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ABSTRACT 

Background: Malnutrition is one of the causes of infant and child mortality in tropis 
and subtropical regions. Moringa leaves are one of the potential food and nutrient-rich 
compositions and widely grown in South Sulawesi, but utilization is not maximized. 
  
Objective: The purpose of this study was to utilize moringa leaf meal as a food 
additive in the daily menu in an attempt to overcome the problem of malnutrition 
among children under five.  
 
Methodes: This study uses non-random experimental approach with the addition of 
Moringa leaf powder into the food as much as 10 g a day. 
  
Results: The results showed that moringa leaf meal varieties in South Sulawesi has a 
nutritional content of 100 g of protein respectively by 28, 25%, β-carotene (provitamin 
A) as much as 11.9 mg, Calcium 2241.19 mg, Iron (35.91 mg), Magnesium (28.03 
mg). Microbial contamination of bacteria and fungi based on the Total Number Plate 
(ATL) respectively 6.9 x 103 colonies / g and 7.2 x 103 colonies / g. Weight in children 
after the addition of Moringa leaf powder is generally increased (76.9%). 
 
Conclusion: Moringa leaf meal contain nutrient dense, so that either used as a daily 
supplement in children under five, microbial contamination of Moringa leaf powder is 
below the maximum contaminant standards recommended by national standards of 
Indonesia (SNI). In general, an increase in the child's weight after the addition of 
moringa leaf meal.  
 
Recommendation: The need for more research on the analysis of nutrient 
composition of Moringa leaf powder more complete variety of South Sulawesi and the 
active compound (Phytocemical). Moringa leaf meal can be used as a food additive in 
the complementary foods. 
 
Keyword : Moringa leaf meal, malnutrition 

 
PENDAHULUAN 

 
Sejak tahun 2000 berbagai upaya 

telah dilakukan Pemerintah untuk 
menanggulangi masalah kurang gizi. Upaya 
ini dimulai dari program Jaring Pengaman 
Soasial Bidang Kesehatan sampai dengan 
program Health and Nutrition Sector 
Development Project, dengan fokus 
perhatian pada pelayanan kesehatan 
dasar, pelayanan kebidanan dan 
persalinan, pemberian makanan tambahan, 
Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 
(SKPG), serta revitalisasi pos pelayanan 
terpadu (posyandu) (Dinkes Prop Sulsel, 
2001). 

Pasca pelaksanaan kedua program 
Pemerintah di atas, pada pertengahan 
tahun 2005, kasus kekurangan gizi anak di 
Indonesia kembali merebak. Hal ini menjadi 

sorotan media massa dan mendapat 
perhatian berbagai pihak. Kita semua 
sangat prihatin terhadap permasalahan itu. 

Hasil analisis Riskesdas 2010 
dilaporkan secara nasional sudah terjadi 
penurunan prevalensi kurang gizi (berat 
badan menurut umur), meskipun demikian 
masih terdpat 17,9 persen yang menderita 
kurang gizi, 4,9 gizi buruk. Prevalensi 
pendek pada balita adalah 35,7 persen, 
balita sangat kurus 13,3 persen (Litbang 
Depkes, 2010). 

Kasus kekurangan gizi dapat terjadi 
karena kekurangan pasokan unsur gizi 
yang dibutuhkan oleh sel tubuh manusia 
dan ini biasanya terjadi akibat adanya 
kombinasi dari dua faktor berikut 1) kurang 
pasokan protein, kalori, vitamin, dan 
mineral serta 2) seringnya terjadi 
peradangan atau infeksi penyakit (Barasi 
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ME, 2007). Kerawanan pangan, 
pengasuhan dan perawatan anak, sosial 
dan budaya,dan status ekonomi semua 
memainkan peran utama dalam 
menyebabkan terjadinya kurang gizi (Barat 
et al., 2006). 

Makanan anak-anak yang ideal 
harus mengandung cukup kalori (energi) 
dan semua zat gizi esensial (komponen 
bahan makanan yang tidak dapat disintesa 
oleh tubuh sendiri tetapi diperlukan bagi 
kesehatan dan pertumbuhan) dan harus 
dalam jumlah yang cukup sesuai keperluan 
sehari-harinya (Soenardi T, dalam 
Soekirman, 2006). 

