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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan lemak yang 

berlebihan terhadap tinggi badan, berat badan, jenis kelamin dan etnisitas 

hingga batas yang merugikan kesehatan. Peningkatan asupan makanan yang 

mengandung karbohidrat kompleks dan kaya polisakarida bukan pati(serat 

makanan) akan membuat rasa kenyang dan peningkatan setiap zat gizi 

tersebut dalam makanan dapat membantu menurunkan berat badan.1 Masalah 

obesitas dapat terjadi pada usia anak-anak, remaja hingga dewasa.2 

Prevalensi obesitas di Yogyakarta menurut Indeks Massa Tubuh 

(IMT) sebesar 15,76%.3 Prevalensi obesitas di Klinik Pratama dan Klinik 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sebesar 9,8 %. Dari data tersebut 

menunjukkan banyaknya prevalensi obesitas pada Mahasiswa Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta. 

Perubahan pola makan mahasiswa yang rendah terhadap asupan serat 

yang lebih memilih makanan siap saji (fast food) daripada makanan 

traditional. Makanan cepat saji mengandung tinggi kalori, kaya lemak trans, 

tinggi natrium dan rendah serat yang merupakan penyebab dari obesitas, 

hipertensi, diabetes tipe 2, serta penyakit jantung koroner. Salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah obesitas adalah meningkatkan asupan 

serat dan mengurangi asupan energi.4 
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Alternatif yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi 

pangan. Untuk memperoleh keragaman zat gizi dan ketergantungan 

masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu yaitu beras. Salah satu 

sumber karbohidrat non pangan yang bergizi tinggi dan sangat potensial 

untuk dikembangkan sebagai penunjang dalam pengembangan program 

diversifikasi pangan adalah ubi jalar.5 

Pemanfaatan ubi jalar sebagai alternatif sumber karbohidrat dan serat. 

Kandungan serat pada ubi jalar kuning memiliki nilai tertinggi dari pada ubi 

lainnya. Ubi jalar dapat dimanfaatkan  dalam bentuk pure. Pengolahan ubi 

jalar kuning menjadi pure memerlukan teknologi pengolahan yang 

membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk dikonsumsi.6 Ubi jalar dapat 

diolah sebagai produk pangan. Salah satu contohnya adalah kwetiau. Kwetiau 

adalah mie yang warnanya putih bening dengan bentuk pipih dan lebar serta 

terbuat dari tepung beras, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif 

pengganti nasi.7 Bahan utama pembuatan kwetiau adalah tepung beras 

kwetiau memiliki kandungan serat pangan yang rendah.8 

Hasil uji pendahuluan yang sudah dilakukan dengan menggunakan 

variasi pencampuran 25% , 50% dan 75 % ubi jalar kuning yang  diperoleh 

hasil antara lain warna kuning kecoklatan, aroma khas ubi jalar kuning, 

tekstur kenyal dan memiliki rasa khas ubi jalar kuning.  

Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan kwetiau dengan 

variasi pencampuran ubi jalar kuning, sehingga diharapkan dapat menjadi  

alternatif makanan untuk obesitas dan memenuhi kebutuhan serat pangan dan 
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juga memperhatikan persyaratan lain seperti sifat fisik, sifat organoleptik, 

kandungan serat dan daya terima dari kwetiau tersebut.  

B. Rumusan Masalah  

1. Apakah  ada pengaruh variasi pencampuran ubi jalar kuning terhadap 

terhadap sifat organoleptik kwetiau ? 

2. Apakah ada pengaruh variasi pencampuran ubi jalar kuning terhadap sifat 

fisik kwetiau ? 

3. Apakah ada pengaruh variasi pencampuran ubi jalar kuning terhadap 

kandungan serat dari kwetiau ? 

4. Apakah ada pengaruh variasi pencampuran ubi jalar kuning terhadap 

daya terima dari kwetiau ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya pengaruh variasi pencampuran ubi jalar kuning pada 

kwetiau untuk penanggulangan obesitas terhadap sifat fisik, organoleptik, 

kandungan serat, dan daya terima  

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya sifat fisik dari kwetiau. 

b. Diketahuinya sifat organoleptik dari kwetiau. 

c. Diketahuinya kandungan serat dari kwetiau. 

d. Diketahuinya daya terima sebagai makanan alternatif untuk 

penanggulangan obesitas. 
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D. Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup di bidang gizi dengan 

cakupan teknologi pangan khususnya tentang pembuatan Kwetiau Rendah 

Energi dan Tinggi Serat untuk Makanan Alternatif Obesitas pada Mahasiswa 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam membuat 

kwetiau rendah energi dan tinggi serat dengan pencampuran ubi jalar 

kuning. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencampuran ubi 

kuning pada pembuatan kwetiau rendah energi dan tinggi serat sebagai 

alternatif makanan untuk obesitas. 

b. Bagi Institusi 

Sebagai bahan informasi tentang pencampuran ubi jalar kuning pada 

pembuatan kwetiau rendah energi dan tinggi serat sebagai alternatif 

makanan untuk obesitas. 
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel. 1 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Perbedaan Persamaan 

1. Lutfi Nurul 

Khasanah. 

2016 

Pengaruh 

Substitusi Tepung 

Ubi Jalar Orange 

pada Pembuatan 

Apem ditinjau 

dari kadar β 

Karoten dan Daya 

Terima.9 

Variabel yang akan 

diteliti memiliki 

perbedaan yakni 

analisis kadar serat, 

kandungan energi, 

sifat fisik dan 

organoleptik 

Memiliki 

kesamaan 

yakni 

menggunakan 

ubi jalar 

orange. 

2. ST. Handayani 

M. 2018 

Analisis 

Kandungan Zat 

Gizi Muffin Ubi 

Jalar Kuning 

sebagai Alternatif 

Perbaikan Gizi 

Masyarakat.10 

Perbedaan pada 

produk yang 

dihasilkan kwetiau dan 

variabel yang akan 

diteliti analisis kadar 

serat, kandungan 

energi, sifat fisik dan 

organoleptik 

Memiliki 

kesamaan 

yakni 

menggunakan 

ubi jalar 

orange. 

 


