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SINOPSIS 

 

Prosiding Seminar Nasional Unisri 2021 ini merupakan dokumentasi kegiatan seminar 

nasional yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2021. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 

rangka Dies Natalis Universitas Slamet Riyadi yang ke-41. Kegiatan ini diselenggarakan oleh 

Pusat Studi Pangan dan Kesmas bekerjasama dengan Fakultas Teknologi dan Industri Pangan 

serta Dewan Eksekutif Mahasiswa Fatipa Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Tema dari 

seminar ini adalah “Peran Pangan Berbahan Baku Lokal di Era Pandemi Covid-19”. Seminar 

ini menghadirkan pembicara yaitu Direktur Gizi Masyarakat, Ketua Perhimpunan Ahli 

Teknologi Pangan Indonesia (PATPI) dan Peneliti dari LIPI. Seminar ini juga 

menyelenggarakan seminar paralel yang diikuti banyak peneliti dari berbagai universitas di 

Indonesia. Tujuan dari seminar ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 

pangan fungsional berbasis bahan baku lokal sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

imunitas tubuh sehingga dapat menanggulangi pandemi covid-19. 
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Abstrak 

Minuman herbal berbasis lidah buaya memiliki kandungan fungsional yang baik bagi 

kesehatan. Peningkatan citarasa dan nilai fungsional minuman dapat dilakukan melalui proses 

fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mempelajari pengaruh penambahan variasi konsentrasi susu skim terhadap karakteristrik 

minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya. Tahapan penelitian meliputi pembuatan 

minuman herbal berbasis lidah buaya, penambahan variasi konsentrasi susu skim sebanyak 0%, 

5%, 7%, dan 9%, fermentasi dengan menggunakan starter BAL (Yoghurt plain komersial) 

selama 18 jam, dan analisis karakteristik produk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk 

minuman herbal berbasis lidah buaya memiliki kandungan air sebesar ± 82,23%, Karbohidrat 

9,49%, protein 0,45%, dan lemak 0,07%. Produk minuman fermentasi yang dihasilkan 

memiliki karakteristik penampakan berbentuk cairan sedikit kental s.d kental, bau normal/khas, 

konsentrasi yang tidak homogen, kadar air berkisar antara 83,45% s.d 78,02%, kadar abu 

0,53% s.d 0,86%, kadar protein 3,27% s.d 9,10%, kadar lemak 0,48% s.d 1.08%, dan total asam 

tertitrasi sebesar 0,97% s.d 1,35%. Selain itu pengujian antibakteri menunjukkan bahwa produk 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. 

 

Kata kunci : Lidah buaya, minuman fermentasi, yoghurt, antibakteri, bakteri asam laktat 

 

Abstract 

Aloe vera-based herbal drink has a good functional properties for health. Increasing 

the taste and functional value of drinks can be done through a fermentation process using lactic 

acid bacteria (LAB). The purpose of this study was to study the effect of adding variations in 

the concentration of skim milk to the characteristics of aloe vera-based fermented drinks. The 

research stages included making Aloe vera-based herbal drink, adding variations of skim milk 

concentration as much as 0%, 5%, 7%, and 9%, fermentation using LAB (commercial plain 

yogurt) starter for about 18 hours, and analysis of product characteristics. The test results 

showed that the Aloe vera-based herbal drink product contained ± 82.23% water content, 

9.49% carbohydrates, 0.45% protein, and 0.07% fat. The resulting fermented beverage 

products have the characteristics of the appearance of a liquid slightly thick to thick, 

normal/distinctive smell, not homogeneous concentrations, moisture content ranges from 

83.45% to 78.02%, ash content 0.53% to 0.86%, protein content 3.27% to 9.10%, fat content 

0.48% to 1.08%, and the total titrated acid 0.97% to 1.35%. In addition, antibacterial testing 

shows that the product can also inhibit the growth of gram-positive and gram-negative 

bacteria. 

Key words: Aloe vera, fermented drinks, yogurt, antibacterial, lactic acid bacteria 
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https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk00SBCjZ3yCbpymkXqD-cVapRh-Pig:1621484772396&q=No.+105A&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzPSCtMNzHPW8TK4Zevp2BoYOoIAJjisRAcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjR6fe-tdfwAhWJf30KHSvWDIAQmxMoAjAlegQILxAE
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PENDAHULUAN 

 

Lidah buaya (Aloe vera L.) merupakan tanaman asli Afrika, yang termasuk golongan 

Liliceae (Suryani et al., 2005). Awalnya pemanfaatan tanaman lidah buaya lebih banyak 

berfungsi sebagai tanaman hias, namun saat ini telah banyak digunakan sebagai obat, bahan 

baku industri kosmetik (Suryani et al., 2005), industri farmasi, dan makanan dan minuman 

kesehatan (Natsir, 2013). Tanaman lidah buaya dapat dijadikan sebagai komoditi unggulan 

mengingat manfaat dan nilai ekonomis yang cukup tinggi (Wardani et al., 2013). 

Penggunaan tanaman lidah buaya sebagai tanaman berkhasiat obat dan merupakan 

herbal untuk penyembuhan luka bakar, parasit, dan infeksi telah dilakukan orang Mesir pada 

sekitar tahun 1500 SM (Melliawati, 2018). Gel lidah buaya selain memperlancar saluran 

pencernaan juga membantu sirkulasi darah dan limfatik, meningkatkan fungsi ginjal, hati, dan 

kandung empedu, serta membantu kelancaran fungsi lambung, usus kecil, dan usus besar 

(Kumar et al., 2010). Menurut (Sunarsih & Prakoso, 2006), diet Jus Aloe vera L. dapat 

menurunkan LDL dan meningkatkan HDL kolesterol serum secara signifikan. 

Bagian yang banyak dimanfaatkan dari lidah buaya adalah gel. Kokmposisi terbesar 

dari gel lidah buaya adalah air yang mencapai sekitar 99% sisanya adalah bahan bahan lainnya 

seperti karbohidrat, protein, lemak dan mineral. Hasil analisis kandungan komponen gel lidah 

buaya dalam setiap 100gr bahan adalah 99,5% air, 0,067% lemak, karbohidrat, 0,043%, 0,49 

total padatan terlarut (TPT), dan juga mengandung vitamin A dan vitamin C (Dinas Pangan, 

2020). Komponen asam-asam amino yang terkandung di dalam gel lidah buaya diantaranya 

seperti disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan asam amino pada gel lidah buaya 

Jenis asam amino 
Kandungan 

(ppm) 
Jenis asam amino 

Kandungan 

(ppm) 

Histidin  48,61 Methionina  26,54 

Asam glutamat  41,68 Lisina  26,38 

Prolina  38,18 Sistina  23,8 

Serina  36,54 Valina  21,57 

Asam aspartat  36,23 Treonina  21,45 

Phenil alanina  35,98 Isoleusina  15,79 

Glisina  33,62 Arginia  10,28 

Alanina  31,29 Leusina  5,21 

Tirosina  26,63   

Sumber: (Marhaeni, 2020) 

Saat ini tanaman lidah buaya sudah banyak dimanfaatkan sebagai untuk membuat 

makanan dan minuman. Bebrapa jenis produk makanan dan minuman berbasis gel lidah buaya 
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diantaranya jus lidah buaya (Kumar et al., 2010; Marhaeni, 2020), minuman aloevera 

(Safrienda et al., 2020), bahan campuran pada minuman susu sapi dan kedelai (Wardani et al., 

2013), es krim, cendol, dan madu lidah buaya (Dinas Pertanian, 2017), makanan berserat 

(Asngad, 2008), stick keju, kopi, minuman segar,  nata de aloe, aloevera sweet, sagu keju, 

coklat lidah buaya kotak, dan jelly lidah buaya (Kumparan.com, 2019). Selain itu telah 

dilakukan juga pembuatan produk minuman herbal berbasis lidah buaya dengan tambahan 

komposisi ekstrak rempah-rempah seperti lengkuas, jahe, dan kunir putih serta juga 

penambahan madu (Erwan et al., 2016).  

Pada publikasinya, (Erwan et al., 2016) juga menyampaikan mengenai formulasi dan 

formulasi terpilih dari komposisi minuman herbal berbasis lidah buaya. Kualitas atau nilai lebih 

dari suatu produk minuman baik secara fungsional maupun citarasa umunya dapat ditingkatkan 

melalui proses fermentasi. Fermentasi terhadap produk minuman herbal juga pernah dilakukan 

oleh (Agustina et al., 2019), yaitu dengan menggunakan jus antanan (Centella asiatica). Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pengaruh penambahan variasi konsentrasi susu 

skim terhadap beberapa karakteristik produk minuman fermentasi berbasis minuman herbal 

lidah buaya yang difermentasi dengan starter yang mengandung bakteri asam laktat (BAL). 

 

METODE PENELITIAN 

Alat 

Peralatan yang digunakan antara lain blender, baskom, gelas ukur, timbangan analitik, 

saringan stainless, kain saring, panci dan kompor. Selain itu juga digunakan alat gelas 

(glassware), autoklaf, laminar air flow, mikropipet, tip, neraca analitik, inkubator, peralatan 

analisa lainnya. 

Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam pengolahan pembuatan minuman herbal berbasis 

lidah buaya adalah air mineral, CMC, gula pasir, asam sitrat, madu, garam serta berbagai 

macam rempah-rempah seperti lengkuas, jahe, laos, kunyit dan kunir. Sedangkan bahan 

pendukung yang digunakan antara lain susu skim, starter dari produk yoghurt plain komersial 

yang mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bahan 

kimia yang digunakan untuk analisa antara lain akuades, Plate Count Agar (Merck, Jerman), 

n-heksana (Merck, Jerman), HCl (Merck, Jerman), NaOH (Merck, Jerman), Kalium Iodida 

(Merck, Jerman), CH3COOH (Merck, Jerman), dan H2SO4 (Merck, Jerman). Bakteri untuk 

uji antibakteri adalah Eschericia coli. 
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Prosedur kerja 

Penelitian diawali dengan pembuatan minuman herbal berbasis lidah buaya dari produk 

terpilih (Erwan et al., 2016). Singkatnya adalah minuman dibuat dengan komposisi (per 100 g) 

74,9 g gel lidah buaya, 7,5 g gula pasir, 7,5 mL ekstrak jahe, 2 mL ekstrak kunir putih, 2 mL 

ekstrak kunyit, 1 mL ekstrak lengkuas, 0,02 g CMC, 0,03 g asam sitrat, 0,02 g Na-benzoat, dan 

5 g madu. Gel lidah buaya diblender, bahan-bahan selain asam sitrat dan madu dicampurkan, 

campuran dipanaskan sampai suhu sekitar 80oC dan dipertahankan sekitar 20 menit. Saat mau 

selesai baru asam sitrat dan madu ditambahkan. Minuman herbal yang dihasilkan selanjutnya 

dibuat minuman fermentasi. Penelitian dilakukan dengan perlakuan variasi konsentrasi susu 

skim dengan 4 taraf yaitu 0% (P1), 5% (P2), 7% (P3) dan 9% (P4). Jumlah inokulum yang 

ditambahkan masing-masing sebanyak 10%. Setiap perlakuan di buat dalam 2 erlenmeyer 

(duplo) dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 18 jam di dalam inkubator (modifikasi dari 

Agustina et al., 2019). 

Analisis dilakukan terhadap sampel bahan baku lidah buaya, minuman herbal berbasis 

lidah buaya, dan minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya. Analisa yang dilakukan 

terhadap sampel gel lidah buaya dan minuman herbal adalah analisa proksimat yang meliputi 

air, abu, lemak, protein dan karbohidrat (by difference). Sedangkan analisa sampel minuman 

fermentasi meliputi proksimat, total asam tertitrasi dan antibakteri. Analisa proksimat (air, abu, 

lemak, protein, karbohidrat by difference) dan total asam tertitrasi menggunakan metode SNI 

01-2891-1992 tentang cara uji makanan dan minuman (Badan Standarisasi Nasional, 1992). 

Sedangkan pengujian antimikroba menggunakan metode difusi agar (Elumalai et al., 2011). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik proksimat gel lidah buaya dan minuman herbal berbasis lidah buaya 

 

Hasil pengujian secara proksimat terhadap kandungan gel lidah buaya dan minuman 

herbal berbasis lidah buaya dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Hasil pengujian proksimat gel lidah buaya dan minuman herbal lidah buaya 

Sampel 
Kadar (%) 

Air Karbohidrat Protein Lemak 

Gel lidah Buaya 92,38 4,82 0,12 0,10 

Minuman herbal lidah buaya 82,23 9,49 0,45 0,07 
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Hasil pengujian terhadap karakteristik proksimat gel lidah buaya menunjukkan bahwa 

gel lidah buaya mengandung 92,38% air, 4,82% karbohidrat, 0,12% protein, dan 0,10% lemak. 

Hal ini tidak jauh berbeda dari hasil-hasil penelitian yaitu gel lidah buaya sebagian besar terdiri 

atas air sekitar 99,5% dan selebihnya berupa 0,67% lemak, 0,043% karbohidrat, 0,038% 

protein, dan 0,49% total padatan terlarut, serta komponen lainnya seperti vitamin dan mineral 

(Furnawanthi, 2003; Hendrawati et al., 2017). Menurut Wariyah et al. (2014), bahwa kadar air 

dari sampel gel lidah buaya segar adalah sekitar 91,04 %.  

Hasil uji yang dilakukan terhadap Minuman herbal lidah buaya menunjukkan 

kandungan 82,23% air,  9,485% karbohidrat, 0,45% protein dan 0,07% lemak. Kandungan air 

pada minuman herbal lidah buaya lebih rendah daripada gel lidah buaya segar, sementara 

terjadi peningkatan pada beberapa komponen lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh 

penambahan beberapa bahan padat dengan komponen nutrisi yang berbeda yaitu seperti gula 

dan madu selain CMC dan asam sitrat. Penambahan karbohidrat yang cukup signifikan 

utamanya berasal dari gula dan dan madu serta ada sedikit tambahan dari ekstrak rempah-

rempah. Ekstrak rempah yang digunakan adalah ekstrak air:rempah (1:1) yang sangat 

memungkinkan dalam prosesnya ada karbohidrat seperti pati yang terbawa. Seperti jahe 

misalnya, jahe segar dalam setiap 100 g setidaknya mengandung 1,5 g protein, 1,0 g lemak, 

dan 10,1 g karbohidrat (Depkes RI, 1972). Menurut (Webmd.com, n.d.) disampaikan bahwa 

dalam setiap 1/8 ons (12,5 g) jus lidah buaya mengandung < 1g protein, < 1 g lemak, sekitar 

3g karbohidrat, dan sekitar 2 g serat. 

Karakteristik minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya 

Pengujian karakteristik minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya mengacu pada 

beberapa parameter yang dipersyaratkan dalam SNI 2981:2009 tentang yoghurt yaitu 

diantaranya keadaan (penampakan, bau, dan konsentrasi), kadar abu, kadar lemak, kadar 

protein, dan jumlah asam tertitrasi sebagai asam laktat. Selain itu juga dilakukan pengujian 

tambahan untuk kadar air dan sifat antibakterinya. Hasil uji beberapa parameter tersbut dapat 

dilihat pada tabel 3. Gambar sampel minuman herbal probiotik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Penampakan minuman herbal 

fermentasi berbasis lidah buaya 
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Tabel 3. Karakteristik mutu minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya 

No Kriteria Uji satuan 

Hasil Pengukuran Perlakuan SNI 2981:2009 

P1 P2 P3 P4  

1 
Keadaan 

Penampakan 

 Cairan 

sedikit 

kental 

Cairan 

kental 

Cairan 

kental 

Cairan 

kental 

Cairan s.d cairan 

kental 

 Bau 

 Khas 

(aroma 

rempah) 

Khas 

(aroma 

rempah) 

Khas 

(aroma 

rempah) 

Khas 

(aroma 

rempah) 

Normal/khas 

 Konsistensi 
 Tidak 

homogen 

Tidak 

homogen 

Tidak 

homogen 

Tidak 

homogen 
- 

2 Kadar Abu  % 0,42 0,74 0,85 0,55 Maks. 1,0 

3 Kadar Protein % 3,27 4,96 6,23 9,10 Min. 2,7 

4 Kadar lemak % 0,48 0,52 0,51 0,91 

Min 3,0 (Y) 

0,6-2,9 (YRL) 

< 0,5 (YTL) 

5 
Jumlah asam 

(Asam laktat) 
% 0,64 0,66 0,79 0,90 0,5 – 2,0 

6 Kadar air % 83,45 80,46 78,86 78,01 - 

Keterangan:  Y = Yoghurt, YRL = Yoghurt rendah lemak, YTL = Yoghurt tanpa lemak, P0= 

susu skim 0%, P2 = susu skim 5%, P3 = susu skim 7%, P4 = susu skim 9%. 

 

Keadaan 

Keadaan terkait dengan yoghurt adalah berkaitan dengan sifat-sifat yang bisa diamati 

secara sensori seperti penampakan, bau, dan konsistensi. Secara fisik, berdasarkan pengamatan 

secara visual minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya yang dihasilkan berupa cairan 

sedikit kental sampai dengan cairan kental. Pada perlakuan P1 dengan konsentrasi susu skim 

0% penampakan berupa cairan sedikit kental sedangkan untuk P2, P3, dan P4 berupa cairan 

kental yang merupakan perlakuan dengan penambahan susu skim masing-masing 5%, 7%, dan 

9%. Hal ini disebabkan dengan adanya penambahan susu skim yang berupa padatan halus telah 

meningkatkan viskositas daripada sampel yang difermentasi. Minuman probiotik jus antanan 

dengan  penambahan susu skim masing-masing 0, 5, 7, dan 9% masing-masing menghasilkan 

minuman dengan penampakan cairan, cairan sedikit kental, cairan kental, dan cairan kental 

(Agustina et al., 2019). Yoghurt kunir asam dengan penambahan 5, 10, dan 15% susu skim 

menghasilkan cairan kental (Artini et al., 2015). 