Konsumsi daun kelor merupakan 
salah satu alternatif untuk menanggulangi 
kasus kekurangan gizi di Indonesia. Kecuali 
vitamin C, kandungan gizi tersebut di atas 
akan mengalami peningkatan kuantitas 
apabila daun kelor dikonsumsi setelah 
dikeringkan dan dijadikan serbuk (tepung). 
Vitamin A yang terdapat pada serbuk daun 
kelor setara dengan 10 (sepuluh) kali 
vitamin A yang terdapat pada wortel, setara 
dengan 17 (tujuh belas) kali kalsium yang 
terdapat pada susu, setara dengan 15 (lima 
belas) kali kalsium yang terdapat pada 
pisang, setara dengan 9 (Sembilan) kali 
protein yang terdapat pada yogurt dan 
setara dengan 25 (dua puluh lima) kali zat 
besi yang terdapat pada bayam (Jonni M.S 
dkk, 2008). 

Atas dasar permasalahan dan 
potensi daun kelor serta kerangka pikir 
tersebut di atas, maka peniliti tertarik untuk 
ikut berpartisipasi dalam upaya 
menurunkan prevalensi anak balita kurang 
gizi di Indonesia hususnya di provinsi 
Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan 
sumber bahan pangan lokal (daun kelor) 
yang memiliki keunggulan dibanding bahan 
makanan lainya yaitu daun kelor adalah 
bahan makanan yang padat gizi, mudah 
didapat dan diolah, aman dikonsumsi 
disukai oleh masyarakat serta biaya yang 
murah. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Mengetahui kandungan gizi tepung daun 
kelor varietas Sulawesi Selatan; (2) 
Mengetahui jumlah cemaran mikroba 
tepung daun kelor setalah diolah dan 
disimpan selama 4 bulan pada suhu kulkas 
dan (3) mengetahui perubahan berat badan 
anak balita gizi kurang sebelum dan 
sesudah pemberian tepung daun kelor 
pada makanan sehari-hari selama 2 bulan. 
 
 
 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilaksanakan dengan 

tahapan mulai dari pembuatan tepung daun 
kelor, analisa komposisi gizi dan analisa 
cemaran mikroba (bakteri dan kapang) dan 
selanjutnya dilakukan aplikasi penambahan 
tepung daun kelor pada makanan sehari-
hari anak balita yang berstatus gizi kurang. 
 
Pembuatan Tepung Daun Kelor 

Daun kelor (Moringan oleifera) 
yang digunakan adalah daun muda yang 
dipetik dari dahan pohon yang kurang lebih 
dari tangkai daun pertama (di bawah 
pucuk) sampai tangkai daun ketujuh yang 
masih hijau, meskipun daun tua bisa 
digunakan asal daun kelor tersebut belum 
menguning. Selanjutnya daun kelor 
tersebut dicuci dengan air bersih lalu 
dirunut dari tangkai daunnya, kemudian 
ditebar di atas jaring kawat (rak jemuran 
oven) dan diatur ketebalannya sedemikian 
rupa yang selanjutnya dikeringkan dalam 
oven dengan suhu kurang lebih 45oC 
selama  kurang lebih  24 jam (sudah cukup 
kering). 

Pembuatan tepung dari daun kelor 
kering digunakan blender kering (merek 
Philips) dan diayak dengan ayakan 100 
mash untuk memisahkan batang-batang 
kecil yang tidak bisa hancur dengan 
blender, selanjutnya disimpan dalam wadah 
plastik yang kedap udara. 

 
Analisa Komposisi Gizi. 

Jenis komposisi gizi tepung daun 
kelor yang dianalisis adalah protein total, 
Vitamin A (β-karoten), zat besi (Fe), 
Kalsium (Ca) dan Kalium (K). Analisa 
kandungan gizi dilakukan pada Balai Besar 
Laboratorium Kesehatan Makassar Ditjen 
Bina Upaya Kesehatan Kementerian 
Kesehatan RI. 

Prosedur analisa kandungan gizi 
tersebut menggunkan prosedur standar 
yang dimodifikasi (AOAC, 1970) dalam 
Petunujuk Laboratorium Analisa Pangan 
(Apriantono A, dkk, 1989). 

