium pada remaja masih cukup tinggi dengan rata-rata 

diatas ≥ 80%. Upaya pencegahan kurang kalsium dapat dilakukan salah satunya 

adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan tinggi kalsium yang sudah diolah 

seperti substitusi tepung kepala ikan lele dumbo dalam pembuatan brownies. Hasil 

penelitian sebelumnya menunjukkan tepung kepala ikan lele dumbo dapat 

meningkatkan kandungan kalsium dalam crackers sehingga menjadi crackers 

tinggi kalsium. Tepung kepala ikan lele dumbo merupakan salah satu pengolahan 

yang dapat dilakukan untuk memperpanjang daya simpan ikan. Brownies panggang 

salah satu jenis makanan yang disukai semua kelompok usia karena memiliki rasa 

coklat yang lezat. Brownies panggang memiliki karakteristik bantat dan tekstur 

yang kering di permukaanya serta proses pembuatan yang sederhana. Berdasarkan 

uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dalam brownies 

tinggi kalsium untuk remaja usia 13-15 tahun terhadap analisis uji proksimat, 

kalsium, dan sifat organoleptik brownies? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo (Clarias 

gariepinus) terhadap analisis uji proksimat dan kalsium brownies untuk remaja usia 

13-15 tahun. 

 

I.3.2  Tujuan Khusus 

a. Menentukan formula brownies dengan suplementasi tepung kepala ikan 

lele dumbo (Clarias gariepinus). 

b. Menganalisis pengaruh suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo  

(Clarias gariepinus) terhadap sifat organoleptik (uji hedonik) brownies. 

c. Menganalisis pengaruh suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo 

(Clarias gariepinus) terhadap uji proksimat (karbohidrat, protein, lemak, 

kadar air, kadar abu) dan kalsium brownies. 

d. Menganalisis kandungan zat gizi per takaran saji brownies dengan 

suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) formula 

terpilih. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Responden 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada remaja. Serta 

menyediakan alternatif pangan jajanan yang bergizi. Selain itu diharapkan dapat 

meningkatkan asupan kalsium pada remaja dengan mengonsumsi brownies tinggi 

kalsium dengan suplementasi tepung kepala ikan lele dumbo untuk remaja. 

 

I.4.2 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai alternatif jajanan bergzi untuk remaja. Serta pemanfaatan 

kepala ikan lele dumbo menjadi tepung kepala ikan lele dumbo. Selain itu 

pemanfaatan tepung kepala ikan lele dumbo sebagai bahan suplementasi brownies 

tinggi kalsium. 
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I.4.3 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai alternatif 

jajanan bergizi untuk remaja. Selain itu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk mengembangkan produk pangan baru yaitu tepung kepala ikan lele dumbo. 

Serta pemanfaatan tepung kepala ikan lele dumbo sebagai pangan yang 

mengandung tinggi kalsium sebagai suplementasi dalam pembuatan brownies 

tinggi kalsium untuk remaja. 
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