 Sementara untuk sifat bau dan kosnistensi secara umum dari masing-masing perlakuan 

adalah sama yaitu bau normal yang khas dengan sedikit aroma rempah dan konsistensinya tidak 

homogen. Bau normal khas dengan aroma rempah, hal tersebut berasal dari penambahan 

rempah-rempah pada minuman herbal berbasis lidah buaya. Konsistensi yang tidak homogen 
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bisa jadi disebabkan oleh kondisi awal minuman herbal lidah buaya yang berbentuk gel. 

Menurut (Djali et al., 2018), konsistensi yoghurt yang berkaitan dengan tekstur yoghurt salah 

satunya dipengaruhi oleh rendahnya kandungan lemak, selain itu juga bisa dipengaruhi oleh 

kadar protein yang tinggi. Sedangkann yoghurt kunir asam  dengan kadar lemak terendah 

2,26% memiliki konsistensi yang homogen (Artini et al., 2015). Minuman probiotik jus 

antanan dengan kandungan lemak yang relatif jauh lebih rendah juga ternyata memiliki 

karakteristik konsistensi yang homogen (Agustina et al., 2019), hal ini sangat mungkin karena 

dipengaruhi oleh keadaan awal dari minuman herbal berbasis lidah buaya yang relatif tidak 

homogen yang berasal dari gel lidah buaya. 

Kadar air 

Kadar air pada minuman probiotik dalam hal ini yoghurt bukanlah sesuatu yang 

dipersyaratkan dalam SNI 2981:2009. Kadar air dari keempat perlakuan yaitu P1, P2, P3, dan 

P4 nilainya semakin rendah yaitu masing-masing 83,46%, 80,46%, 78,86%, dan 78,01%. Hal 

ini dikarenakan semakin banyaknya jumlah padatan dalam hal ini susu skim yang ditambahkan. 

Hasil ini senada dengan penelitian (Agustina et al., 2019) yaitu pada minuman probiotik 

antanan dengan penambahan 0% susu skim memiliki kadar air 89,19% dan pada penambahan 

susu skim 9% memiliki kadar air 73,24%. 

Kadar Abu 

Secara umum kadar abu pada sampel minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya 

telah memenuhi standar sesuai SNI 2981:2009 tentang yoghurt. Kadar abu yang ada pada 

sampel secara umum mengalami peningkatan dengan meningkatnya konsentrasi susu skim 

yang ditambahkan. Namun demikian terjadi penurunan pada perlakuan penambahan susu skim 

9%.  Peningkatan kadar abu dengan meningkatnya konsentrasi susu skim yang ditambahkan 

disebabkan oleh tingginya kandungan mineral seperti kalsium, kalium, dan mineral lainnya 

yang terdapat pada susu skim bubuk. Menurut (Apriyantono et al., 1989), abu dalam bahan 

pangan ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu 

sekitar 550oC. Peningkatan kadar abu seiring dengan peningkatan konsentrasi susu skim juga 

terjadi pada minuman probiotik antanan (Agustina et al., 2019). Yoghurt susu nabati kacang 

hijau dengan penambahan susu skim 9% mengandung 0,61% kadar abu (Agustina & Andriana, 

2010). 

Kadar Protein 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar protein semua sampel telah memenuhi 

persyaratan sesuai SNI 2981:2009 yaitu minimal 2,7%. Kadar protein minuman herbal 

fermentasi semakin tingi dengan semakin tingginya jumlah susu skim yang ditambahkan yaitu 
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P1, P2, P3, dan P4 masing masing sebesar 3,27%, 4,96%, 6,23% dan 9,10%. Hal ini memiliki 

kecenderungan yang sama dan nilai yang juga tidak jauh berbeda dengan minuman probiotik 

dari jus daun antanan dengan penambahan 0, 5, 7, dan 9% susu skim yang masing-masing 

memiliki kandungan protein sebesar 3,71%, 5,48%, 6,24%, dan 8,59% (Agustina et al., 2019). 

Kadar protein pada  yoghurt sawo dengan penambahan kasein sampai dengan 15% memiliki 

kandungan protein sekitar 1.55 - 3,40% (Wanita et al., 2016). Yoghurt tanpa lemak dengan 

penambahan susu skim powder sebanyak 3% dan bahan tambahan lainnya memiliki kandungan 

protein berkisar antara 3,24% sampai dengan 4,14% (Djali et al., 2018). Meningkatnya kadar 

protein selain disebabkan penambahan susu skim juga diduga akibat adanya pembentukan 

protein atau asam-asam amino selama proses fermentasi seiring dengan tumbuh dan 

berkembangya jumlah sel bakteri asam laktat. Hal ini dapat diketahui bahwa kadar protein pada 

minuman herbal relatif rendah yaitu sekitar 0,45% dan setelah fermentasi mengalami 

peningkatan mesti tanpa penambahan susu skim. 

Kadar Lemak 

Hasil pengujian kadar lemak menunjukkan kadar lemak sampel telah memenuhi 

persyaratan SNI 2981:2009 dan termasuk pada kategori yoghut rendah lemak (YRL). Kadar 

lemak pada sampel berkisar antara 0,48% – 0,91%. Hasil dari ketiga perlakuan dengan metode 

analisa menggunakan soxhlet nampaknya tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Kadar lemak 

pada minuman probiotik jus antanan berkisar antara 0,02 – 0,18% (Agustina et al., 2019). 

Kadar lemak pada yoghurt sawo dengan penambahan sampai dengan 15% kasein berkisar 

antara 0,09 – 0,17% (Wanita et al., 2016). Kandungan lemak pada yaoghurt nabati kacang hijau 

dengan penambahan 9% susu skim memiliki kadar lemak sebesar 0,3% (Agustina & Andriana, 

2010). 

Total Asam sebagai Asam laktat 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar total asam tertitrasi yang dihitung sebagai 

asam laktat dari semua sampel telah memenuhi persyaratan sesuai SNI 2981:2009 yaitu 

berkisar antara 0,5% - 2%. Kadar asam yang dihasilkan cenderung meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi susu skim yang ditambahkan. Dari masing-masing perlakuan P1, 

P2, P3, dan P4 masing-masing mengandung total asamtertitrasi sebesar 0,64%, 0,66%, 0,79%, 

dan 0,90%. Pada produk minuman fermentasi oleh bakteri asam laktat diharapkan akan 

terbentuk asam laktat sebagai salah satu komponen yang penting yang akan memberikan 

citarasa asam dan aroma yang khas. Menurut (Agustina et al., 2019), starter bakteri yang dalam 

hal ini mengandung Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus berperan untuk 

mengkonversi gula laktosa yang berasal dari susu skim. 
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Namun demikian, pada sampel yang tanpa ditambah dengan susu skim juga 

menghasilkan asam yang dihitung sebagai asam laktat dengan konsentrasi yang relatif tidak 

jauh berbeda. Hal ini sangat mungkin bahwa meski tanpa penambahan susu skim, bakteri 

mampu merombak gula sukrosa atau senyawa lainnya menjadi senyawa asam. Hal ini sesuai 

dengan penelitian (Maryana, 2014), tentang pengaruh penambahan sukrosa terhadap keasaman 

whey fermentasi dengan starter Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus achidophilus yang 

mengungkapkan bahwa pada fermentasi tersebut terjadi pembentukan asam laktat dengan 

kandungan sekitar 0,35%. Total asam pada minuman probiotik jus antanan dengan 

penambahan susu skim berkisar antara 0% – 9% berkisar antara 0,4% - 1,2%. Pada yoghurt 

nabati kacang hijau dengan penambahan susu skim sebanyak 9% mengandung total asam 

sebesar 1,47% (Agustina & Andriana, 2010). 

Aktivitas Anti Bakteri 

Hasil pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif Eschericia coli, 

menunjukan adanya hasil positif dengan terbentuknya zona hambat berbentuk lingkaran 

disekitar paperdisc. Hasil pengujian aktivitas antibakteri sampel minuman herbal fermentasi 

berbasis lidah buaya dapat dilihat pada Tabel 3. Gambar zona hambat dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa minuman herbal fermentasi probiotik 

berbasis lidah buaya dari semua perlakuan dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. 

Menurut (Kumar et al., 2010), dalam lidah buaya terkandung beberapa senyawa yang bersifat 

atau berpotensi sebagai antimikroba yaitu diantaranya beberapa jenis asam dan senyawa 

fenolik. Menurut (Reynolds & Dweck, 1999), dalam lidah buaya juga terkandung senyawa aloe 

emodin dan  senyawa-senyawa fenolik yang berperan sebagai antimikroba. Serta menurut 

(Furnawanthi, 2003), terdapat juga senyawa saponin yang berperan sebagai zat pembersih dan 

antiseptik. Sampel dengan efek penghambatan terbaik adalah sampel dengan perlakuan 

penambahan susu skim 7%. 

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antibakteri sampel terhadap pertumbuhan bakteri E. coli 

Perlakuan Sampel 

(konsentrasi susu 

skim) 

Diameter Zona Hambat (cm) 

P1(0%) 1,14 

P2(5%) 1,11 

P3(7%) 1,51 

P4(9%) 1,44 
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Gambar 2. Hasil uji aktivitas antibakteri minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya 

terhadap pertumbuhan Bakteri E. coli 

 

Selain itu, secara umum minuman-minuman hasil fermentasi bersifat probiotik, di mana 

didalamnya terdapat beberapa jenis bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

yang tidak menguntungkan atau yang bersifat pathogen. Minuman probioik jus antanan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri E. coli  dan S. Aureus (Agustina et al., 2019). Minuman 

probiotik jus jambu merah mampu menurunkan populasi bakteri E. coli dan (Dewi et al., 2015). 

 

KESIMPULAN 

Penambahan variasi konsentrasi susu skim memberikan pengaruh terhadap 

karakteristik minuman herbal fermentasi berbasis lidah buaya. Hasil pengujian menunjukkan 

bahwa produk minuman herbal berbasis lidah buaya memiliki kandungan air sebesar ± 82,23%, 

Karbohidrat 9,49%, protein 0,45%, dan lemak 0,07%. Produk minuman fermentasi yang 

dihasilkan memiliki karakteristik penampakan berbentuk cairan sedikit kental s.d kental, bau 

normal/khas, konsentrasi yang tidak homogen, kadar air berkisar antara 83,45% s.d 78,02%, 

kadar abu 0,53% s.d 0,86%, kadar protein 3,27% s.d 9,10%, kadar lemak 0,48% s.d 1.08%, 

dan total asam tertitrasi sebesar 0,97% s.d 1,35%. Selain itu pengujian antibakteri menunjukkan 

bahwa produk dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif. 

 

 

Sampel P1 (0% 

Susu skim) 

Sampel P2 (5% 

Susu skim) 

Sampel P3 (7% 

Susu skim) 

Sampel P4 (9% 

Susu skim) 
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ABSTRAK 

 Crackers merupakan salah satu jenis pangan yang telah banyak dikembangkan dengan 

berbagai cita rasa yang sukai oleh masyarakat. Namun, crackers yang memiliki nilai gizi tinggi 

dan bersifat pangan fungsional masih belum banyak dijumpai. Selain itu produk crackers yang 

beredar di pasaran mengandung karbohidrat yang tinggi karena bahan baku utamanya yaitu 

tepung terigu. Oleh karena itu perlu solusi yang tepat untuk meningkatkan nilai gizi dan 

fungsional crackers. Tujuan penelitian ini menformulasikan crackers fungsional dari tepung 

jagung dan tepung daun tujuh bilah (Pereskia sacharosa G.). Penelitian ini menggunakan 

rancangan acak kelompok faktorial dengan faktor pertama komposit tepung jagung dan tepung 

daun tujuh bilah (70:30, 80:20, 90:10, 100:0, b/b), dan faktor kedua konsentrasi minyak nabati 

(5, 10, 15%). Parameter yang dikaji adalah kadar air, warna L (kecerahan), kerenyahan 

(fracturability), sensoris hedonik crackers dan aktivitas antioksidan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi minyak nabati memberikan pengaruh nyata terhadap warna, 

dan sensoris hedonik crackers; namun tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air dan 

kerenyahan. Adapun komposit tepung memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air, warna 

L, kerenyahan serta sifat sensoris hedonik crackers. Interaksi antara kedua faktor memberikan 

pengaruh nyata terhadap semua parameter uji. Aktifitas antioksidan terhadap crackers dengan 

nilai sensoris hedonik terbaik adalah 24,25% penghambatan DPPH. Hasil ini menunjukkan 

bahwa crackers fungsional dapat dibuat dari komposit tepung jagung dengan daun tujuh bilah 

dan minyak nabati. 

 

Kata Kunci: Antioksidan, fortifikasi, jagung, crackers, Pereskia. 

 

 

ABSTRACT 

Cracker is one type of food which has been widely developed with various flavours 

which are liked by public. However, crackers which have high nutritional value and are 

functional food are still not often found. In addition, crackers products on the market contain 

high carbohydrates because the main raw material is wheat flour. Therefore, the right solution 

is needed to increase the nutritional value and functional crackers. The purpose of this study 

is to formulate functional crackers from corn flour and seven star plant (Pereskia sacharosa 

G.). This research used factorial randomized block design with the first factor that is a 

composite flour of corn and seven star plant leaf (70:30, 80:20, 90:10, 100:0, w/w), and 

vegetable oil (5, 10, 15%), on crackers properties. Parameters analysed were moisture content, 

color L (lightness), fracturability, hedonic sensory of taste and texture. Antioidant acitivity was 
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carried out only for selected sample. Results showed that concentration of vegetable oil had a 

significant effect on the color (L value) and hedonic sensory of crackers; but it had no 

significant effect on the moisture content and fraturability. The flour composite has a 

significant effect on moisture content, color space L, fracturability and hedonic sensory of 

crackers. Interaction between the two factors had a significant effect on all test parameters. 

Antioxidant activity of selected sample was 24,25 % of DPPH inhibition. These results 

indicated that functional crackers can be made from composite of corn and seven strar plant 

leaf flour and vegetable oil. 
  
Keywords: Antioxidant, fortification, corn, crackers, Pereskia. 

 

 
PENDAHULUAN 

Produk crackers telah banyak dikembangkan dengan berbagai cita rasa yang sukai oleh 

masyarakat. Namun, crackers yang memiliki nilai gizi tinggi dan bersifat pangan fungsional 

masih belum banyak dijumpai. Selain itu produk crackers yang beredar di pasaran mengandung 

karbohidrat yang tinggi karena bahan baku utamanya yaitu tepung terigu. Oleh karena itu solusi 

yang tepat untuk meningkatkan nilai gizi dan fungsional crackers yaitu dengan inovasi baru 

memanfaatkan pangan lokal berupa jagung dan daun tujuh bilah. 

Tujuh bilah (Pereskia sacharosa G.) merupakan tanaman yang belum dimanfaatkan 

terutama di pulau Madura. Kandungan dan khasiat dari daun tujuh bilah (Pereskia sacharosa 

G.) terdapat aktivitas antioksidan yang diidentifikasi sebagai senyawa bioaktif tinggi sehingga 

efektif mengobati berbagai penyakit diantaranya antikanker, antiinflamasi, hipertensi serta 

dapat dijadikan suplemen kesehatan (Quiroga et al., 2012; Hadju et al., 2012). Oleh karena itu 

daun tujuh bilah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan fungsional yaitu crackers yang 

kaya akan antioksidan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui formulasi crackers 

berbahan dasar tepung daun tujuh bilah dengan tepung jagung yang kemudian dianalisis kadar 

air, warna L (kecerahan), kerenyahan, sensoris hedonik, serta analisis antioksidan.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun dengan 

pola faktorial (terdiri dari dua faktor dan dua kali ulangan), faktor pertama komposit tepung 

jagung dan tepung daun tujuh bilah (proporsi tepung jagung dan daun tujuh bilah 70:30, 80:20, 

90:10, 100:0, b/b), dan faktor kedua konsentrasi minyak nabati (sawit) (5, 10, 15%). Data yang 

diperoleh dianalisis dengan Analysis of Variance (ANOVA), kemudian diuji lanjut 

menggunakan Duncan (α=5%). Parameter yang diamati meliputi kadar air (SNI 2973:2011), 

analisis warna (Diniyah et al., 2016), Kerenyahan (fracturability) menggunakan alat Texture 
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Analyzer (TA XT Plus, Stable Micro System, Surrey UK), uji sensoris (Setyaningsih et al., 

2010), analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH (Brand et al., 1995). 

Prosedur Penelitian 

Pembuatan Tepung Daun Tujuh Bilah dan Jagung 

  Pembuatan tepung daun tujuh bilah diawali dengan pemisahan daun dari rantingnya. 

Kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada daun. 

Selanjutnya daun tujuh bilah disusun dalam tray dan dikeringkan dalam alat dehidrator (cabinet 

dryer) selama 6 jam pada suhu 60°C. Daun yang sudah kering kemudian dilakukan pengecilan 

ukuran menggunakan grinder (Maksindo-ML2500) sampai halus, kemudian dilakukan 

pengayakan 60 mesh sehingga menjadi tepung. Tepung daun tujuh bilah yang sudah jadi 

disimpan didalam plastik kedap udara.  

Selanjutnya pembuatan tepung jagung dengan proses nikstamalisasi. Proses ini dimulai 

dengan melakukan perebusan pada jagung dengan ditambahkan air kapur selama 45 menit. 

Kemudian jagung direndam selama 24 jam. Selanjutnya proses pencucian dan penghalusan. 

Jagung yang sudah halus dikeringkan selama 24 jam pada suhu 55°C. Setelah proses 

pengeringan selesai lakukan penghalusan kembali menggunakan grinder (Maksindo-

ML2500), kemudian dilakukan pengayakan mesh 60. 