 
Analisa Cemaran Mikroba. 

Analisa cemaran mikroba tepung 
daun kelor dilakukan sebelum dan setelah 
empat bulan penyimpanan pada suhu 
kamar. Adapun jenis cemaran mikrobiologi 
yang dianalisis adalah total bakteri dan 
kapang. Analisa total bakteri dan kapang ini 
juga dilakukan di Balai Besar Laboratorium 
Kesehatan Makassar Ditjen Bina Upaya 
Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 
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Prosedur analisa cemaran mikroba 
tepung daun kelor menggunakan metode 
analisis Standar Nasional Indonesi (SNI) 
7388:2009 Badan Standarisasi Nasional 
(BSN), revisi terakhir tahun 2009. 
 
Rancangan Penelitian 
 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian eksperimen studi kasus dengan 
pemberian tepung daun kelor kepada anak 
balita berstatus gizi kurang berdasarkan 
indikator antropometri berat badan menurut 
umur (BB/U) dengan nilai > -3 Zscore s/d < 
-2 Zscore.  
 
Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 
wilayah kerja Puskesma Sudiang Raya 
Dinas Kesehatan Kota Makassar antara 
bulan Juli dan Oktober 2011. Program yang 
ada di wilayah kerja Puskesmas tersebut 
adalah program pemberian telur 1 biji satu 
hari kepada anak balita yang berstatus gizi 
kurang. Namun karena keterbatasan dana, 
maka tidak semua anak yang menderita 
gizi kurang di wilayah tersebut 
mendapatkan program  tambahan telur. 
 
Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua anak balita umur 1 – 3 tahun 
yang berstatus gizi kurang di wilayah kerja 
Puskesmas Sudiang Raya. 

Sampel dalam penelitian ini 
ditentukan secara Purposive sampling 
dengan kriteria sebagai berikut : 
1. Kriteria sampel kasus dan control di 

semakan (meching) yaitu laki-dan 
perempuan dengan jumlah yang sama,  
sosial ekonomi keluarga (kategori miskin 
dibuktikan dengan surat keterangan 
tidak mampu dan keadaan tempat 
tinggal). 

2. Anak balita umur 1 – 3 tahun dengan 
pertimbangan bahwa pada kelompok 
anak tersebut tergolong angka 
kecukupan gizi (AKG) yang sama. 

3. Keluarga bersedia ikut dalam program 
penelitian selama 30 hari.  

Pada penelitian ini dipilih sampel 
anak balita secara acak bagi yang bersedia 
mengikuti sebagai sampel penelitian 
sebanyak 30 anak balita yang berstatus gizi 
kurang. Sebanyak 15 anak balita yang 
berstatus gizi kurang mendapatkan bantuan 
PMT pemulihan telur 1 biji sehari dalam 
menu makanan sehari-harinya yang dipilih 
sebagai kontrol dan sebanyak 15 anak 

balita berstatus gizi kurang yang tidak 
mendapat bantuan tambahan telur dipilih 
sebagai kasus yang mendapat perlakuan 
penyuluhan dan bimbingan dan pemberian 
PMT tepung daun kelor sebanyak 10 gram 
sehari dalam makanan sehari-harinya. 

   
Cara Pemberian (Intervensi) 
1. Secara bertahap diberikan sedikit demi 

sedikit (2 - 3,5 gram sekali makan), 
hingga anak tersebut menerima dan 
menyukainya. 

2. Target pemberian tepung daun kelor 
sehari sebanyak 10 gram dengan 
asumsi dapat memberikan tambahan 
zat gizi terhadap  protein 2,71 gr 
(10,84% AKG), kalsium 200,3 mg 
(40,06% AKG), zat besi 2,82 mg 
(35,25% AKG) dan vitamin A β-karoten 
1,89 mg (78,75% AKG). 

 
Pengukuran Antropometri 

Berat badan dan tinggi badan 
diukur pada saat awal pemberian dan 
selanjutnya setiap 15 hari (2 kali sebulan) 
selama 3 bulan). Berat badan anak diukur 
menggunakan timbangan pegas Camry 
dengan kapasitas 25 kg graduation 100 g 
(0,1 kg) buatan Cina.  

