
 

I.  PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar 

masyarakat Indonesia menggantungkan perekonomiannya di sektor pertanian. Salah 

satu dalam penganekaragaan usaha dalam menunjang swasembada pangan  tersebut 

adalah dengan memproduksi klepon. Terkait dengan makanan tradisional, 

masyarakat Indonesia sejak dulu kala sudah memiliki budaya tentang makanan 

tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia 

Klepon  merupakan salah satu jenis produk pangan dan jajanan tradisional 

semi basah yang dikenal di masyarakat. Klepon termasuk dalam golongan jajanan 

pasar yang relatif murah dan memiliki cita rasa yang khas, terbuat dari tepung 

ketan berisi gula merah dimasak dengan cara direbus dan disajikan dalam parutan 

kelapa dan garam halus. Klepon mempunyai tekstur kenyal, padat, manis, tidak 

memiliki masa simpan yang cukup lama (Riani, 2007). 

Labu kuning merupakan tanaman buah  yang banyak ditanam di Indonesia 

adalah  labu kuning. Labu Kuning termasuk komoditas pangan yang telah dikenal 

masyarakat namun pemaanfaatannya masih sangat terbatas Hal ini disebabkan 

masyarakat masih belum terlalu menyadari akan potensi dan kandungan gizi yang 

dimiliki buah tersebut. Labu Kuning (Cucurbita moschata) termasuk jenis tanaman 

menjalar dari familia curcubitacea yang banyak di jumpai di Indonesia terutama di 

dataran tinggi di Jawa tengah dikenal dengan nama waluh ,di negara Inggris disebut 

juga dengan pumkin,di Jawa barat di sebut denganh labu parang (Sudarto, 1993).  
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Labu kuning merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki nilai 

gizi yang baik bagi tubuh manusia, labu kuning  juga memiliki kandungan gizi 

yang cukup tinggi dan cukup lengkap karena mengandung protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin A, B dan, C Magnesium Fosfor dan kalori. Labu kuning 

(Cucurbita moschata) memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. 100 gram 

labu kuning  mengandung, vitamin A sebanyak 180 SI vitamin B 0,08 mg dan 

vitamin C sebanyak 52 mg serta beberapa komponen lainnya (Anon., 1972).   

Untuk dapat  meningkatkan pemanfaatan labu kuninng maka perlu adanya 

penganekaragaman produk olahan yang harus dikembangkan salah satu 

pengolahannya yaitu menjadi klepon, sehingga dapat mendorong pemaanfaatan 

dari Labu Kuning tersebut. karakteristik klepon yang mengandung labu kuning 

belum diketahui secara pasti, oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai pengaruh perbandingan tepung ketan dengan labu kuning terhadap 

karakteristik klepon. 
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1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah perbandingan tepung ketan dengan labu kuning berpengaruh  terhadap  

karakteristik klepon  ? 

2. Berapakah tingkat perbandingan tepung ketan dengan  labu kuning yang tepat 

sehingga dihasilkan klepon dengan karakteristik yang terbaik ? 

 

1.3    Hipotesis  

1. Perbandingan tepung ketan dengan labu kuning berpengaruh  terhadap 

karakteristik klepon yang dihasilkan. 

2 Perbandingan tepung ketan dengan  labu kuning  tertentu akan menghasikan 

klepon dengan karakteristik yang terbaik.  

 

1.4      Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan tepung ketan dengan labu kuning 

terhadap karakteristik  klepon yang dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan tepung ketan dengan labu kuning yang tepat 

sehingga dihasilkan  klepon dengan karakteristik terbaik. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan penggunaan labu kuning . 

2. Memaanfatkan labu kuning yang telah banyak dibudidayakan khususnya di 

Indonesia pada pembuatan klepon. 

3. Menambah pengetahuan tentang makanan tradisional  

4. Meningkatkan nilai gizi klepon 

 

 

 

 
 