Pembuatan Crackers 

  Pencampuran bahan tepung jagung, tepung daun tujuh bilah, garam, gula, dan baking 

powder sampai tercampur rata. Kemudian ditambahkan minyak nabati sesuai konsentrasi yang 

sudah ditentukan. Selanjutnya penambahan air dan dicampur hingga kalis. Adonan yang sudah 

kalis dipipihkan dan dicetak sesuai bentuk yang diinginkan (persegi panjang). Selanjutnya 

proses pemanggangan pada oven dengan suhu 110°C selama 30 menit. Lakukan pendinginan 

dan pengemasan pada produk crackers. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Uji Kadar Air 

Menurut Engelen (2018),  Kadar air berkaitan dengan daya awet suatu produk, yang 

memberikan pengaruh terhadap sifat fisik, perubahan kimia serta kerusakan oleh 

mikroorganisme. Semakin tinggi kadar air maka daya simpan produk crackers akan semakin 

cepat dan memerlukan perlakuan khusus dalam penyimpanan (Junita et al., 2017). Rata-rata 

atribut mutu crackers dapat dilihat pada Tabel 1. 

 



16 

 

Tabel 1. Rata-rata nilai atribut mutucrackers berdasarkanpengaruh konsentrasi minyak dan 

komposit tepung jagung dengan daun tujuh bilah 

 

Perlakuan Atribut Mutu 

Konsentrasi minyak nabati : komposit 

tepung jagung dengan daun tujuh bilah 

Kadar air 

(%) 

Kecerahan 

(L) 

Fracturability 

(gF) 

5%:70:30 12,342cd 15,350ab 421,781def 

5%:80:20 13,018cde 16,840bc 462,547ef 

5%:90:10 12,641cdef 20,740d 509,061fg 

5%:100:0 6,168a  31,890f 70,719a 

10%:70:30 13,375cdef 16,160b 447,983def 

10%:80:20 18,081ef 15,880b 368,317cde 

10%:90:10 11,773bcd 16,390b 613,292g 

10%:100:0 6,935ab 23,850e 200,808b 

15%:70:30 14,063def 13,790a 534,979fg 

15%:80:20 18,390f 14,110a 332,515cd 

15%:90:10 8,151abc 18,320c 252,212bc 

15%:100:0 13,905def 24,250e 375,986de 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata. 

 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai kadar air crackers dengan konsentrasi 

minyak nabati 5% berkisar 6,168-13,018%. Sedangkan pada konsentrasi minyak nabati 10% 

berkisar antara 6,935-18,081%. Sementara pada konsentrasi minyak nabati 15% berkisar antara 

8,151-18,390%. Adapun kadar air tertinggi terdapat pada konsentrasi minyak nabati 15% 

dengan proporsi tepung 80:20 yaitu sebesar (18,390%). Sedangkan kadar air terendah pada 

konsentrasi minyak nabati 5% dengan proporsi tepung 100:0 yaitu sebesar (6,168%). 

Berdasarkan data tersebut interaksi antara konsentrasi minyak nabati dengan proporsi tepung 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air crackers. Kadar air cenderung meningkat 

dengan bertambahnya konsentrasi minyak dan proporsi tepung daun tujuh bilah. Hal ini terjadi 

karena sifat minyak yang hidrofobik, selain itu kemungkinan terjadi dipengaruhi adanya 

senyawa pektin pada daun tujuh bilah.  

Menurut Herawati (2018), pektin merupakan jenis hidrokolid yang banyak ditemukan 

pada daun, kulit dan buah diberbagai tanaman. Herawati menambahkan bahwa sifat 

hidrokoloid memberikan kemudahan dalam pembentukan gel dan penyerapan air. Proses 

pembentukan gel hidrokoloid terjadi karena adanya pembentukan jaringan tiga dimensi oleh 

molekul primer yang terentang pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan memerangkap 

sejumlah air di dalamnya (Murni et al, 2013). 

Hasil Uji Warna 

  Warna merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu dan secara visual. Warna 

tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan konsumen dalam memilih 
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makanan, jika warna tidak menarik akan mengurangi penerimaan konsumen terhadap produk 

meskipun memiliki kandungan gizi yang sudah lengkap (Nurdjanah et al., 2014). Metode 

pengukuran yang digunakan pada penelitian ini difokuskan pada warna L (kecerahan).  

Berdasarkan Tabel 1 diketahui rata-rata Kecerahan (L) pada crackers yaitu berkisar 

antara 13,790-31,890. Kecerahan (L) tertinggi terdapat pada crackers dengan konsentrasi 

minyak nabati 5% dan proporsi tepung 100:0 yaitu sebesar 31,890. Sedangkan Kecerahan (L) 

terendah terdapat pada crackers dengan konsentrasi minyak nabati 15% dan proporsi tepung 

70:30 yaitu sebesar 13,790. Berdasarkan data tersebut dapat dinyatakan bahwa interaksi antara 

konsentrasi minyak nabati dengan proporsi tepung berpengaruh pada tingkat kecerahan 

crackers. Tingkat kecerahan produk crackers disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

proses pemanggangan.  

Proses pemanggangan mempengaruhi pigmen karotenoid (karoten) pada tepung 

jagung, dengan terjadi dekomposisi karotenoid yang mengakibatkan intensitas warna pada 

karoten atau terjadi pemucatan warna (Nurdjanah et al., 2014). Faktor yang lain disebabkan 

warna dasar dari kedua proporsi tepung tersebut sangat berbeda. Penambahan tepung daun 

tujuh bilah paling dominan mempengaruhi warna crackers yang dihasilkan, warna yang 

dihasilkan menjadi hijau disebabkan adanya klorofil dalam tepung daun tujuh bilah. Menurut 

Mazidah et al., (2019), klorofil pada daun menjadi tidak stabil pada saat proses pemanggangan 

(oven). 

Hasil Uji Kerenyahan 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata nilai fracturability pada crackers yaitu 

berkisar antara 70,719 gF-613,292 gF. Nilai fracturability tertinggi terdapat pada crackers 

dengan konsentrasi minyak nabati 10% dan proporsi tepung 90:10 yaitu sebesar 613,292 gF. 

Sedangkan nilai fracturability terendah terdapat pada crackers dengan konsentrasi minyak 

nabati 5% dan proporsi tepung 100:0 yaitu sebesar 70,719 gF.  

Berdasarkan data tersebut terdapat adanya pengaruh interaksi antara konsentrasi 

minyak nabati dengan proporsi tepung pada nilai fracturability crackers. Hal ini terjadi karena 

minyak nabati memberikan sifat fracture terhadap crackers. Menurut Ismanto et al., (2016), 

minyak nabati selain meningkatkan kalori juga dapat memperbaiki tekstur. Kerenyahan 

crackers juga disebabkan oleh kadar pati jagung yang sangat tinggi sehingga menghasilkan 

crackers yang mengembang membentuk rongga-rongga didalamnya. Menurut Murtiningsih et 

al., (2013), semakin banyak rongga maka akan semakin renggang strukturnya sehingga mudah 

dipatahkan. 
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Hasil Uji Sensoris 

  Uji sensoris adalah pengujian yang didasarkan pada proses penginderaan. Bagian organ 

tubuh yang berperan dalam penginderaan adalah mata, telinga, indera pencicip, indera pembau 

dan indera perabaan atau sentuhan (Negara et al., 2016). Hasil uji sensoris diolah dengan uji 

statistik nonparametrik, yaitu uji Kruskal Wallis. 

 

Tabel 2. Rata-rata kesukaan panelis pada crackers berdasarkan pengaruh konsentrasi minyak 

dan komposit tepung jagung dengan daun tujuh bilah. 

 

Perlakuan Rata-rata nilai 

kesukaan panelis 

Konsentrasi minyak nabati : komposit 

tepung jagung dengan daun tujuh bilah 
Rasa Tekstur 

5%:70:30 2,4a 3,1bcd 

5%:80:20 3,5a 3,3cde 

5%:90:10 3,7a 4,2f 

5%:100:0 3,3a 4,0ef 

10%:70:30 2,7a 3,1bcd 

10%:80:20 2,5a 2,9abcd 

10%:90:10 2,9a 2,2a 

10%:100:0 3,1a 2,9abcd 

15%:70:30 2,3a 2,4ab 

15%:80:20 2,7a 2,5abc 

15%:90:10 2,9a 3,8def 

15%:100:0 3,3a 3,8def 

Keterangan : Tingkat Kesukaan (1,2,3,4,5) = sangat tidak suka, tidak suka, agak suka, suka, 

sangat suka. 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap crackers 

setelah dilakukan uji Kruskal Wallis, menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan 

pengaruh nyata pada parameter kesukaan rasa. Hal ini berarti tingkat kesukaan panelis pada 

sebagian besar atribut mutu hasil penelitian crackers pada perlakuan yang berbeda adalah 

sama. Nilai rata-rata parameter rasa berkisar antara 2,3-3,7 (tidak suka sampai suka).  

Parameter tekstur menunjukkan hasil yang berbeda nyata secara statistik setelah diuji 

Kruskal Wallis antar perlakuan. Penilaian terhadap tekstur dapat berupa kerenyahan serta 

konsistensi pada gigitan pertama (Mariana, 2010). Berdasarkan Tabel 2 diketahui rata-rata 

kesukaan panelis terhadap tekstur berkisar 2,2-4,2 (antara tidak suka hingga suka). Nilai 

tertinggi untuk kesukaan tekstur yaitu 4,2 pada perlakuan (tepung jagung 90% dan tepung daun 

tujuh bilah 10% dengan konsentrasi minyak 5%), nilai ini menunjukkan tidak berbeda nyata 

terhadap perlakuan (5%:100:0), (15%:90:20), dan (15%:100:0). Namun berbeda nyata pada 
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perlakuan yang lain. Hal ini diduga proporsi tepung daun tujuh bilah yang semakin sedikit dan 

konsentrasi minyak nabati yang semakin tinggi membuat crackers semakin renyah dan banyak 

disukai panelis. Menurut Nadhifa & Nugrahani, (2017), minyak nabati berfungsi sebagai 

pembentuk tekstur, penambah nilai gizi, dan meningkatkan rasa gurih. Selain itu juga 

disebabkan interaksi antara bahan-bahan yang digunakan (backing powder, gula, garam serta 

bahan lainnya), sehingga terjadi pembentukan gas karbondioksida yang menyebabkan 

peningkatan volume dan menghasilkan tekstur yang renyah (Ramadhani & Murtini, 2017). 

Aktivitas Antioksidan Crackers 

Pengujian aktivitas antioksidan pada penelitian ini menggunakan metode DPPH (2.2-

difenil-l-pikrilhidrazil). Sampel yang digunakan untuk analisis aktivitas antioksidan hanya 

menggunakan sampel dengan perlakuan terbaik (berdasarkan tingkat kesukaan panelis). Hasil 

perlakuan terbaik pada perlakuan (tepung Jagung 90% dan Tepung Daun Tujuh Bilah 10% 

dengan Konsentrasi Minyak 5%). Hasil Pengujian aktivitas antioksidan pada produk crackers 

menggunakan % inhibisi memiliki aktivitas antioksidan sebesar 24,25%.  

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan aktivitas antioksidan dalam kategori sedang 

atau cukup tinggi dibandingkan dengan bahan baku lain misalnya crackers dari tepung 

kasembukan dengan kandungan aktivitas antioksidan sebesar 21,59% (Ismawati et al., 2020). 

Penelitian yang dilakukan (Ismanto et al., 2016), terhadap crackers dengan penambahan 

tepung daun cincau hijau terdapat kadungan aktivitas antioksidan sebesar 20,05%. Menurut 

Wulansari dan Chairul (2011), jika persentase aktivitas antioksidan lebih dari 50% maka 

aktivitas antioksidan tersebut tergolong tinggi, jika berkisar anatara 20-50% maka aktivitas 

antioksidan tergolong sedang. Sedangkan jika kurang dari 20% maka aktivitas antioksidan 

tergolong rendah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Interaksi antara konsentrasi minyak nabati dengan komposit tepung jagung dan daun tujuh 

bilah memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air, warna L (kecerahan), kerenyahan dan 

sensoris hedonik. 

2. Berdasarkan uji sensoris, produk crackers terbaik pada perlakuan (konsentrasi minyak 5%: 

proporsi tepung jagung 90% dan tepung daun tujuh bilah 10%), kemudian dilakukan analisis 

aktivitas antioksidan dan didapatkan persentase inhibisi sebesar 24,25%, hasil ini 

menunjukkan bahwa crackers fungsional dapat dibuat dari komposit tepung jagung dengan 

daun tujuh bilah dan minyak nabati. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini mengkaji formulasi cookies fungsional dengan aktivitas antioksidan 

tinggi, dari tepung komposit tempe koro benguk dan gembili. Cookies ini ditujukan untuk dapat 

menghasilkan pangan fungsional kaya antioksidan. Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap Faktor Tunggal yaitu perbedaan proporsi tepung tempe koro benguk dan tepung 

gembili (100:0, 75:25, 60:40, 40:60, 25:75, 0 : 100, b/b) dalam komposit. Parameter penelitian 

yang dianalisis meliputi warna kecerahan (L), tekstural (fracturability), uji sensoris, dan 

aktivitas antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi tepung tempe koro 

benguk dan tepung gembili tidak memberikan pengaruh terhadap fracturability, dan uji 

kesukaan sensoris. Semakin tinggi penambahan tepung gembili maka dapat meningkatkan nilai 

L, menurunkan fracturability, meningkatkan kesukaan tekstur pada uji sensoris, menurunkan 

nilai aktivitas antioksidan cookies. Semakin tinggi penambahan proporsi tepung tempe koro 

benguk maka dapat menurunkan nilai L, meningkatkan fracturability, meningkatkan kesukaan 

rasa cookies pada uji sensoris, meningkatkan nilai aktivitas antioksidan. Proporsi terbaik yang 

terpilih adalah komposit dengan perbandingan tepung tempe koro benguk dan tepung gembili 

100 : 0 dan 40 : 60, dengan aktivitas antioksidan 88,88% dan 87,69%. Sebagai kesimpulan, 

cookies fungsional dapat dibuat dengan tepung komposit tempe benguk dan gembili.  

 

Kata Kunci : Antioksidan, cookies, gembili, tempe koro benguk 

 

ABSTRACT 

  We studied formulation of functional cookies with high antioxidant activity from 

composite flour of velvet bean tempeh and lesser yam. These cookies were intended to have 

high antioxidant activities. This research used a completely randomized design with single 

factor namely proportion of velvet bean tempeh and lesser yam flour (100:0, 75:25, 60:40, 

40:60, 25:75, 0 : 100, w/w) in the composite. The research parameters analyzed were lightness 

(L), fracturability, and sensory test. Analysis of antioxidant activity of most preferred cookies 

was also carried out. Research results showed that the proportion of velvet bean tempeh and 

lesser yam flour did not affect the value of fracturability and sensory test. Lesser yam flour 

increased the value of lightness (L), reduced fracturability, and increased preference towards 

taste and texture. Velvet bean tempeh flour reduced lightness (L), increased fracturability, 

increased taste preference. The selected cookies as that with proportion of velvet bean tempeh 

and lesser yam flour of 100:0 and 40:60 (w/w), with antioxidant activity 88,8% and 87,69% 

DPPH inhibition, respectively. In conclusion, functional cookies can be made from composite 

flour of velvet bean tempeh and lesser yam. 

 

Key words: Antioxidant, cookies, lesser yam, velvet bean, tempeh 
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PENDAHULUAN  

Koro benguk mengandung banyak senyawa bioaktif seperti triptamin, alkilamin, steroid, 

flavonoid, dan alkaloid yang bersifat antioksidan, antikolesterol dan antidiabetes, sehingga 

koro benguk dapat dijadikan sebagai alternatif bahan pangan fungsional. Proses pengolahan 

tempe koro benguk dapat meningkatkan kandungan antioksidan berupa senyawa bioaktif 

isoflavon yang termasuk  dalam kelompok flavonoid (Retnaningsih, Widianarko, et al., 2013). 

Salah satu jenis umbi yang kaya akan kandungan antioksidan yaitu gembili, gembili memiliki 

beberapa senyawa aktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, steroid dan flavonoid. Selain itu  

juga mengandung polisakarida larut air (PLA), dioscorin dan diosgenin yang selain memiliki 

sifat antioksidan juga berfungsi sebagai immunmodulator, pencegah penyakit hiperkolemia, 

dislipidemia, diabetes dan obesitas (Prabowo et al., 2017) .Koro benguk dan gembili kaya akan 

kandungan antioksidan, oleh karena itu dapat dimanfaatkan dengan cara membuat cookies dari 

komposit tepung tempe koro benguk dan gembili, sehingga akan menghasilkan pangan 

fungsional yang tinggi antioksidan kemudian dianalisis mengenai warna kecerahan (L), tekstur 

(fracturability), uji kesukaan sensoris dan uji aktivitas antioksidan.  

METODE PENELITIAN 

Tahapan Penelitian 

Penelitian cookies tepung komposit tempe koro benguk dan gembili menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap Faktor Tunggal (RAL) yaitu perbedaan proporsi tepung tempe koro 

benguk dan tepung gembili dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan (100:0, 75:25, 60:40, 40:60, 

25:75, 0 : 100, b/b). Analysis yang dilakukan pada penelitian kali ini yaitu analisis warna 

kecerahan (L) menggunakan color reader (tipe CR 10 Konica Minolta), analisis tekstur 

kerenyahan (fracturability) menggunakan texture analyzer (Stable Micro System, Surrey UK), 

uji kesukaan sensoris dan uji aktivitas antioksidan (DPPH) menggunakan erlenmeyer, kerta 

saring, pipet ukur, pipet volume, desikator, spektrofotometri UV-Vis (Thermo Scientific-

Genesys 10- dan bahan DPPH (2,2-difenil-2-pikrilhidrazil), methanol dan aquadest. 