 
Pengolahan Data 

Hasil pengumpulan data dianalisis 
secara kualitatif dan kuantitatif tergantung 
data yang dikumpulkan. Kompossi gizi 
dianalis berdasarkan prosedur standar 
AOAC, 1970 yang dimodifikasi (Apriantono, 
1989). Total mikroba tepung daun kelor 
berdasarkan hasil uji laboratorium dengan 
metode hitungan cawan dibandingkan 
dengan standar keamanan pangan dari 
total mikroba (SNI 2388:2009). 

Perubahan berat badan anak 
diukur setiap 14 hari (setengah bulan) 
penimbangan selama 3 bulan. 
 
HASIL PENELITIAN 
 

Hampir setiap orang Indonesia 
pernah mendengar kata “daun kelor”. 
Bahkan ada pepatah yang mengatakan  
“dunia ini tidak selebar daun kelor”. 
Pepatah ini sangat dikenal luas dalam 
kehidupan kita ; merupakan petuah yang 
sering diucapkan kepada orang yang hilang 
harapan (putus asa). Pepatah ini 
mengandung makna bahwa kesuksesan 
dapat diperoleh di berbagai bidang 
kehidupan yang dapat memberikan 
kesempatan kepada kita. 
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Diberbagai literature menyebutkan 
bahwa kelor (Moringa oleifera) kaya 
dengan sumber gizi terutama protein 
terutama asam amino esensial yang 
lengkap, vitamin dan mineral (Fuglie, 2001). 
Selain sebagai sumber zat gizi, juga 
memiliki fungsi medis, berbagai bagian 
seperti daun, akar, biji, kulit, buah, bunga, 
polong muda dapat berfungsi sebagai obat 
jantung dan stimulun peredaran darah, 
antitumor, antipyretic, antiepileptic, anti-
inflammatory, antiulcer, antispasmodic, 
diuretic, antihypertensive, menurunkan 
olesterol, antidiabetic, hepatoprotective, 
antibacterial dan antifungal (Anwar, latif, 
Ashraf, Gilani, 2007). 

Peneliti sangat tercengan setelah 
mendengar, membaca dari berbagai 
literature baik dari buku maupun dari jurnal 
bahkan artikel-artikel di Internet tentang 
manfaat kelor, pada hal di Sulawesi Selatan 
kelor ditanam sebagai pagar pembatas 
kebun, dan hanya sekali-kali dimanfaatkan 
sebagai sumber makanan (sayur). Atas 
dasar tersebut peneliti tertarik mengkaji  
kelor varietas Sulawesi Selatan terhadap 
pemanfaatan sebagai sumber zat gizi dan 
pemeliharaan kesehatan. Namun pada 
penelitian ini masih terbatas pada upaya 
penanggulangan masalah kekurangan gizi 
pada anak balita. Adapun hasil penelitian 
yang diperoleh sebagai berikut : 

 
Komposisi Gizi Tepung Daun Kelor 

Pada kesempatan ini, analisa 
tepung daun kelor hanya terbatas pada 
beberapa zat gizi yang peneliti 
menganggap urgen untuk segera diketahu 
dari kelor varietas Sulawesi Selatan. 

 
Tabel 1. Komposisi Gizi Tepung Daun Kelor 
(Moringa oleifera) Veritas Sulawesi Selatan 

dalam 100 gram 
 

Analisis Zat Gizi 
Komposisi 

Gizi 

Kadar air (%) 
Protein (%) 
β-Karoten (Provitamin A) 
(mg) 
Kalsium (mg) 
Zat Besi (mg) 
Magnesium (mg) 

10,5 
28,25 
11,92 

2241,19 
35,91 
28,03 

 
 
Berdasarkan Tabel 1 

memperlihakan bahwa tepung kelor 
mengandung zat gizi yang kaya seperti 
protein diperoleh sebesar 28,25%, Vitamin 

A dalam bentuk β-Karoten 11,92 mg, 
kalsium 2241,19 mg, dan Magnesium 
sebanyak 28,03 mg.  