.Tempe koro benguk 

Proses pembuatan tempe koro benguk diawali dengan proses pencucian koro benguk, 

kemudian proses perebusan selama 2 jam, selanjutnya proses pengulitaan, proses perendaman 

selama 48 jam (air rendaman diganti selama 4-6 sekali), kemudian pengecilan ukuran koro 

benguk menjadi lebih kecil, kemudian koro benguk dicuci lalu dilakukan proses pengukusan 

selama 15 menit. Setelah itu proses pendinginan kemudian proses peragian (0,2% ragi per 1 kg 
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bahan mentah), setelah itu proses pengemasan menggunakan daun pisang dan dilakukan proses 

fermentasi selama 48 jam (Hamzah & Hamzah, 2011). 

Tepung Tempe Koro Benguk 

  Proses pembuatan tepung tempe koro benguk mengacu pada (Atmaka et al., 2013) 

dimodifikasi diawali dengan proses blanching tempe koro benguk selama 10 menit, kemudian 

proses penotongan tempe dengan ketebalan 0,2 cm. Kemudian dilakukan proses pengeringan 

selama 6 jam dengan suhu 45˚C menggunakan cabinet dryer (TAV). Kemudian proses 

penghalusan menggunakan grinder (Maksindo-ML2500) dan proses pengayakan 

menggunakan ayakan (Tyler Standart Testing Sieve) dengan mesh 60. 

Tepung Gembili 

  Proses pembuatan tepung gembili mengacu pada (Utami et al., 2013) dimodifikasi 

diawali dengan proses pencucian gembili, kemudian proses blancing selama 1 menit 

menggunakan air dengan suhu 80˚C. setelah itu proses pengupasan dan pemotongan dengan 

ketebalan 0,2 cm. kemudian direndam ke dalam campuran larutan garam (5%) dan metabisulfit 

(1,5 gram) dengan takaran air 1 liter (per 1 kg bahan mentah) selama 2 jam. Selanjutnya proses 

pengeringan menggunakan cabinet dryer (TAV) selama 6 jam dengan suhu 40˚C. kemudian 

proses penghalusan menggunakan grinder (Maksindo-ML2500) dan proses pengayakan 

menggunakan ayakan (Tyler Standart Testing Sieve) dengan mesh 60. 

Cookies 

  Proses pembuatan cookies mengacu pada penelitian (Affandi & Ferdiansyah, 2017) 

dimodifikasi diawali dengan penimbangan bahan baku menggunakan timbangan analitik 

(Scout Pro), kemudian pencampuran dan pengadukan gula halus, mentega dan telur sampai 

homogen, selanjutnya penambahan susu bubuk, garam, tepung tempe koro benguk tepung 

gembili dan penambahan kismis kemudian dilakukan pengadukan sampai adonan tercampur 

rata. Kemudian proses pemanggangan di oven (Cosmos CO-9919),  menggunakan suhu 110˚C 

selama 30 menit. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Warna Kecerahan (L) 

  Tingkat kecerahan pada cookies ditunjukkan dengan nilai L (0 – 100). Semakin besar 

nilai L yang dihasilkan maka tingkat kecerahan cookies semakin meningkat (Kurniadi et al., 

2019). Hasil analisis nilai kecerahan (L) dapat dilihat pada Tabel 1 
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Tabel 1. Nilai rata-rata analisis proporsi tepung tempe koro benguk dan gembili terhadap nilai 

kecerahan (L) pada cookies. 

Proporsi 

Nilai Kecerahan (L) Tepung Tempe Koro Benguk : 

Tepung Gembili 

100 : 0 18,122a 

75 : 25 20,011b 

60 : 40 22,544cd 

40 : 60 21,822c 

25 : 75 23,766d 

0 : 100 32,043e 

Keterangan : Angka yang dinotasikan dengan huruf sama artinya tidak berbeda nyata  

 

Hasil analisis kecerahan pada cookies menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan 

proporsi tepung tempe koro benguk maka nilai kecerahan semakin kecil (gelap/coklat) dan 

sebaliknya jika penambahan proporsi tepung gembili semakin tinggi maka nilai kecerahan (L) 

akan meningkat (cerah/kuning). Hal ini disebebkan oleh tepung tempe koro benguk yang 

memiliki warna cenderung gelap menurut (Widiantara et al., 2018) salah satu penyebabnya 

diakibatkan oleh kandungan antinutrisi pada kacang koro berupa asam fitat yang dapat 

memengaruhi warna koro menjadi gelap. Menurut (Gisca & Rahayuni, 2013) tepung gembili 

memiliki warna cenderung coklat namun adanya perlakuan pendahuluan dapat mencegah 

proses reaksi pencoklatan pada gembili, salah satunya yaitu dengan proses perendaman gembili 

dengan campuran larutan garam dan metabisulfite, proses tersebut akan mencegah proses 

pencoklatan pada gembili sehingga tepung yang dihasilkan memiliki warna yang cenderung 

cerah. Selain itu tingkat kecerahan cookies diakibatkan oleh reaksi mailard pada proses 

pemanggangan. 

Analsis Tekstur Daya Patah (Fracturability) 

Tingkat daya patah produk ditentukan dari nilai fracturability. Hasil analisis tekstur 

kerenyahan (fracturability) dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil analisis tekstur fracturability 

menunjukkan bahwa semakin besar penambahan proporsi tepung gembili maka nilai daya 

patah cenderung menurun sehingga tekstur cookies menjadi lebih renyah dan kompak. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh proses pendinginan dan penyimpanan cookies yang menyebabkan 

adanya proses rekristalisasi pati dari tepung gembili (Diniyah et al., 2019). Menurut penelitian 

(Gisca & Rahayuni, 2013) yang membahas mengenai flakes jewawut menjelaskan bahwa 

semakin besar penambahan proporsi tepung gembili maka tekstur yang dihasilkan akan 

semakin keras (kompak) karena adanya reaksi amilosa terhadap suhu tinggi pada proses 

gelatinisasi, sehingga menghasilkan tekstur flakes yang tidak mudah patah. 
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Tabel 2. Rata-rata nilai analisis proporsi tepung tempe koro benguk dan gembili terhadap 

fracturability pada cookies 

Proporsi 

Nilai Fracturability Tepung Tempe Koro Benguk : 

Tepung Gembili 

100 : 0 95,223 

75 : 25 142,528 

60 : 40 210,830 

40 : 60 158,712 

25 : 75 119,720 

0 : 100 102,385 

Keterangan : Angka yang dinotasikan dengan huruf sama artinya tidak berbeda nyata 

 

Analisis Sensoris 

Analisis sensoris menggunakan panelis sebanyak 15 orang semi terlatih. Parameter 

yang digunakan meliputi rasa dan tekstur. Hasil perhitungan rata-rata analisis sensoris dapat 

dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3. Nilai uji sensoris 

Proporsi Rata-rata nilai kesukaan 

Tepung tempe koro benguk : Tepung 

gembili 
Rasa Tekstur 

100 : 0 3,27 3,93 

75 : 25 2,67 3,47 

60 : 40 2,8 3,73 

40 : 60 3,13 3,87 

25 : 75 2,67 3,6 

0 : 100 3,13 3,93 

 

Hasil dari perhitungan analisis sensoris menunjukkan bahwa parameter rasa dan tekstur 

pada cookies sangat mempengaruhi kualitas cookies. Semakin tinggi nilai rata-rata dari 

parameter rasa dan tekstur maka cookies semakin disukai oleh panelis. Pada parameter rasa 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai kesukaan berkisar antara 2,67 sampai 3,27 (cenderung tidak 

suka sampai agak suka). Menurut (Ayuningtyas, 2019) parameter rasa pada cookies 

dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan seperti tepung, margarin, gula dan garam. 

Tepung koro benguk memiliki rasa cenderung gurih yang disebebkan oleh proses fermentasi 

tempe. Oleh karena itu nilai parameter rasa cookies tepung tempe koro benguk memiliki nilai 

tertinggi menurut panelis. Hasil uji kesukaan parameter tekstur berkisar antara 3,47 sampai 

3,93 (cenderung agak suka sampai suka). Menurut (Widiantara & Cahyadi, 2018) tekstur 

cookies dipengaruhi oleh bahan penyusun yang digunakan seperti kuning telur yang memiliki 

berfungsi untuk melembutkan telur. 
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Aktivitas Antioksidan 

Uji aktivitas antioksidan didasarkan dari hasil uji sensoris parameter rasa dan tekstur. 

Hasil uji sensoris dipilih dari nilai tertinggi parameter rasa dan tekstur bahwasannya telah 

didapatkan formulasi 100 : 0 dan 40 : 60 merupakan formulasi terpilih untuk uji lanjut aktivitas 

antioksidan. Hasil analisis aktivitas antioksidan dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Hasil analisis aktivitas antioksidan 

Sampel Terpilih Aktivitas Antioksidan 

100 : 0 88,8% 

 40 : 60 87,69% 

 

  Nilai aktivitas antioksidan pada formulasi A1 (100 : 0) sebesar 88,8% dan pada 

formulasi A4 (40 : 60) sebesar 87,69%. Sehingga menunjukkan adanya penurunan pada 

cookies dengan formulasi penambahan tepung gembili namun tidak signifikan. Menurut 

(Retnaningsih et al., 2013) aktivitas antioksidan pada tepung tempe koro benguk meningkat 

karena hasil dari proses fermentasi yang dapat meningkatkan kandungan senyawa bioaktif 

berupa isoflavon, isoflavone merupakan golongan kelompok senyawa flavonoid, polifenolik 

yang biasanya ditemukan pada sayur, buah dan biji-bijian. Menurut (Demak et al., 2017) 

Senyawa fenol pada tanaman dapat meningkatkan aktivitas antioksidan dengan cara 

pemanasan atau pemanggangan. Semakin tinggi suhu pemanggangan maka total fenolik 

semakin besar, hal ini terjadi karena adanya reaksi mailard yang menyebabkan proses ekstraksi 

senyawa fenolik karena adanya induksi panas pada proses pemanggangan. 

 

KESIMPULAN 

  Cookies tepung komposit tempe koro benguk dan gembili berpengaruh terhadap nilai 

kecerahan (L), semakin tinggi penambahan proporsi gembili maka L akan meningkat. 

Sebaliknya semakin tinggi proporsi gembili maka akan menurunkan nilai tekstur fracturability, 

karena tekstur cookies menjadi keras (kompak). Formulasi terpilih pada uji sensoris yaitu 

formulasi A1 (100 : 0) dan A4 (40 : 60). Hasil aktivitas antioksidan menunjukkan pada 

formulasi 100 : 0 dan 40 : 60 sebesar 88,8% dan 87,69%. Bahwa semakin tinggi penambahan 

tepung tempe koro benguk maka aktivitas antioksidan yang dihasilkan semakin besar dan 

sebaliknya jika semakin tinggi penambahan tepung gembili maka aktivitas antioksidan akan 

cenderung menurun namun tidak signifikan. 
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ABSTRAK 

 

Pada penelitian ini dibuat cookies bebas gluten dari komposit tepung gembili dan koro 

benguk germinasi, untuk memberikan sifat fungsional bagi kesehatan. Dikaji pengaruh 

proporsi tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili dengan variasi proporsi 100:0, 

75:25, 60:40, 40:60, 25:75, 0:100 dalam komposit, menggunakan rancangan acak lengkap 

dengan faktor tunggal. Parameter yang dianalisis antara lain warna parameter kecerahan (L), 

fracturabillity dan sensoris hedonik parameter rasa dan tekstur. Penentuan perlakuan terbaik 

dari produk didapatkan dari hasil analisis sensoris yang disukai konsumen. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proporsi tepung gembili yang tinggi dalam komposit menaikkan nilai L, 

dan menurunkan nilai kerapuhan. Sedangkan tepung germinasi koro benguk menurunkan nilai 

L dan meningkatkan nilai kerapuhan, sehingga semakin tinggi proporsi tepung germinasi koro 

benguk maka tekstur cookies semakin renyah. Hasil perlakuan yang disukai diperoleh pada 

perlakuan 25:75 tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili yang mengandung aktivitas 

antioksidan sebesar 81,72%. Sebagai kesimpulan, cookies fungsional dapat dibuat dari 

komposit tepung gembili dan koro benguk germinasi. 

 

Kata Kunci : Antioksidan, cookies, fungsional, gembili, Germinasi, Bebas gluten, Koro 

Benguk 

 

ABSTRACT 

In this study, gluten-free cookies were made from a composite flour of lesser yam 

(Dioscorea esculenta) and germinated velvet bean (Mucuna pruriens), to provide functional 

properties for health improvement. The effect of the proportion of germinated velvet bean and 

lesser yam flour (100:0, 75:25, 60:40, 40:60, 25:75, 0:100, w/w) in the composite to textural, 

colour, and sensory characteristics was studied, using a completely randomized design with a 

single factor. Parameters analyzed included brightness (L value), fracturabillity, and hedonic 

sensory parameters of taste and texture. Determination of the best treatment of the product is 

obtained from the results of sensory analysis. The results showed that a high proportion of 

lesser yam flour in the composite increased the L value, and decreased the fracturability. 

Meanwhile, germinated velvet bean flour reduced the L value and increased the fracturability, 

so that the higher the proportion of velvet bean flour germination flour, the crunchier the 

cookies. The preferred cookies was that with 25:75 (w/w) of germinated velvet bean and lesser 

yam flour, which showed 81.72% inhition of DPPH. In conclusion, functional cookies can be 

made from a composite flour of lesser bean yam and germinated velvet bean. 

Keywords : cookies, functional, lesser yam, germinated, velvet bean 
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PENDAHULUAN 

Kacang koro benguk (Mucuna pruriens L.) merupakan salah satu jenis kacang-

kacangan yang memiliki kandungan protein yang tinggi akan tetapi belum banyak 

dimanfaatkan secara maksimal proses pengolahannya. Proses germinasi pada kacang koro 

benguk dapat meningkatkan kadar antioksidan (Nur et al., 2019). Kandungan karbohidrat yang 

tingggi pada umbi gembili dapat dimanfaatkan sebagai alternatif beras dan terigu (Rauf & 

Lestari, 2009). Berdasarkan hal tersebut, germinasi koro benguk dapat dimanfaatkan untuk 

membuat produk sehat dengan kandungan antioksidan yang tinggi dengan adanya modifikasi 

cookies dengan kombinasi tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili. Menurut 

Komalasari (2018), bahwasanya data konsumsi makanan ringan jenis kue kering atau biskuit 

masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

sebesar 33,314%. Data tersebut menunjukkan bahwasanya produk cookies sangat digemari 

oleh masyarakat karena mengalami peningkatan konsumsi setiap tahunnya. Kombinasi antara 

tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

dasar produk pangan fungsional berbahan baku lokal dalam bentuk cookies fungsional bebas 

gluten. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proporsi tepung germinasi koro 

benguk dan tepung gembili yang dianalisis warna kecerahan (L), kerenyahan, sensoris hedonik 

dan antioksidan.  

 

METODE  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktor tunggal dengan 

6 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Perlakuan yang dikaji pada penelitian yaitu dengan variasi 

proposi antara tepung germinasi kacang koro benguk dengan tepung gembili 100:0, 75:25, 

60:40, 40:60, 25:75, 0:100. Analisis yang dilakukan yaitu analisis warna kecerahan (L) Colour 

Reader (Tipe CR 10 Konica Minolta), analisis tekstur kerapuhan Texture Analyzer (Stable 

Micro System, Surrey, UK), sensoris hedonik parameter rasa dan tekstur dan antioksidan 

menggunakan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-pycryhydrazil). 

Pembuatan Tepung Germinasi Koro Benguk  

  Kacang koro benguk yang telah disortasi kemudian direndam selama 48 jam. 

Selanjutnya koro benguk digerminasi selama 48 jam dan dilakukan penyiraman setiap 16 jam 

sekali. Proses pembuatan tepung germinasi koro benguk dengan cara koro benguk yang telah 

digerminasi selanjutnya dikeringkan menggunakan Cabinet dryer selama 18-20 jam dengan 
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suhu 40°C. Selanjutnya koro benguk germinasi dihaluskan menggunakan grinder dan diayak 

menggunakan ayakan 60 mesh (Nur et al., 2019 Dimodifikasi). 

Pembutan Tepung Gembili 

  Pembuatan tepung gembili pada penelitian adalah proses pencucian gembili yang 

dilanjutkan dengan proses blaching dengan cara perendaman menggunakan air panas pada suhu 

80°C selama 1 menit. Kemudian proses pengupasan kulit dan pemotongan gembili dengan 

ketebalan 1-2 mm. Gembili yang telah dipotong, direndam selama 2 jam pada larutan garam 

5% dan natrium metabesulfit 1,5 gram/kg. Gembili selanjutnya dikeringkan pada suhu 40°C 

selama 4-5 jam menggunakan Cabinet dryer. Selanjutnya proses penggilingan menggunakan 

grinder dan diayak menggunakan ayakan 60 mesh (Utami et al., 2013 Dimodifikasi). 

Pembuatan Cookies 

  Timbang bahan yang diperlukan. Mencampurkan margarin, gula bubuk dan kuning 

telur sampai rata. Tambahkan tepung germinasi koro benguk, tepung gembili, susu bubuk, 

garam dan kismis lalu diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Cetak adonan dan dioven 

selama 30 menit dengan suhu 110°C (Affandi & Ferdiansyah, 2017 Dimodifikasi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Warna 

Tabel 1. Rata-rata Nilai Kecerahan (L) 

Proporsi (Tepung 

germinasi koro benguk : Tepung gembili) 

Nilai L 

100:0 23,57a 

75:25 24,30a 

60:40 23,27a 

40:60 30,09b 

25:75 33,11b 

0:100 41,61c 

 

Keterangan : 

a,b = angka dengan notasi berbeda menunjukkan perbedaan signifikan perlakuan. 

 

Hasil data menunjukkan adanya pengaruh variasi proporsi tepung germinasi koro 

benguk dan tepung gembili pada nilai kecerahan cookies. Berdasarkan analisis kecerahan nilai 

L pada Tabel 1. menunjukkan proporsi 0:100 menghasilkan rata-rata nilai kecerahan paling 

tinggi dibandingkan proporsi lainnya. Seiring dengan bertambahnya konsentrasi tepung 

gembili pada cookies maka nilai kecerahan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena 

tepung gembili yang digunakan memilik warna putih, sedangkan warna tepung germinasi koro 

benguk lebih gelap. Hal ini sejalan dengan penelitian Widiantara et al., (2018) yang 
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menyatakan bahwa semakin banyak proporsi tepung germinasi koro benguk yang digunakan 

maka warna dari cookies semakin coklat. Faktor lain yang mempengaruhi warna cookies 

menjadi coklat adalah karena adanya reaksi Maillard, yaitu reaksi antara karbohidrat dan 

protein yang terjadi pada suhu tinggi salah satunya adalah proses pemanggangan (Basuki & 

Saloko, 2019). 

Analisis Kerapuhan 

Tabel 2. Rata-rata Nilai Kerapuhan 

Proporsi (Tepung 

germinasi koro benguk : Tepung gembili) 

Nilai Kerapuhan 

100:0 207ab 

75:25 266b 

60:40 166a 

40:60 169a 

25:75 155a 

0:100 132a 

Keterangan : 

a,b = angka dengan notasi berbeda menunjukkan perbedaan signifikan perlakuan. 

 

Hasil  data menunjukkan adanya pengaruh variasi proporsi tepung germinasi koro 

benguk dan tepung gembili pada nilai kerapuhan cookies. Semakin tinggi nilai kerapuhan, 

maka tekstur cookies menjadi semakin rapuh, dan sebaliknya, semakin rendah nilai kerapuhan 

maka tekstur cookies semakin lebih kompak. Berdasarkan analisis kerapuhan pada Tabel 2. 

menunjukkan seiring dengan bertambahnya konsentrasi tepung gembili pada cookies maka 

nilai kerapuhan cookies semakin menurun. Hal ini menyebabkan cookies dengan proporsi 

tepung gembili yang lebih banyak mempunyai tekstur yang lebih kompak. Semakin tinggi 

tepung germinasi yang digunakan maka cookies mempunyai tekstur yang lebih rapuh. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Prameswari & Estiasih, (2013) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi proporsi tepung gembili maka tekstur dari cookies semakin kompak. 

Analisis Sensoris 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Kesukaan Panelis 

Proporsi (Tepung 

germinasi koro benguk : Tepung 

gembili) 

Rata-rata nilai kesukaan 

Rasa Tekstur 

100:0 2,4a 3,5ab 

75:25 2,6a 3,3a 

60:40 2,5a 3,7a 

40:60 3,4b 3,5ab 

25:75 3,7b 4,1b 

0:100 3,3ab 4,2b 

Keterangan : 

a,b = angka dengan notasi berbeda menunjukkan perbedaan signifikan perlakuan. 
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Hasil analisis sensoris Tabel 3. menunjukkan bahwa proporsi tepung germinasi koro 

benguk dan tepung gembili berpengaruh terhadap rasa cookies. Nilai rata-rata rasa cookies 

berkisar antara 2,4 – 3,7 antara tidak suka atau agak suka. Nilai rata-rata parameter rasa paling 

tinggi dengan proporsi tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili 25:75 sebesar 3,7 

Semakin banyak proporsi tepung gembili yang digunakan maka semakin tinggi nilai kesukaan 

panelis. Hal tersebut sesuai dengan dengan penelitian Prameswari & Estiasih, (2013) yang 

menyatakan bahwa semakin banyak perbandingan tepung gembili yang digunakan maka lebih 

disukai panelis. Proses pemanggangan dapat meningkatkan cita rasa dan flavour cookies 

(Lestari et al., 2018). 

Rata-rata nilai kesukaan pada parameter tekstur berkisar antara 3,3 – 4,2 antara agak 

suka atau suka. Semakin tinggi proporsi tepung gembili yang digunakan maka tekstur cookies 

semakin disukai panelis. Jika dibandingkan dengan Tabel 2. Maka tekstur cookies yang disukai 

panelis adalah tekstur cookies yang kompak. Berdasarkan analisis sensoris tekstur pada Tabel 

3. menunjukkan proporsi 0:100 menghasilkan rata-rata nilai tekstur paling tinggi dibandingkan 

proporsi lainnya yakni sebesar 4,2. Semakin banyak proporsi tepung gembili yang digunakan 

maka semakin tinggi nilai kesukaan panelis. Panelis menyukai tekstur produk dengan proposi 

tepung gembili yang lebih banyak karena menghasilkan tekstur yang lebih padat (Sari et al., 

2015). 

Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 Cookies perlakuan terbaik berdasarkan parameter sensoris hedoni adalah cookies dengan 

proporsi tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili 25:75. Berdasarkan perlakuan 

terbaik tersebut dilakukan analisis aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH dan 

diperoleh nilai aktivitas antioksidan cookies dengan proporsi tepung germinasi koro benguk 

dan tepung gembili 25:75 sebesar 81,72%. Hal tersebut disebabkan karena proses germinasi 

dapat meningkatkan aktivtas antioksidan (Saputro et al., 2015). Peningkatan dan penurunan 

aktivitas antioksidan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penyimpanan, 

pemanasan dan oksigen (Purwaningsih et al., 2014), kandungan fenolik pada bahan baku 

(Momuat & Suryanto, 2016). 

 

KESIMPULAN 

Cookies fungsional dapat dibuat dari komposit tepung gembili dan koro benguk 

germinasi. Semakin tinggi proporsi tepung gembili maka semakin tinggi nilai kecerahan, 

semakin turun nilai kerapuhan dan lebih disukai konsumen. Cookies fungsional perlakuan 
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terbaik dengan variasi 25:75 tepung germinasi koro benguk dan tepung gembili memiliki nilai 

aktivitas antioksidan sebesar 81,72%. 
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ABSTRAK 

Frozen tortilla bread jagung Madura merupakan roti non-fermentasi berbentuk pipih 

yang berbahan dasar jagung Madura dan disajikan dalam bentuk beku. Penyajian dalam 

keadaan beku dilakukan dengan tujuan untuk memperpanjang masa simpan tortilla. Namun, 

pembekuan roti dapat mempercepat terjadinya staling sehingga perlu dilakukan penambahan 

cryoprotectant sebagai zat anti-freezing, salah satunya yaitu gelatin ubur-ubur. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan gelatin ubur-ubur terhadap 

kualitas fisik dan kesukaan frozen tortilla bread jagung Madura. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan desain penelitian Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) dengan 2 faktor, 

yaitu konsentrasi gelatin ubur-ubur (0, 5 dan 10%) dan lama penyimpanan produk (0, 7, 14 dan 

21 hari). Parameter penelitian yang dianalisis meliputi kecerahan warna (L), hardness, staling 

rate dan karakteristik sensoris hedonik yang meliputi rasa dan tekstur. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi gelatin menaikkan hardness, kesukaan rasa, kesukaan tekstur 

serta menurunkan nilai L. Sedangkan waktu penyimpanan menaikkan nilai L, hardness dan 

kesukaan pada rasa serta menurunkan kesukaan pada tekstur. Kedua faktor tidak 

mempengaruhi staling rate. Sedangkan interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap 

hardness. Sebagai kesimpulan, penambahan ekstrak kasar gelatin ubur-ubur dapat digunakan 

untuk mempertahankan kualitas fisik dan sensoris hedonik frozen tortilla bread dari jagung 

Madura. 

 

Kata Kunci: Cryoprotectant, frozen, gelatin, tortilla, ubur-ubur, Madura corn 

 

ABSTRACT 

Frozen Madura corn tortilla bread is a non-fermented flat bread made from Madura 

corn and served frozen. However, frozen bread can accelerate the occurrence of staling, so it 

is necessary to add cryoprotectant as an anti-freezing agent. In this studies, we applied crude 

jellyfish gelatin as cryoprotectant for tortilla bread made from Madura corn. The purpose of 

this study was to determine the effect of jellyfish gelatin concentration on the quality of Madura 

corn frozen tortilla bread during storage at low temperature. This research was conducted 

using a completely randomized factorial design (RALF) with two factors, namely jellyfish 

gelatin concentration (0, 5 and 10%) and product storage time (0, 7, 14 and 21 days). The 

research parameters analyzed were color (L value), hardness, staling rate and hedonic sensory 

taste and texture. The results showed that gelatin concentration increased hardness, taste 

preference, texture preference, and reduce the value of L. Meanwhile, storage time increased 

the value of L, hardness, and preference for taste and decreased the preference of texture. 

These two factors did not affect the staling rate. While the interaction between the two factors 

showed a significant effect on hardness. In conclusion, the addition of crude jellyfish gelatin 

can be used to maintain the physical, chemical, and sensory qualities of frozen tortilla bread 

from Madura corn during low temperature storage. 

mailto:umipurwandari@yahoo.com
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Keywords: Cryoprotectant, frozen, gelatin, jellyfish, tortilla, Madura corn 

 

PENDAHULUAN 

Frozen tortilla bread jagung Madura merupakan roti pipih non-fermentasi berbahan 

dasar jagung Madura yang memiliki tekstur elastis dan disajikan dalam bentuk beku. Penyajian 

dalam bentuk beku bertujuan untuk memperpanjang masa simpan produk tortilla. Namun, 

pembekuan pada roti dapat memberikan efek kerusakan pada tekstur roti. Berdasarkan hasil 

penelitian Bueso et al. (2006), tortilla akan lebih cepat mengalami staling ketika berada di suhu 

rendah dibandingkan di suhu ruang. Oleh karena itu, untuk memperlambat dan mencegah 

terjadinya staling pada tortilla, perlu adanya penambahan anti-freezing agent untuk 

mempertahankan kualitas sensoris roti saat disimpan dalam kondisi beku. 

Zat anti-freezing agent yang dapat dipakai adalah cryoprotectant. Cryoprotectant 

merupakan zat yang digunakan untuk mengurangi kerusakan jaringan biologis saat proses 

pembekuan dengan memperlambat percepatan pembentukan kristal es. Cryoprotectant yang 

banyak digunakan secara komersial adalah campuran sukrosa dan sorbitol. Akan tetapi, 

penggunaan sorbitol sebagai cryoprotectant memberikan efek rasa manis berlebihan yang tidak 

baik bagi penderita diabetes dan memiliki nilai kalori yang tinggi (Zhou et al. n.d.). Selain 

sorbitol,sumber cryoprotectant lain yang dapat digunakan adalah gelatin babi. Berdasarkan 

hasil penelitian  Yu et al. (2019), penggunaan gelatin kulit babi memiliki efek meningkatkan 

volume adonan beku secara spesifik, mengurangi kekerasan crumb (bagian dalam roti) dan 

mempertahankan stabilitas fermentasi. Sayangnya, penggunaan gelatin kulit babi bertentangan 

dengan kehalalan pangan. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan alternatif bahan lain yang 

aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Ubur-ubur sebagai sumber gelatin dapat dijadikan 

alternatif pengganti gelatin kulit babi untuk digunakan menjadi cryoprotectant. Kolagen 

sebagai kandungan utama protein ubur-ubur dapat diekstrak menjadi gelatin sebagai produk 

turunannya  (Hsieh et al. 2001). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

gelatin ubur-ubur terhadap kualitas fisik dan kesukaan frozen tortilla bread jagung Madura. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) 

yang terdiri dari dua faktor, antara lain konsentrasi gelatin ubur-ubur (0, 5 dan 10% dari tepung 

jagung) dan lama penyimpanan di suhu beku (7 hari, 14 hari, 21 hari) dengan masing-masing 

2 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA), 

kemudian diuji lanjut menggunakan Duncan (α=5%). Parameter yang diamati meliputi warna, 

hardness, staling rate dan analisis sensoris menggunakan metode hedonik. 
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Pembuatan frozen tortilla bread jagung Madura membutuhkan bahan berupa jagung 

talango, kapur sirih, bawang putih, air dan gelatin ubur-ubur. Adapun bahan ekstraksi gelatin 

dibutuhkan aquades. Peralata yang dibutuhkan antara lain baskom, panci, kompor, ayakan 

mesh 60, freezer, timbangan, beaker glass, plastik kemasan dan blender. Alat untuk proses 

pengujian diantaranya texture analizer (TAXT Plus, Stable Micro System, UK), colour reader 

(CR 10 Konica Minolta), oven, timbangan analitik, desikator. 

Prosedur Penelitian 

Ekstraksi Gelatin ubur-ubur 

Proses ekstraksi gelatin ubur-ubur diawali dengan pencucian ubur-ubur yang telah 

dipotong. Selanjutnya, ubur-ubur dipanaskan pada suhu 60 °C selama 5 jam dan disaring. Hasil 

penyaringan dipanaskan kembali pada suhu yang sama selama 3 jam. Kemudian, bahan 

dikeringkan selama 24 jam pada oven dengan suhu 50 °C.  

Pembuatan Tepung Jagung 

Tepung jagung dibuat dengan proses nikstamalisasi. Proses ini diawali dengan 

perebusan jagung bersama air kapur selama 45 menit. Jagung direndam dengan sisa air rebusan 

selama 24 jam, kemudian dicuci dan dihaluskan menggunakan grinder. Selanjutnya, dilakukan 

pengeringan jagung halus selama 24 jam pada suhu 55 °C. Hasil pengeringan jagung 

dihaluskan kembali dan diayak menggunakan ayakan dengan mesh 60. 

Pembuatan Frozen tortilla bread jagung Madura 

Frozen tortilla bread jagung Madura dibuat dengan mencampurkan tepung jagung, 

gelatin (0%, 5% dan 10%), bawang putih (5%) dan penambahan air (90%) hingga membentuk 

adonan yang kalis. Adonan dipipihkan menggunakan rolling pin, kemudian dipanggang 

menggunakan Teflon dengan api kecil selama sekitar 30 detik hingga adonan mencoklat dan 

membentuk rongga. Selanjutnya, produk dikemas dan dibekukan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas penambahan gelatin ubur-ubur pada frozen tortilla bread jagung Madura 

diuji melalui beberapa paramater pengujian, antara lain pengujian fisik dan sensoris. Pengujian 

fisik yang dilakukan meliputi uji kecerahan warna (L), hardness dan staling rate, sedangkan 

pengujian sensoris meliputi kesukaan rasa serta tekstur. Tabel 1. Menunjukkan rata-rata nilai 

atribut mutu fisik frozen tortilla bread jagung Madura berdasarkan pengaruh lama 

penyimpanan dan konsentrasi gelatin. 
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Tabel 1. Rata-rata nilai atribut mutu fisik frozen tortilla bread jagung Madura berdasarkan 

pengaruh lama penyimpanan dan konsentrasi gelatin 

Perlakuan Atribut Mutu 

Lama penyimpanan : 

Konsentrasi gelatin 
Kecerahan (L) Hardness (gf) 

Staling rate 

(gf/hari) 

0 hari : 0% 25,55 2.477a 0,00 

0 hari : 5% 23,02 3.437a 0,00 

0 hari : 10% 24,22 3.181a 0,00 

7 hari : 0% 20,83 4.126bc 235,53 

7 hari : 5% 21,05 4.808c 195,82 

7 hari : 10% 21,10 5.909d 389,72 

14 hari : 0% 26,97 3.010a 38,06 

14 hari : 5% 26,78 5.920d 177,32 

14 hari : 10% 26,98 5.806d 187,53 

21 hari : 0% 30,38 5.937d 164,74 

21 hari : 5% 27,98 5.720d 108,71 

21 hari : 10% 29,40 5.855d 127,36 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata. 

 

Hasil Uji Warna (L) 

Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan dengan skor 0-100 dari warna gelap (cenderung 

hitam) ke warna putih. Nilai L positif 0 – 100 menunjukkan warna putih, nilai L negatif 0 – 

100 menunjukkan warna hitam. Tingkat kecerahan sebagai salah satu parameter warna 

memiliki pengaruh terhadap penerimaan produk. Lama penyimpanan dan konsentrasi gelatin 

ubur-ubur yang ditambahkan memiliki pengaruh nyata terhadap kecerahan frozen tortilla bread 

jagung Madura, sedangkan interaksi kedua faktor tidak memberikan pengaruh nyata. 

Berdasarkan data pada Tabel 1. tingkat kecerahan frozen tortilla  bread jagung Madura 

cenderung mengalami peningkatan seiring lamanya penyimpanan. Ayati et al. (2017) 

menyatakan bahwa semakin rendah suhu penyimpanan roti dan semakin singkat waktu 

fermentasi akan meningkatkan kecerahan roti. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa roti tanpa fermentasi yang disimpan di suhu rendah 

memiliki nilai L tertinggi. Oleh karena itu, frozen tortilla bread sebagai roti tanpa fermentasi 

yang disimpan di suhu rendah menunjukkan tingkat kecerahan roti yang tinggi. 

Berdasarkan konsentrasi gelatin ubur-ubur yang ditambahkan, semakin banyak 

konsentrasi gelatin, kecerahan tortilla cenderung semakin menurun. Rata-rata nilai kecerahan 

frozen tortilla bread jagung Madura berdasarkan konsentrasi gelatin ubur-ubur yang 

ditambahkan berkisar 24,71 – 25,93. Menurut Ayudiarti et al. (2007), penurunan tingkat 

kecerahan akibat penambahan gelatin disebabkan pigmen kulit ikan yang belum bisa hilang 

secara keseluruhan sehingga gelatin yang dihasilkan menjadi lebih gelap dan mempengaruhi 

warna produk. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Yu et al. (2019) yang 
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menyatakan bahwa gelatin memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah asam amino 

pada roti yang mendukung terjadinya reaksi Milliard secara lebih intensif sehingga tingkat 

kecerahan pada roti menurun. 