Dibandingkan dengan hasil analisis 
tepung daun kelor (Fuglie, 2000) di Afrika 
komposisi protein, kalsium, zat besi sedikit 
lebih tinggi tepung daun kelor varietas 
Sulawesi Selatan, sementara vitamin A (β-
Karoten) sedikit lebih rendah, namun 
menurut peneliti perbedaan ini tidak 
bermakna dan masih perlu dikros cek 
tentang metode/prosedur, alat serta 
ketelitian analisis. 

 
Total Mikroba 

 
Tabel 2.  Angka Lempeng Total (ALT) 

bakteri dan  Kapang Sebelum dan Setelah 
Penyimpanan 4 Bulan pada  Suhu Kamar  

 

Lama 
Penyimpanan 
Tepung Kelor 

Hasil Angka Lempeng 
Total (ALT) 

Bakteri 
(koloni/g) 

Kapang 
(koloni/g) 

0 hari 8,1 x 103 3,4 x 102 
4 bulan 6,9 x 103 7,2 x 103 

 
 

Tabel 2 tersebut di atas 
memperlihatkan kontaminan bakteri dan 
kapang setelah daun kelor kering diolah 
menjadi tepung daun kelor. Saat setelah 
diolah menjadi tepung daun kelor lalu 
kemudian dianalisis menunjukkan Angka 
Lempeng Total (ALT) bakteri dan kapang 
masing-masing 8,1 x 103 koloni/gr dan 3,4 x 
102 koloni/g. Dan setelah 4 bulan 
penyimpanan cemaran bakteri dan kapang 
masing-masing 3,4 x 102 koloni/gr dan 7,2 x 
103 koloni/g.  

Berdasarkan SNI 7388:2009 
menetapkan batas maksimum cemaran 
mikroba dalam pangan nomor kategori 06.2 
tepung-tepungan dan pati-patian jenis 
cemaran mikroba  Bacillus cereus < 1 x 104 
koloni/g dan kapang 1 x 104 koloni/g 
(BSN,2009), maka cemaran bakteri dan 
kapan masih di bawah angka maksimum, 
yang berarti masih aman untuk dikonsumsi. 
Namun untuk menghindari hal-hal yang 
tidak diinginkan dan demi keamanan, maka 
tepung daun kelor sebelum dicampur 
kedalam makanan perlu diseduh dengan air 
panas atau dikukus terlebih dahulu.  

 
Perubahan Berat Badan Anak Balita. 

Berdasarkan pernyataan ibu balita 
terhadap kesukaan tepung daun kelor 
setelah ditambahkan ke dalam makanan 
untuk anaknya. Pada umumnya 
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menyatakan suka. Secara kualitatif 
beberapa pernyataan ibu balita yang 
memberikan tepung daun kelor kepada 
anaknya menyatakan bahwa nafsu makan 
anak meningkat dan anak merasa ngantuk 
setelah makan, meskipun ada beberapa ibu 
yang menyatakan anaknya kurang suka 
pada awalnya, namun tetap diberikan 
setiap makan sedikit demi sedikit dan pada 
akhirnya menyukainya. Setiap 15 hari 
selama pemberian tepung daun kelor 
dilakukan pengukuran berat badan 
sebagaimana disajikan pada Tabel 3.  
 

Tabel 3. Perubahan Berat Badan Anak 
Sampel dan Kontrol setelah Intervensi 

Tepung Daun Kelor dan Telur 
 

Perubahan 
Kasus Kontrol 

n % n % 
Naik 10 76,9 9 60,0 
Tetap 2 15,4 - - 
Turun 1 7,7 6 40,0 
Jumlah 13 100 15 100 

 
 

Tabel 5. disajikan hasil perubahan 
berat badan anak balita gizi kurang yang 
mengkonsumsi tambahan tepung daun 
kelor  (± 3 g) pada menu harian selama 30 
hari sebagai kasus dan Pemberian 
makanan tambahan pemulihan dengan 
telur (1 butir) terhadap anak yang bertatus 
gizi kurang sebagai kontrol. Sebenarnya 
sampel kasus dan kontrol jumlahnya 
masing-masing 15 anak balita namun pada 
sampel kasus pada saat pengukuran tidak 
ada di tempat. 