Hasil Uji Hardness 

Karakteristik penting pada penerimaan produk tortilla adalah tekstur. Kualitas tortilla 

yang baik ditandai dengan tekstur yang elastis dan tidak mudah patah ketika digulung (Román-

Brito et al. 2007). Pengaruh interaksi antara lama penyimpanan dan konsentrasi gelatin ubur-

ubur yang ditambahkan pada frozen tortilla bread jagung Madura seperti pada Tabel 1. 

memberikan hasil yang berbeda nyata pada nilai hardness tortilla. Kisaran nilai hardness yang 

dihasilkan sebesar 2.477 – 5.937 gf. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa terjadi 

peningkatan nilai hardness seiring lamanya penyimpanan dan bertambahnya konsentrasi 

gelatin ubur-ubur Hasil tersebut didukung oleh penelitian Yu et al. (2019) yang juga 

menunjukkan peningkatan kekerasan secara bertahap selama penyimpanan. Selama 

penyimpanan, roti mengalami rekristalisasi pati. Ketika roti disimpan lebih lama, tingkat 

kekerasan roti akan meningkat. Menurut Putranda (2017), menyimpan roti pada suhu rendah 

akan mempercepat laju kekerasan roti dan akan menurun kembali jika suhu penyimpanan 

dinaikkan. Putranda (2017) juga menyatakan bahwa tingkat kekerasan roti juga dipengaruhi 

kadar air yang dikandungnya. Frozen tortilla bread jagung Madura memiliki kandungan kadar 

air yang meningkat seiring lamanya penyimpanan hingga 25,44%. Ketersediaan kadar air 

sebesar 20 – 30% dalam roti memungkinkan terjadinya retrogradasi pati yang dapat 

menyebabkan roti mengeras dan elastisitasnya menurun. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 

Syafutri (2014) yang menyatakan bahwa kadar air yang tinggi menyebabkan tortilla memiliki 

tekstur yang lebih keras. 

Selain itu, gelatin memiliki kemampuan untuk mengikat air sehingga kadar air tortilla 

berpotensi semakin meningkat. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Yu et al. (2019) 

yang menyebutkan bahwa peningkatan kadar gelatin menyebabkan peningkatan daya serap air 

yang disebabkan oleh lebih banyaknya interaksi ikatan hidrogen antara air dengan gugus 

hidroksil dalam struktur gelatin. Peningkatan kadar gelatin juga menunjukkan peningkatan 

kepadatan adonan yang diduga karena terjadinya perubahan distribusi air pada struktur adonan 

dengan penambahan gelatin. Ayudiarti et al. (2007) juga menyatakan bahwa gelatin memiliki 

sifat pengikat air dalam jumlah besar. 

Berdasarkan Tabel 1. produk dengan penambahan gelatin mengalami peningkatan 

hardness yang lebih stabil dibandingkan kontrol. Pada masa penyimpanan ke-21, produk 

dengan penambahan gelatin memiliki hardness yang tidak berbeda nyata dengan kontrol. Hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa gelatin ubur-ubur mampu mempertahankan kelenturannya 

setelah 2 minggu penyimpanan. Guarda et al.  (2004) menyatakan bahwa efek yang 

ditimbulkan oleh hidrokoloid dapat berasal dari dua hal yang berlawanan, pertama adalah 

peningkatan kekakuan sebagai konsekuensi dari penurunan pembengkakan butiran pati dan 

amilosa, kedua adalah efek pelemahan pada struktur pati karena penghambatan asosiasi rantai 

amilosa. Guarda et al. (2004) juga menyebutkan bahwa efek yang ditimbulkan bergantung pada 

jenis hidrokoloid secara spesifik. Penambahan gelatin ubur-ubur diduga menunjukkan efek 

kedua dari yang telah disebutkan, yakni adanya pelemahan pada struktur pati karena 

penghambatan asosiasi rantai amilosa di minggu terakhir masa penyimpanan sehingga 

kelenturan dapat dipertahankan. Hasil penelitian Yu et al. (2019) juga menunjukkan bahwa 

sgelatin mampu menekan pertambahan nilai kekerasan dibandingkan kontrol.  

Hasil Uji Staling Rate 

Staling merupakan proses kimia yang terjadi berkenaan dengan proses retrogradasi dan 

rekristalisasi molekul pati. Proses staling pada roti menunjukkan proses kompleks yang 

melibatkan perubahan fisik dan kimia seperti perubahan kelembaban, kekerasan dan sifat kuat 

tarik roti (Abu-Ghoush et al. 2008). Pengujian staling rate dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui laju terjadinya proses staling pada produk roti. Semakin tinggi nilai staling rate, 

proses staling yang terjadi semakin cepat yang menandakan produk lebih cepat mengalami 

kekakuan. Interaksi faktor lama penyimpanan dan konsentrasi gelatin ubur-ubur yang 

ditambahkan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap staling rate frozen tortilla bread 

jagung Madura. Hal tersebut diduga karena rentang perubahan nilai hardness yang tidak begitu 

besar. Meski demikian, nilai staling rate cenderung menunjukkan penurunan seiring 

bertambahnya lama waktu penyimpanan. Angka staling rate frozen tortilla bread jagung 

Madura setelah disimpan selama 21 hari menunjukkan penurunan seiring bertambahnya 

konsentrasi gelatin ubur-ubur yang ditambahkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan gelatin ubur-ubur cenderung mampu menghambat laju staling  secara tidak 

signifikan selama masa penyimpanan beku. 

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa nilai staling rate cenderung mengalami 

penurunan, kecuali pada produk tanpa penambahan gelatin yang meningkat setelah 2 minggu 

penyimpanan beku. Adapun produk dengan penambahan gelatin terus mengalami penurunan 

nilai staling rate yang menandakan bahwa proses staling frozen tortilla bread jagung Madura 

diperlambat oleh adanya gelatin ubur-ubur meskipun secara tidak signifikan. Hidrokoloid 

memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya retrogradasi pati yang disebabkan oleh 

kepadatan air dan berkurangnya interaksi antar molekul (Hoe et al. 2014). Oleh karena hal 
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tersebut, gelatin ubur-ubur sebagai salah satu jenis hidrokoloid memperlambat terjadinya 

staling pada frozen tortilla bread jagung Madura sehingga tekstur produk dapat dipertahankan 

kelenturannya. 

Hasil Uji Sensoris 

Kualitas sensoris frozen tortilla bread jagung Madura ditentukan dengan pengujian 

sensoris metode hedonik. Metode ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan 

konsumen terhadap frozen tortilla bread jagung Madura. Pengujian sensoris dilakukan oleh 15 

orang panelis semi terlatih dengan penilaian berdasarkan rasa dan tekstur. Rata-rata nilai 

kesukaan panelis terhadap produk frozen tortilla bread jagung Madura dapat dilihat pada Tabel 

4.2. 

Tabel 2. Rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap atribut mutu sensoris frozen tortilla bread 

jagung Madura 

Perlakuan Rata-rata nilai kesukaan panelis 

Lama penyimpanan : Konsentrasi 

gelatin 
Rasa Tekstur 

0 hari : 0% 2,67a 2,73abc 

0 hari : 5% 3,13abc 3,0bc 

0 hari : 10% 3,13abc 3,4c 

7 hari : 0% 2,27a 2,07a 

7 hari : 5% 3,73bc 3,13bc 

7 hari : 10% 3,53bc 3,6c 

14 hari : 0% 3,0ab 2,93abc 

14 hari : 5% 4,0c 3,53c 

14 hari : 10% 3,6bc 3,13bc 

21 hari : 0% 3,73bc 3,6c 

21 hari : 5% 2,4a 2,2ab 

21 hari : 10% 3,13abc 3,2c 

Keterangan: Angka yang diikuti dengan huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata. 

 

Rasa adalah karakter produk berupa rangsangan yang dtimbulkan oleh bahan yang 

dimakan dan dirasakan indera pengecap (Nintami 2012). Berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis 

dapat diketahui bahwa rata-rata nilai kesukaan panelis terhadap rasa frozen tortilla bread 

jagung Madura memiliki perbedaan yang signifikan. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap 

rasa frozen tortilla bread jagung Madura berdasarkan Tabel 2. berkisar antara 2,4 – 4. Panelis 

cenderung menyukai rasa frozen tortilla bread jagung Madura yang ditambah dengan 5% 

gelatin ubur-ubur. Panelis berpendapat bahwa frozen tortilla bread jagung Madura tanpa 

penambahan gelatin ubur-ubur terasa hambar, sedangkan frozen tortilla bread jagung Madura 

dengan penambahan 10% gelatin terasa sangat asin. Menurut Bonaccorsi et al. (2020), 

timbulnya rasa asin pada gelatin ubur-ubur disebabkan adanya kandungan natrium klorida pada 

ubur-ubur.  
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Berdasarkan data hasil uji Kruskal Wallis dapat diketahui bahwa rata-rata nilai 

kesukaan panelis terhadap tekstur frozen tortilla bread jagung Madura memiliki perbedaan 

yang signifikan. Hal  tersebut ditunjukkan oleh nilai signifikansinya yang sebesar 0,00 

(P<0,05). Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur frozen tortilla bread jagung Madura 

berdasarkan Tabel 2. berkisar antara 2,07– 3,6. Berdasarkan teksturnya, panelis lebih 

menyukai frozen tortilla bread jagung Madura dengan penambahan 10% gelatin ubur-ubur 

dimana sampel produk tersebut memiliki tekstur yang lebih keras dibandingkan produk dengan 

penambahan 0% dan 5% gelatin ubur-ubur. 

KESIMPULAN 

Penambahan gelatin ubur-ubur pada pembuatan frozen tortilla bread jagung Madura 

memberikan pengaruh nyata terhadap kecerahan, hardness, kesukaan rasa dan kesukaan 

tekstur. Berdasarkan hasil pengujian, penambahan gelatin ubur-ubur pada frozen tortilla bread 

jagung Madura memiliki peningkatan hardness yang lebih stabil dibandingkan kontrol. Selain 

itu, adanya penambahan gelatin ubur-ubur menjadikan produk lebih disukai panelis. 
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ABSTRAK 

 

  Dalam penelitian ini dibuat mi tanpa gluten dari tepung sorghum dan tepung gathotan. 

Gathotan merupakan produk fermentasi singkong yang memiliki warna hitam dan bertekstur 

kenyal. Penelitian ini dilakukan menggunakan desain penelitian Rancangan Acak Lengkap 

Faktorial (RALF) dengan 2 faktor yaitu proporsi  tepung  gathotan  singkong termodifikasi 

dengan air (gel) (1:6 dan 1:7 b/v) dan proporsi gel  dengan tepung  sorgum (1:6, 1:7 dan 1:8, 

b/b). Parameter yang dianalisis meliputi kualitas masak (waktu masak dan kehilangan 

pemasakan), warna kecerahan (L), kekerasan, dan karakteristik sensoris hedonik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa interaksi kedua faktor tersebut berpengaruh nyata terhadap 

waktu masak dan tidak berpengaruh nyata terhadap kehilangan pemasakan, warna kecerahan 

(L), hardness dan karakteristik sensoris hedonik  untuk parameter rasa dan tekstur. 

Kata kunci: Gathotan, mi gluten free, singkong fermentasi, sorgum 

 

ABSTRAK 

 

  In this study, gluten-free noodles were made from sorghum flour and gathotan flour. 

Gathotan is a fermented cassava product that has a black color and a chewy texture. This 

research was conducted using a completely randomized factorial design (RALF) with 2 factors 

namely the proportion of modified cassava gathotan flour with water (gel) (1:6 and 1:7, w/v) 

and the proportion of gathotan gel with sorghum flour (1:6, 1:7 and 1:8, w/w). Parameters 

analyzed were cooking quality (cooking time and cooking loss), color brightness (L), hardness, 

and hedonic sensory characteristics. The results showed that the interaction of these two 

factors had a significant effect on cooking time and did not significantly affect cooking loss, 

color brightness (L), hardness and hedonic sensory taste and texture. 

Keywords: Gathotan, gluten-free noodle, fermented cassava, sorghum  

 

 

PENDAHULUAN 

  Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia terhadap konsumsi mi instan pada tahun 

2019 yaitu sebesar 12,52 miliar bungkus (World Instan Noodles Assosiation (WINA) 2020). 

Tingginya konsumsi mi instan di Indonesia akan berdampak terhadap konsumsi tepung terigu 

yang semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya diversifikasi pangan dengan 

mensubstitusikan tepung terigu dengan tepung lainnya sebagai bahan baku pembuatan mi. 
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Salah satunya yaitu pemanfaatan tepung sorgum dan tepung gathotan sebagai bahan baku 

pembuatan mi kering bebas gluten. Sorgum memiliki kandungan serat yang tinggi yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk mencegah berbagai penyakit dan tidak mengandung gluten 

sehingga aman dikonsumsi oleh seseorang yang memiliki kondisi tubuh tidak mampu 

mencerna gluten seperti autisme  (Sukarminah 2017). Gathotan merupakan produk fermentasi 

singkong yang memiliki warna hitam. Produk olahan gathotan disebut gathot yang memiliki 

tekstur yang kenyal. Penggunaan gathotan diharapkan dapat memperbaiki tekstur mi yang 

dihasilkan  sehingga dapat menghasilkan mi dengan nilai cooking quality lebih rendah. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung gathotan termodifikasi 

dengan air (gel) dan proporsi gel dengan tepung sorgum terhadap cooking quality (cooking time 

dan cooking loss), warna kecerahan (L), hardness dan sensoris. 

 

METODE 

Metode Penelitian 

  Metode penelitian menggunakan desain Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) 

dengan 6 perlakuan dengan 3 kali ulangan. Faktor  pertama  adalah  proporsi  tepung  gathotan  

singkong termodifikasi dengan air (gel) terdiri dari dua taraf yaitu 1:6 dan 17. Faktor kedua 

adalah proporsi gel  dengan tepung  sorgum terdiri dari tiga taraf yaitu 1:0,6, 1:0,7 dan 1:0,8. 

Analisis yang dilakukan yaitu cooking quality (cooking time dan cooking loss), warna 

kecerahan (L) Colour Reader (Tipe CR 10 Konica Minolta), analisis tekstur kerapuhan Texture 

Analyzer (Stable Micro System, Surrey, UK), sensoris hedonik parameter warna dan tekstur. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan software SPSS. 

Pembuatan Tepung Gathotan 

  Gathotan singkong yang sudah kering selanjutnya dibersihkan dari kotoran dengan cara 

dicuci. Kemudian gathotan dilakukan pengecilan ukuran dan dikeringkan menggunakan  

cabinet dryer dengan suhu 40 ºC selama 2 jam. Proses selanjutnya yaitu penggilingan gathotan 

yang sudah kering menggunakan grinder lalu diayak menggunakan mesh 80 (Asrurin, 2020). 

Pembuatan Mi Kering 

  Pencampuran tepung gathotan dengan air sesuai dengan perbandingan yang digunakan 

selanjutnya dilakukan pemanasan sampai membentuk gel. Gel gathotan yang terbentuk lalu 

dicampur dengan tepung sorgum sesuai dengan perbandingan yang digunakan hingga 

terbentuk adonan mi. Adonan mi kemudian dicetak menggunakan alat pencetak mi dan 

selanjutnya dilakukan pemasakan. Mi yang sudah dimasak kemudian dikeringkan pada suhu 

40 ºC selama 2 jam (Asrurin, 2020). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Cooking Time 

  Analisis cooking time dilakukan dengan cara memasak 5 gram sampel dengan 200 ml 

air mendidih. Waktu optimum hingga hilangnya titik putih dari untaian mi (Wandee et al. 

2015). Rata-rata nilai cooking time dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Nilai Cooking Time 

Proporsi 

Gathotan : Air 

Proporsi Gel 

gathotan : 

Tepung 

Sorgum 

Cooking 

time (menit) 

Standar 

Deviasi 

1 : 6 

1 : 0,6 7,277a 0,091 

1 : 0,7 8,193b 0,101 

1 : 0,8 8,233b 0,021 

1 : 7 

1 : 0,6 8,020b 0,165 

1 : 0,7 8,247b 0,065 

1 : 0,8 8,257b 0,085 

Keterangan: 

a,b = Angka dengan notasi berbeda menunjukkan perbedaan signifikan perlakuan  

 

  Data menunjukkan bahwa interaksi proporsi tepung gathotan termodifikasi air (gel)  

proporsi gel dengan tepung sorgum berpengaruh terhadap nilai cooking time. Perlakuan dengan 

perbandingan proporsi (1:6) : (1:0,6) berbeda nyata dengan perbandingan proporsi lainnya 

karena memiliki notasi yang berbeda. Berdasarkan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa semakin 

tinggi proporsi air dan proporsi tepung sorgum yang digunakan nilai cooking time yang 

dihasilkan semakin lama. Hal tersebut disebabkan karena kandungan pati yang ada di dalam 

mi semakin banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dianing (2014) yang menyatakan bahwa 

semakin banyak tepung yang ditambahkan maka semakin banyak granula pati yang akan 

menyerap air sehingga cooking time yang dibutuhkan akan semakin lama. 

 

Analisis Cooking Loss 

  Analisis cooking loss dilakukan dengan cara merebus 3 gram sampel dengan 50 ml air 

menggunakan beaker glass. Proses perebusan dilakukan sesuai dengan waktu masak, 

selanjutnya ditiriskan dan air sisa penirisan dikeringkan. Cooking loss diperoleh dengan cara 

berat beaker glass setelah pengeringan dikurangi dengan berat beaker glass sebelum 

digunakan, kemudian dibagi dengan berat mi kering dan dikali 100% (Kurniawati, 2013). Rata-

rata nilai cooking loss dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata Nilai Cooking Loss 

Proporsi 

Gathotan : Air 

Proporsi Gel 

gathotan : 

Tepung 

Srogum 

Cooking 

Loss (%) 

Standar 

Deviasi 

1 : 6 

1 : 0,6 14,050 1,857 

1 : 0,7 16,993 2,475 

1 : 0,8 17,797 0,492 

1 : 7 

1 : 0,6 14,303 3,205 

1 : 0,7 13,330 2,332 

1 : 0,8 13,197 5,401 

 

  Hasil data menunjukkan bahwa interaksi proporsi tepung gathotan termodifikasi air 

(gel)  proporsi gel dengan tepung sorgum tidak berpengaruh terhadap nilai cooking loss. Hal 

ini dapat diketahui dari nilai rata-rata yang tidak diikuti dengan notasi yang berarti perbedaan 

proporsi tidak berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Berdasarkan pada Tabel 2. 

menunjukkan bahwa nilai cooking loss berkisar antara 13,197-17,797%. Tingginya nilai 

cooking loss disebabkan karena tidak adanya kandungan gluten pada tepung sorgum dan 

tepung gathotan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Rosmeri dan Bella (2013) yang 

menyebutkan bahwa mi dengan kandungan gluten yang rendah memiliki sifat yang rapuh dan 

mudah patah selama proses pemasakan.  