Tabel tersebut memberikan 
gambaran bahwa sampel kasus yang 
mendapat tepung daun kelor dari 13 anak 
balita yang dapat ditimbang berat badannya 
sebanyak 10 anak (76,9 %) yang naik berat 
badannya setelah 14 hari, 2 anak (15,4 %) 
yang tetap dan 1 anak (7,7 %) yang turun. 
Sedangkan pada sampel kontrol yang 
mendapat tambahan telur setiap hari 
terdapat 9 anak yang naik berat badannya 
(60 %) dan turun sebanyak 6 anak (40 %).  

 
PEMBAHASAN 
 

Hasil analisa tepung daun kelor 
varietas Sulsel pada Tabel 1 yang 
menunjukkan bahwa kandungan gizi per 
100 g berturut protein sebanyak 28, 25 %, 
Karoten (Provitamin A) sebanyak 11,9 mg, 
Kalsium 2241,19 mg, zat besi (35,91 mg), 
Magnesium (28,03 mg). Kandungan gizi 
tepung kelor varietas Sulsel tidak kalah 

dibanding dengan kandungan gizi tepung 
daun kelor hasil analisis Fuglie (2000). Hal 
ini menunjukkan bahwa konsumsi daun 
kelor varietas Sulsel merupakan salah satu 
alternatif untuk menanggulangi kasus 
kekurangan gizi di Sulawesi Selatan. Para 
ahli gizi mengatakan solusi jangka panjang 
untuk menanggulangi masalah ini adalah 
dengan cara mengkonsumsi makanan yang 
kaya akan gizi penting yang dibutuhkan 
oleh tubuh. Hal dasar ini sering sekali 
dilupakan manusia. 

Hasil riset ilmiah modern 
membuktikan bahwa daun kelor adalah 
salah satu sumber pangan nabati yang 
kaya akan kandungan gizi. Anak-anak yang 
kebutuhan gizi dalam makanannya tidak 
tercukupi dapat diatasi dengan 
menambahkan daun kelor ke dalam 
makanannya. Konsentrasi protein, mineral, 
berbagai macam vitamin dan asam amino 
yang tinggi pada daun kelor menjadikan 
anak tersebut dapat memperoleh 
kebutuhan gizi yang ideal. 

Charch World Services (CWS), 
suatu lembaga yang mensponsori 
penelitian mengenai pohon kelor secara 
intensif, telah merekomendasikan 
penggunaan daun kelor kering yang telah 
dilumatkan (berbentuk tepung) sebagai 
nutrisi tambahan pada makanan anak, 
dengan cara menambahkan satu sendok 
atau lebih daun kelor kering yang telah 
dihaluskan tersebut ke dalam makanan 
bayi sebelum disajikan. 

Setiap individu membutuhkan 
vitamin, mineral, protein dan unsur gizi 
lainnya yang cukup untuk mendukung 
pertumbuhan fisik dan kesejahteraan hidup. 
Kekurangan salah satu unsur gizi ini dapat 
menyebabkan munculnya masalah dalam 
kesehatan. 

Beberapa contoh masalah 
kesehatan umum yang sering timbul karena 
kekurangan gizi adalah sariawan atau 
panas dalam karena kekurangan vitamin C; 
rabun ayam (rabun senja) karena 
kekurangan vitamin A; busung lapar 
(kwashiorkor) karena kekurangan protein, 
anemia (kurang darah) karena kekurangan 
zat besi. Banyak masalah kesehatan lain 
muncul karena kurangnya vitamin dan 
mineral. 

Berdasarkan hasil uji coba pada 
anak balita sebagaimana yang disajikan 
pada Tabel 3, menunjukan bahwa pada 
umumnya terjadi penambahan berat badan 
pada anak yang mendapat tambahan 
tepung kelor selama 15 hari yaitu 10 anak 
(76,9 %) dari 13 anak yang ditimbang berat 
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badannya. Hasil ini menunjukkan hal yang 
sama sebagaimana hasil-hasil penelitian 
sebelumnya. 