Analisis Warna Kecerahan (L) 

  Analisis warna kecerahan (L) dilakukan dengan menggunakan alat Colour Reader CR-

10. Nilai L* menunjukkan warna hitam sampai putih dengan skala 1-100 (Indiarto et al. 2012). 

Rata-rata nilai warna kecerahan (L) dapt dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Nilai Warna Kecerahan (L) 

Proporsi 

Gathotan : Air 

Proporsi Gel 

gathotan : 

Tepung 

Sorgum 

Warna (L) 
Standar 

Deviasi 

1 : 6 

1 : 0,6 0,683 0,189 

1 : 0,7 0,867 0,529 

1 : 0,8 1,300 0,850 

1 : 7 

1 : 0,6 0,600 0,264 

1 : 0,7 1,917 1,640 

1 : 0,8 1,900 0,739 

Standar error = ± 

  Data menunjukkan bahwa interaksi proporsi tepung gathotan termodifikasi air (gel)  

proporsi gel dengan tepung sorgum tidak berpengaruh terhadap nilai warna kecerahan (L). Hal 

ini dapat diketahui dari nilai rata-rata yang tidak diikuti dengan notasi yang berarti perbedaan 
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proporsi tidak berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Berdasarkan pada Tabel 3. yang 

menunjukkan semakin banyak proporsi air dan proporsi tepung sorgum yang ditambahkan 

maka nilai kecerahan akan semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena tepung sorgum 

yang digunakan memiliki karakteristik warna cerah. 

Analisis Hardness 

  Analisis hardness dilakukan dengan menggunakan alat TA.XT Plus texture analyzer. 

Sampel ditekan sebayak dua kali menggunakan probe berbentuk silinder dengan diameter 35 

mm (Engelen et al. 2015). Rata-rata nilai hardness dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rata-rata Nilai Hardness 

Proporsi 

Gathotan : Air 

Proporsi Gel 

gathotan : 

Tepung 

Sorgum 

Hardness (g) 
Standar 

Deviasi 

1 : 6 

1 : 0,6 5.866 94,219 

1 : 0,7 5.921 1,846 

1 : 0,8 5.815 94,064 

1 : 7 

1 : 0,6 5.886 70,986 

1 : 0,7 5.917 6,068 

1 : 0,8 5.898 19,466 

 

  Hasil data menunjukkan bahwa interaksi proporsi tepung gathotan termodifikasi air 

(gel)  proporsi gel dengan tepung sorgum tidak berpengaruh terhadap nilai hardness. Hal ini 

dapat diketahui dari nilai rata-rata yang tidak diikuti dengan notasi yang berarti perbedaan 

proporsi tidak berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Berdasarkan pada Tabel 4. yang 

menunjukkan bahwa nilai hardness tertinggi terdapat pada interaksi proporsi (1:6) dan (1:0,7) 

yaitu sebesar 5,921 g. Tingginya nilai hardness disebabkan karena kandungan amilosa. 

Indrianti et al. (2013) menyatakan bahwa apabila kandungan amilosa rendah akan 

menyebabkan kurang tercapainya proses retrogradasi dalam pembentukan gel sehingga 

menghasilkan struktur gel yang lemah.  

Analisis Sensoris  

  Analisis sensoris dilakukan oleh panelis semi terlatih sebanyak 15 panelis. Penilaian 

dilakukan menggunakan skala numerik dengan skala 1 sampai 5 sesuai dengan tingkat 

kesukaannya dimana (1)  sangat  tidak  suka,  (2)   tidak  suka,  (3)  agak  suka,  (4)  suka,  dan  

(5)  sangat suka (Ginting et al. 2018). Rata-rata nilai sensoris dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata Nilai Sensoris 

Sampel Rata-rata 

Tepung gathotan 

: Air 

Gel gathotan : Tepung 

sorgum 

Rasa Tekstur 

1 : 6 1 : 0,6 2,80 3,13 

1 : 0,7 2,60 2,60 

1 : 0,8 2,80 2,80 

1 : 7 1 : 0,6 2,93 3,33 

1 : 0,7 2,43 3,33 

1 : 0,8 2,73 2,60 

Standar Deviasi 1,081 1,116 

 

  Data sensoris menunjukkan interaksi proporsi tepung gathotan termodifikasi air (gel)  

proporsi gel dengan tepung sorgum tidak berpengaruh terhadap nilai kesukaan panelis 

parameter rasa dan tekstur. Hal ini dapat diketahui dari nilai rata-rata yang tidak diikuti dengan 

notasi yang berarti perbedaan proporsi tidak berpengaruh terhadap nilai yang dihasilkan. Nilai 

rata-rata mi berkisar antara 2,43 hingga 2,93 (tidak suka). Hal ini sesuai dengan penelitian 

Purwandari et al. (2014) menyebutkan bahwa perbedaan perlakuan tidak berpengaruh terhadap 

nilai sensoris parameter rasa mi sukun. Nilai rata-rata parameter tekstur berkisar antara berkisar 

antara 2,60 hingga 3,33 (tidak suka sampai agak suka). Hal ini sesuai dengan penelitian Asrurin 

(2020) yang menyatakan bahwa penilaian panelis terhadap parameter tekstur mi berkisar antara 

tidak suka sampai agak suka. 

 

KESIMPULAN 

  Proporsi tepung gathotan termodifikasi dengan air (gel) dan proporsi gel dengan tepung 

sorgum berpengaruh terhadap nilai cooking time dan tidak berpengaruh terhadap nilai cooking 

loss, warna kecerahan (L), hardness dan karakteristik sensoris. Nilai yang diperoleh untuk 

cooking time berkisar antara 7,277-8,257 menit, cooking loss berkisar 13,197-17,797 %, nilai 

warna kecerahan (L) 0,600-1,917, hardness 5.815-5.921 g dan nilai sensoris berkisar antara 

tidak suka sampai agak suka. 
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ABSTRAK 

 

Dalam penelitian ini dibuat mi basah dari komposit tepung porang dan kacang gude, 

bertujuan untuk membuat mi bergizi tinggi dengan bahan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh proporsi tepung dalam komposit (porang: gude, 70:30, 80:20, 90:10, dan 

100:0), dengan proporsi air  (1800, 2000, dan 2200 mL dalam 20 gram tepung komposit) 

terhadap sifat fisik, kimia, sensoris dan cooking quality mi basah, menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap Faktorial (RALF) dengan 2 faktor. Parameter penelitian yang dianalisis meliputi 

: (1) parameter fisik terdiri dari uji warna (L) dan tekstur (hardness), (2) sensoris hedonik (rasa, 

tekstur), (3) cooking quality (cooking time), (4) parameter kimia, uji protein pada sampel 

dengan penilaian sensoris hedonik terbaik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan 

bobot air berpengaruh pada kadar cooking time. Perbedaan proporsi tepung dalam komposit 

berpengaruh pada cooking time, nilai L, hardness. Interaksi antara perbedaan proporsi tepung 

dan bobot air berpengaruh pada  cooking time, nilai L. Perlakuan terbaik pada penelitian kali 

ini di dapatkan dari formulasi 90:10 tepung komposit dengan tambahan air sebanyak 2200 mL, 

mi formulasi tersebut memiliki kadar protein sebesar 0,28 w/v.  

Kata Kunci : kacang gude, mi basah, porang, protein. 

 

ABSTRACT 

In this study, wet noodles were made from a composite of porang flour and gude beans, 

aiming to make highly nutritious noodles with local ingredients. This study aims to determine 

the effect of the proportion of flour in the composite (porang: gude, 70:30, 80:20, 90:10, and 

100:0), with the proportion of water (1800, 2000, and 2200 mL in 20 grams of composite flour). 

on the physical, chemical, sensory and cooking quality properties of wet noodles, using a 

Completely Randomized Factorial Design (RALF) with 2 factors. The research parameters 

analyzed included: (1) physical parameters consisting of color (L) and texture (hardness) tests, 

(2) hedonic sensory (taste, texture), (3) cooking quality (cooking time), (4) chemical 

parameters , protein assay on samples with the best hedonic sensory assessment. The results 

showed that the difference in water weight had an effect on the level of cooking time. The 

difference in the proportion of flour in the composite has an effect on cooking time, L value, 

and hardness. The interaction between the different proportions of flour and water weight 

affects the cooking time, the L value. The best treatment in this study was obtained from the 
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90:10 composite flour formulation with the addition of 2200 mL of water, the noodle 

formulation had a protein content of 0.28 w/ v. 

Keywords: pigeon pea, noodles, konjac, protein. 

 

PENDAHULUAN 

Mi merupakan salah satu makanan yang praktis dan disukai mayoritas masyarakat. 

Menurut Qodariyah et al. (2017), mi termasuk makanan cepat saji, yang tinggi kalori, natrium 

dan lemak. Konsumsi mi di Indonesia menempati urutan terbesar kedua di dunia setelah 

Tiongkok. Menurut data Word Instant Noodles Asosiation (WINA), konsumsi mi instan di 

Indonesia mencapai 12,52 miliar bungkus pada tahun 2018. Oleh karena bahan baku terigu 

adalah bahan impor, maka untuk ketahanan pangan diperlukan usaha menggunakan bahan 

baku local. Salah satu bahan lokal yang potensial untuk bahan baku mi adalah umbi porang. 

Menurut Sihmawati (2019), tanaman porang mengandung pati atau karbohidrat yang cocok 

untuk dijadikan bahan baku pangan pokok. Selain itu porang juga memiliki kandungan serat 

larut yang tinggi (64% dari berat kering). Selain porang, kacang gude juga merupakan bahan 

lokal yang dapat digunakan dalam pembuatan mi.  Pada mi porang, penggunaan kadang gude 

dapat meningkatkan nilai proteinnya.  Kacang gude memiliki kadar protein 22,40 g per 100 

g merupakan tanaman tropic yang mudah tumbuh, tahan kekeringan dan dapat tumbuh di tanah 

yang tidak terlalu subur (Utomo dan Sri 1998). Penambahan tepung kacang gude dalam mi 

telah dilakukan sebelumnya, untuk meningkatkan kadar protein (Kaushal dan Sharma 2013). 

Tepung kacang gude telah digunakan hingga 12% untuk menaikkan kadar protein pasta 

(Torres et al. 2006). Substitusi tepung kacang gude dan singkong juga dilakukan pada roti 

untuk memperbaiki kandungan protein dan ketahanan pangan (Chilungo 2013). Umbi-umbian 

yang digunakan bersama kadang gude, bertujuan mengurangi kadar anti-nutrisi yang biasa ada 

di kacang-kacangan (Kaushal dan Sharma 2013). Jumlah air yang ditambahkan dalam adonan 

mi berpengaruh terhadap sifat tekstural mi (Suwannaporn et al. 2014).  Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, dikaji pengaruh komposit tepung porang dan kacang gude, dan proporsi air, pada 

karakteristik mi porang. Parameter fisik terdiri dari uji warna (L) dan kekerasan (kekerasan), 

sensoris hedonik (rasa, tekstur), cooking quality (cooking time), dan parameter kimia dengan 

uji protein pada sampel dengan penilaian sensoris hedonik terbaik. 

METODE  

Metode Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) dengan 2 

faktor. Perlakuan yang dikaji pada penelitian yaitu proporsi tepung dalam komposit (porang: 
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gude, 70:30, 80:20, 90:10, dan 100:0), dengan proporsi air  (1800, 2000, dan 2200 mL dalam 

20 gram tepung komposit). Analisis yang dilakukan yaitu analisis warna kecerahan (L)Colour 

Reader (Tipe CR 10 Konica Minolta), analisis tekstur (Kekerasan) Texture Analyzer (Stable 

Micro System, Surrey, UK), sensoris hedonik parameter rasa dan tekstur, serta uji protein 

menggunakan metode Kjeldahl.  

Pembutan Tepung Kacang Gude 

Langkah pertama yaitu pembuatan tepung kacang gude yaitu sortasi dengan memilih 

kualitas kacang gude yang tidak cacat fisik, yaitu bentuk utuh, warna normal, dan tidak ada 

bagian yang tidak normal. Kemudian kacang gude dicuci dan direndam selama 24 jam. 

Selanjutnya kacang  gude di-blanching selama 15 menit pada suhu 80℃. Kacang gude yang 

telah di blanching kemudian ditiriskan lalu dikeringkan dalam cabinet dryer, selama 3 jam 

pada suhu 50℃. Setelah kering kemudian dihaluskan dengan grinder, setelah itu diayak dengan 

ayakan 60 mesh, (Nurhidayah et al. 2018) 

Pembuatan Mi 

Langkah pertama pembuatan mi basah yaitu tepung porang dicampur dengan tepung 

kacang gude dengan konsentrasi seperti pada formulasi penelitian RALF. Setelah itu 

ditambahkan air mendidih sesuai dengan formulasi RALF (1800, 2000, dan 2200 mL), 

kemudian didiamkan selama 1 jam untuk memberikan waktu gelatinisasi. Setelah itu 

ditambahkan kapur sirih (food grade) sebanyak 0,6 g yang terlebih dahulu ditambahkan air 

sebanyak 10 mL. Lalu diaduk selama 5 menit supaya adonan dapat tercampur rata. Setelah 

tercampur rata adonan dicetak pada alat pencetak mi. Mi kemudian dimasukkan ke dalam air 

untuk pembentukan tekstur mi.  Setelah itu mi ditiriskan dan dimasak sesuai dengan cooking 

time pada mi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis atribut warna L, kekerasan, skor kesukaan pada warna dan tesktur, dan 

waktu masak (cooking time) mi disajikan pada Tabel 1. 

Nilai L 

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa interaksi antara proporsi dan bobot air 

memberikan pengaruh nyata terhadap nilai L mi basah. Nilai L tertinggi adalah pada interaksi  

antara proporsi tepung porang dan kacang gude 100:0 dengan bobot air 2200 mL yaitu 28,817 

yang tidak berbeda nyata dengan nilai L yang dimiliki oleh mi dengan penambahan air 1800 

dan 2000 mL. Nilai L terendah adalah 12,567 pada interaksi proporsi tepung porang dan kacang 

gude 70:30 dengan bobot air 2200 mL, yang tidak berbeda nyata dengan nilai L mi yang 
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ditambahkan air 2000 atau 2200 mL. Semakin banyak penambahan air dan proporsi tepung 

porang makan nilai L cenderung semakin tinggi, hal ini dikarenakan karakteristik tepung 

porang yang memiliki sifat dapat menyerap air. Semakin banyak air dan penambahan tepung 

porang maka adonan mi akan semakin terang, namun semakin banyak penambahan kacang 

gude maka warna mi akan semakin gelap. Tingkat kecerahan kacang gude berkisar antara 23,75 

sampai 18,80 (Samben 2020), yang lebih rendah daripada nilai L mi dalam penelitian ini. 

 

Tabel 1. Rata-rata nilai atribut mutu warna (L), tekstur (kekerasan), sensoris (rasa dan tekstur) 

dan cooking time pada mi basah komposit porang dan kacang gude 

Proporsi 

Tepung 

Porang: 

Kacang 

Gude (b/b) 

Bobot 

Air (mL) 

Warna 

(Nilai 

L) 

Kekerasan Skor 

Sensori

s Rasa 

Skor 

Sensoris 

Tekstur 

Cooking 

Time (menit) 

70:30 1800 13,033a 2977,651 2,87 2,87abcd 20:18,53d 

 2000 13,333a 3041,870 2,27 2,80abc 17:32,13c 

 2200 12,567a 3181,273 2,73 2,93abcd 14:02,43a 

80:20 1800 17,300b 2396,483 3,27 3,53bcd 19:24,53d 

 2000 17,983b 2361,239 2,60 2,60a 16:25,54b 

 2200 19,667c 2727,573 3,00 3,73d 15:17,64b 

90:10 1800 22,233d 2005,019 3,00 3,07abcd 20:25,19d 

 2000 23,233d 2433,234 3,20 3,53bcd 17:54,02c 

 2200 22,250d 1699,814 3,13 3,67cd 15:51,83b 

100:0 1800 28,333e 1604,087 2,73 3,47abcd 22:33,61e 

 2000 28,067e 1468,819 2,67 2,73ab 19:21,20d 

 2200 28,817e 2352,733 3,13 3,47abcd 16:15,94b 

Keterangan : angka pada kolom yang sama, yang diikuti huruf yang sama berarti tidak berbeda 

nyata secara statistika (p≥0,05) 

 

Kekerasan 

Berdasarkan Tabel 1. diketahui bahwa proporsi dan bobot air tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap kekerasan mi basah, yang berkisar antara 1468 hingga 3181 g. 

Semakin banyak kandungan gluten dalam suatu tepung maka akan membuat tekstur mi lebih 

elastis dan kenyal, sebaliknya semakin sedikit kandungan gluten maka mi akan semakin keras 

(Ila 2017). Mi porang memiliki tingkat kekerasan lebih tinggi dibandingkan mi terigu 

(Noriandita et al. 2013).   