Di negara berkembang, tanaman 
kelor digunakan untuk mengatasi malnutrisi 
karena tingginya kandungan vitamin dan 
mineral. Bahkan di Afrika, tanaman kelor 
menjadi sangat popular dan diproduksi 
sebagai suplemen nutrisi bagi orang yang 
menderita HIV dan dikembangkan karena 
mudah dan murah. Disamping itu tanaman 
kelor telah berhasil digunakan untuk 
mengatasi malnutrisi pada anak-anak dan 
wanita hamil. Pada wanita hamil 
menunjukkan produksi susu yang lebih 
tinggi bila mengkonsumsi daun kelor yang 
ditambahkan pada makanannya dan pada 
anak-anak menunjukkan pertambahan 
berat badan yang signifikan (Fuglie, 2000). 

Hasil penelitian tentang 
pemanfaatan tepung daun kelor di India 
yang menambahkan ke dalam hidangan 
sehari-harinya dengan berbagai resep 
tradisional dengan mengevalusi tingkat 
penerimaannya, Nampak bahwa tidak ada 
perbedaan yang lebih spesifik suka atau 
tidak suka, meskipun ibu-ibu melaporkan 
bahwa anak-anak lebih suka daun kelor 
dimasukkan ke dalam adonan sereal yang 
digunakan dalam beberapa makanan 
tradisional (Seshadri dan Nambiar, 2003 
dalam Thurber MD, 2009). 

Susanto H, dkk, 2010. 
Membuktikan bahwa pemberian tepung 
daun kelor varietas NTT dapat 
meningkatkan status gizi tikus model KEP 
dengan Indikator kadar albumin darah. 
Dosis optimal tepung daun kelor varietas 
NTT yang bisa meningkatkan status gizi 
tikus KEP adalah 720 mg/hr.  

Idohon-Donson N et. al. 2011, 
menyimpulkan hasil  penelitiannya bahwa 
setelah 3 bulan perlakuan pemberian 
tepung daun kelor dan besi sulfat (kontrol), 
rata-rata konsentrasi hemoglobin 
meningkat secara signifikan pada kedua 
kelompok (P <0,001), tetapi cadangan besi 
(Fe) tidak berubah pada kelompok kelor 
sementara pada kelompok kontrol secara 
signifikan meningkat. 

Mengkonsumsi daun kelor secara 
konvensional sebagai tambahan gizi makro 
dan mikro telah terbukti berkhasiat,  
meskipun kemungkinan tidak cocok untuk 
pengganti sebagai suplemen padat gizi. 
Namun kaya akan zat gizi secara 
berkelanjutan dan ekonomis sebagai pilihan 
bagi masyarakat yang menderita 
kekurangan gizi makro dan mikro secara 
kronis atau akut. Menanam pohon kelor 

mempunyai biaya sedikit, pertumbuhannya 
yang cepat, produksi menghasilkan daun 
tinggi, kelangsungan hidup tinggi pada 
musim kemarau. Hal ini menunjukan bahwa 
kelor adalah tanaman tropis yang unik 
(Thurber MD, 2009). 

 
 

KESIMPULAN 
1. Tepung daun kelor varietas Sulawesi 

Selatan memiliki kandungan gizi yang 
kaya sebagaimana hasil analisis yaitu 
protein, beta karoten, kalsium, besi dan 
magnesium, sehingga baik digunakan 
sebagai tambahan makanan sehari-hari 
untuk mengatasi kekurangan gizi pada 
anak balita. 

2. Jumlah cemaran mikroba tepung daun 
kelor berada dibawah standar cemaran 
maksimal yang direkomendasikan oleh 
Standar Nasional Indonesia (SNI), 
sehingga aman untuk dikonsumsi. 

3. Pada umumnya terjadi peningkatan 
berat badan anak balita sampel setelah 
penambahan tepung daun kelor ke 
dalam menu makanan selama 30 hari 
yaitu sebanyak 10 anak (76,9 %) dari 13 
anak yang dapat diukur pada saat 
pengumpulan data. 

 
SARAN 
1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang 

analisa komposisi tepung daun kelor 
varietas Sulsel yang lebih lengkap, 
termasuk senyawa aktif yang dapat 
meningkatkan kesehatan secara 
keseluruhan. 

2. Perlu dilakukan penambahan tepung 
daun kelor dalam formulasi MPASI 
berbasis pangan local. 

3. Agar konsumsi kelor dapat berlansung 
secara kontinu, maka perlu dilakukan 
sosialisasi budi daya tanaman kelor 
dimasing-masing halaman rumah. 
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