Sensoris 

Rasa adalah rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, terutama yang 

dirasakan oleh indera pengecap (Ummah 2013). Rasa mi komposit tepung porang dan kacang 

gude tidak berbeda nyata di semua sampel perlakuan, hal ini ditunjukkan dari nilai asymptotic 

significance yang lebih besar dari 0,005 nilai asymptotic significant-nya adalah 0,486. Hal ini 
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sejalan dengan penelitian Ummah (2013), yang menyatakan bahwa rasa mi basah porang 

seragam dan panelis mengganggap rasa mi cenderung tawar (tidak berasa).  

Tekstur merupakan salah satu sifat utama mi yang sangat diperhatikan, semakin keras 

tekstur mi semakin kurang disukai oleh panelis. Tekstur mi yang bagus adalah kenyal dan tidak 

mudah putus. Nilai asymptotic significance pada pengujian Kruskal Wallis menunjukkan 

bahwa perbedaan proporsi dan bobot air mempengaruhi tekstur mi porang, karena nilai 

asymptotic significant-nya lebih dari 0,005 nilainya yaitu 0,029. Proporsi yang paling disukai 

panelis adalah proporsi tepung porang dan kacang gude 80:20 dan penambahan air sebanyak 

2200 mL, dengan nilai rata-rata kesukaan tekstur tertinggi 3,73. Semakin banyak penambahan 

tepung porang makan tekstur mi porang cenderung keras dan tidak mudah putus, namun 

semakin banyak penambahan kacang gude mi cenderung lembek dan mudah putus.  

Cooking Time 

Berdasarkan Tabel 1. interaksi proporsi tepung porang dan kacang gude, serta bobot 

air memberikan pengaruh nyata terhadap cooking time mi basah. Waktu pemasakan terlama 

adalah pada mi dari proporsi tepung porang dan kacang gude 100:0 dan bobot air 1800 mL 

yaitu 22 menit 33 detik, sedangkan waktu pemasakan tercepat adalah 14 menit 2 detik  pada 

mi proporsi tepung porang dan kacang gude 70:30 dengan bobot air 2200 mL. Semakin banyak 

penambahan air dan proporsi tepung porang maka waktu pemasakannya semakin singkat. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Faridah dan Simon (2014) yang menyatakan bahwa semakin 

banyak penambahan air, maka waktu pemasakan mi lebih singkat. Menurut Alam et al. (2009), 

hal ini dikarenakan air dalam bahan akan memicu dan mempercepat proses gelatinisasi mi.  

Kadar protein  

Mi perlakuan terbaik berdasarkan parameter sensoris hedonik adalah proporsi tepung 

porang dan kacang gude 90:10 dan penambahan air sebanyak 2200 mL. Berdasarkan perlakuan 

terbaik tersebut dilakukan analisis protein menggunakan metode Kjeldahl dan diperoleh nilai 

protein mi sebesar 0,28 w/v.. Kadar protein ini lebih tinggi daripada mi dengan substitusi 

kacang merah yang memiliki kadar protein 0,11% (Maulida 2017). Akan tetapi, kadar protein 

mi porang dan kacang gude ini masih lebih rendah dibandingkan kadar protein menurut SNI 

2987:2015, yaitu 6%. Kadar protein tersebut disebabkan oleh kadar protein dalam tepung teribu 

yang sekitar 12 % (Biyumna et al. 2017).  

 

KESIMPULAN 

Sebagai kesimpulan, mi basah bebas gluten dapat dibuat dari komposit tepung porang 

dan kadang gude. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan bobot air berpengaruh pada 
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cooking time. Perbedaan proporsi tepung dalam komposit berpengaruh pada cooking time, nilai 

L, kekerasan. Sedangkan interaksi antara perbedaan proporsi tepung dan bobot air berpengaruh 

pada  cooking time, nilai L. Mi perlakuan terbaik berdasarkan parameter sensoris hedonik 

adalah mi proporsi tepung porang dan kacang gude 90:10 dengan penambahan air sebanyak 

2200 mL, dan mi tersebut memiliki kadar protein sebesar 0,28 w/v.  
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ABSTRAK  

 

Dalam penelitian ini diformulasi mi bebas gluten dari komposit tepung  sorgum dan 

kacang tunggak. Dikaji pengaruh proporsi pati kacang tunggak dan sorgum dalam komposit 

(1:2; 1,5:1,5; 2:1, b/b), dan proporsi air (2, dan 2,5 bagian tepung), serta interaksi keduanya 

terhadap karakteristik fisik, kimia, dan sensoris; menggunakan rancangan acak lengkap 

faktorial dengan dua faktor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlakuan terbaik 

berdasarkan metode De Garmo. Parameter pengujian ini yaitu warna, tekstur, kadar air, 

antioksidan, dan sensoris (hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kacang 

tunggak dan sorgum  berpengaruh nyata  terhadap  kadar air. Proporsi  air berpengaruh nyata 

terhadap nilai L (kecerahan). Sedangkan interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata. Proporsi 

terbaik berdasarkan metode De Garmo adalah pati kacang tunggak dan sorgum 1,5:1,5 dengan 

penambahan air 2 bagian tepung, dan menunjukkan aktivitas antioksidan 20,12% sebagai 

pengambatan DPPH. 

 

Kata kunci: De Garmo, mi komposit, kacang tunggak, sorgum 

 

ABSTRACT  

 

In this study, gluten-free noodle was formulated from a composite flour of sorghum 

and cowpeas. The effect of cowpea starch and sorghum in composites (1: 2; 1.5: 1.5; 2: 1, 

w/w), and the proportion of water (2, and 2.5 parts of flour), as well as their interactions on 

color, texture, moisture content, antioxidants, and sensory (hedonic) of noodle was studied, 

using factorial completely randomized design with two factors. This study also aims to apply 

De Garmo method to determine most preferred sample. The results showed that cowpeas and 

sorghum had a significant effect on water content. The proportion of water had a significant 

effect on the value of L. The most preferred proportion based on the De Garmo method was 
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noodle with cowpea starch and sorghum proportion of 1.5: 1.5 and 2 parts water. Antioxidant 

activity of this noodle sample was 20.12% as DPPH inhibition.  

Keywords: De Garmo, composite noodles, cowpeas, sorghum 

 

 

PENDAHULUAN  

 

Mi selama ini menjadi makanan yang digemari masyarakat. Mi biasanya terbuat dari 

tepung terigu yang tergolong mi gluten dengan indeks glisemik cukup tinggi dan tidak baik 

dikonsumsi bagi penderita diabetes melitus. Oleh karena itu, diperlukan produk mi non gluten 

dengan indeks glisemik rendah. Mi  dapat dibuat dari sejenis pati kacang-kacangan seperti 

kacang hijau, kapri, kacang tunggak, koro (Haryadi, 2014). Salah satu kacang-kacangan yang 

memiliki indeks glisemik rendah yaitu kacang tunggak. Kacang tunggak memiliki indeks 

glisemik sebesar 51(Winarno, 2016). Kacang tunggak memiliki kandungan amilosa sebesar 

30,9% hingga 34,9% (Susilo dan Satya, 1998). Amilosa berperan penting dalam pembentukan 

gel pati yang membuat struktur menjadi keras (Fitriyanto, 2013). 

Sorgum sebagai bahan pangan memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi seperti 

kandungan kalori sebesar 332 kal/100 g, karbohidrat 73/100 g, protein sebesar 11 g/100 g 

(Irawan dan Nana, 2011). Selain itu sorgum memiliki kandungan indeks glisemik yang rendah 

sebesar 36 (Pruett, 2012). Kandungan amilosa dari sorgum ini sebesar 25,8% tergolong sedang 

(Suarni, 2017). Menurut Haryadi (2014) sorgum salah satu bahan dalam pembuatan mi. 

Dengan demikian, sorgum berpotensi dapat dijadikan dan bahan dalam pembuatan mi. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka penelitian tentang mi komposit kacang tunggak dan 

sorgum layak untuk dikaji. Beberapa aspek yang harus dikaji antara lain analisis karakteristik 

fisik, kimia dan sensoris untuk mengetahui apakah karakteristik mi komposit kacang tunggak 

dan sorgum telah memenuhi Standar Nasional Indonesia.  SNI yang digunakan mi ini mengacu 

pada standar mi kering. SNI mi kering parameter bau, rasa, warna, dan tekstur normal serta 

kadar air maksimal 13%. Perlakuan terbaik diperoleh metode De Garmo. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui pengaruh proporsi kacang tungguk dengan sorgum, penambahan air dan 

interaksi keduanya, menentukan perlakuan terbaik yang menghasilkan mi terbaik secara 

fisikokimia dan sensoris. 
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METODE PENELITIAN 

Metode dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dua faktor. Faktor 

pertama adalah proporsi pati kacang kacang tunggak dengan tepung sorgum dengan 3 level 

(1:2 ; 1,5:1,5 ; 2:1) dan kedua yaitu proporsi adonan dengan air dengan 2 level (1:2 dan 1:2,5). 

Dengan kombinasi tersebut akan diperoleh 6 perlakuan dan diulang 3 kali sehingga diperoleh 

18 unit percobaan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis menggunakan anova (uji kimia 

dan uji fisik) dan kruskal wallis (uji sensoris). 

Tahapan 

Tahapan dalam pembuatan mi komposit kacang tunggak dan sorgum diawali mi 

pembuatan pati yaitu dengan merendam biji kacang kacang tunggak selama 15 menit, 

kemudian ditiriskan dan digiling menggunakan blender atau mesin penggiling, selanjutnya 

diberikan penambahan air dengan perbandingan kacang kacang tunggak sebesar 1:8. 

Kemudian suspensi yang dihasilkan disaring menggunakan kain saring. Setelah itu 

diendapkan selama 2 jam. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara larutan dengan endapan 

secara perlahan. Terakhir dikeringkan dengan suhu 400C selama 18 jam. Tahapan selanjutnya 

yaitu pembuatan mi komposit kacang tunggak dan sorgum diawali pencampuran pati kacang 

kacang tunggak dan tepung sorgum dengan perbandingan 1,5:1,5, 1:2 dan 2:1 dimana 

menggunakan air dengan perbandingan 1:2 dan 1:2,5. Perlakuan dalam pembuatan mi ini 

terdapat 6 perlakuan dan 3 kali ulangan. Selanjutnya proses digelatinisasi atau perebusan 

dengan suhu 1000C selama 15 menit. Kemudian dicetak menggunakan alat pencetak mi. Lalu 

dikeringkan menggunakan  cabinet dryer selama 2 jam. Berikut adalah bagan cara pembuatan 

mi. 

Alat-Alat 

Peralatan dalam pembuatan mi komposit kacang tunggak dan sorgum meliputi 

timbangan analitik (Henher atau BL-H2), blender (Miyako/BL-102 PL), pencetak mi (Noodle 

Pressure Maker Surface Machine), kompor gas (Rinnai/RI-522 C), texture analyzer (TA XT 

Plus, Stable Micro System, Surrey UK), oven Mumert Model Unb 400, spektofotometri 

(Square Curvette dan spectro UV), color reader (tipe CR Konica Minolta).  

Bahan  

  Bahan dalam pembuatan mi  komposit kacang tunggak dan sorgum adalah pati kacang 

kacang tunggak atau pati kacang tunggak didapatkan dari Bangkalan, Madura, dan tepung 
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sorgum santri kebon didapatkan dari Jombang, air. Bahan untuk pengujian fisik dan kimia 

antara lain: akuades, methanol, larutan DPPH.  

Pengujian 

Pengujian mi  komposit kacang tunggak dan sorgum ada tiga pengujian yaitu uji fisik, 

kimia dan sensoris. Uji fisik terdiri dari uji tekstur dan uji warna. Uji tekstur untuk mengetahui 

tekstur dari segi hardness (kekerasan). Sedangkan uji warna seperti tingkat kecerahan (L). 

Kemudian dilakukan uji kimia, pengujian mi  komposit kacang tunggak dan sorgum ini 

menguji kadar air. Selanjutnya dilakukan uji sensoris yaitu hedonik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Warna 

Berdasarkan analisis variansi parameter warna tingkat kecerahan (L) hanya proporsi 

penambahan air yang berbeda nyata. Sedangkan proporsi pati kacang tunggak dengan sorgum 

dan interaksi keduanya (pati kacang tunggak: sorgum dengan penambahan air) tidak 

memberikan pengaruh yang nyata.  Hal ini diduga penambahan air yang rentangnya sedikit 

mampu memberikan kecerahan mi berbeda. Apabila ditambahkan air semakin banyak maka 

dapat meningkatkan kecerahan. Tingkat kecerahan mi disebabkan adanya penyerapan air. 

Kamsiati (2021), menjelaskan bahwa mi terbuat dari sorgum subsitusi tepung tapioka ini 

kecerahannya meningkat. Berikut hasil Uji Tukey proporsi penambahan air terhadap kecerahan 

sebagai berikut.  

Tabel 4.1 Rata-Rata Nilai L Sebagai Pengaruh Penambahan Air 

Penambahan Air Nilai 

L* 

1 : 2 30,597a 

1 : 2,5 32,746b 
*Angka yang didampingi huruf yang sama maka tidak beda nyata (P>0, 05) 

 

Tekstur 

Hardness 

Berdasarkan analisis variansi uji tekstur hardness menunjukkan proporsi pati kacang 

tunggak dengan sorgum, penambahan air, dan interaksi keduanya (pati kacang tunggak: 

sorgum dengan penambahan air tidak memiliki perbedaan yang nyata.  Rata-rata mi komposit 

kacang dan sorgum memiliki rentang 269,31 hingga 504,41. Hal ini diduga tekstur mi komposit 

kacang tunggak dan sorgum semakin keras disebabkan oleh pati kacang tunggak. Penelitian ini 
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diperkuat oleh Suryani et al., (2001) adanya penambahan pati kacang tunggak maka akan 

dihasilkan mi dengan tekstur tegar atau keras. Tekstur yang keras pada mi dikarenakan 

tingginya kadar amilosa pati kacang tunggak, struktur granula pati yang kompak dan sulit 

masuk kedalam air.  

Kadar Air 

Berdasarkan Tabel 4.12 diketahui bahwa hanya faktor proporsi pati kacang tunggak 

dengan sorgum yang memberikan pengaruh yang nyata, sedangkan penambahan air dan 

interaksi keduanya tidak berbeda nyata. Hal ini diduga perbandingan pati kacang tunggak dan 

sorgum yang berbeda mampu memberikan perbedaan kadar air setiap perlakuan. Pada proporsi 

kacang tunggak dengan sorgum 2:1 dan 1:2 cenderung tinggi. Penyebab tingginya kadar air 

diduga karena kadar air pati kacang tunggak atau sorgum cukup tinggi. Menurut Santosa et al., 

(2002) kadar air kacang tunggak tunggak sebesar 15,5%. Sedangkan kadar air tepung sorgum 

sebesar 10,3% (Hadiyan et al., 2018). Nilai rata-rata kadar air tertinggi terdapat pada proporsi 

pati kacang tunggak dan sorgum yang setara (2: 1) yaitu 4,272 %. Berdasarkan syarat mutu 

Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 1995 kadar air maksimal sohun sebesar 14,5 %. Jadi 

kadar air mi ini memenuhi standar yang telah ditetapkan 

Tabel 4.2 Rata-rata Nilai Kadar Air Sebagai Pengaruh Pati Kacang Tunggak: Sorgum 

Pati Kacang Tunggak 

: Sorgum 

Nilai Kadar Air* 

1 : 2 3,475ab 

1,5 :1,5 

2 : 1 

3,078a 

4,272b 
*Angka yang didampingi huruf yang sama maka tidak beda nyata (P>0, 05) 

Berdasarkan Tabel 4. 2 proporsi pati kacang tunggak dan sorgum 1:2 tidak berbeda 

nyata dengan proporsi pati kacang tunggak dan sorgum 1,5 : 1,5 dan 2:1. Kemudian proporsi 

pati kacang tunggak dan sorgum 1,5 : 1,5 tidak beda nyata dengan proporsi pati kacang tunggak 

dan sorgum 1 : 2, tetapi berbeda nyata dengan proporsi pati kacang tunggak dan sorgum 2 : 1. 

Proporsi pati kacang tunggak dan sorgum 2 : 1 tidak beda nyata dengan proporsi pati kacang 

tunggak dan sorgum 1 : 2. Hal ini diduga penambahan kacang tunggak yang tinggi 

mengakibatkan kadar air semakin tinggi, apabila sedikit penambahan kacang tunggak maka 

kadar air juga semakin rendah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Santosa et al., (2002), mi 

sohun yang terbuat dari 100% pati kacang tunggak dihasilkan kadar air sebesar 8,9%. 

Kandungan kadar air pada kacang tunggak sebesar 15,5%.  
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Uji Sensoris 

Tabel 4.3 Mean Rank Uji Sensoris Parameter Aroma, Tekstur, Warna, Rasa dan Keseluruhan 

Mi Komposit kacang tunggak dan Sorgum 

 Perlakuan Aroma Tekstur Warna Rasa Keseluruhan 

 Kacang 

Tunggak 

Penambahan 

Air 

 

Rata-rata 

 

 

 

 

 

Sig. 

Chi-Square 

1:2 

1:2 

1:1,5 

1:1,5 

2:1 

2:1 

 

1:2,5 

1:2 

1:2,5 

1:2 

1:2,5 

1:2 

48,30 

41,60 

43,70 

54,90 

44,60 

39,90 

 

0,516 

4,234 

42,70 

58,17 

33,27 

43,37 

53,30 

42,20 

 

0,077 

9,936 

35,23 

47,93 

43,43 

43,43 

49,17 

53,80 

 

0,316 

5,900 

58,30 

45,10 

31,90 

48,83 

44,43 

44,43 

 

0,092 

5,672 

48,00 

55,47 

38,27 

43,77 

48,00 

39,50 

 

0,339 

9,472 

 

Berdasarkan analisa Kruskal Wallis Tabel 4.3 diatas mean rank uji sensoris semua 

perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap aroma, warna, tekstur, rasa dan 

keseluruhan. Sedangkan ditinjau nilai chi-square rata-rata semua perlakuan nilai menunjukkan 

dibawah  27,587 atau nilai hitung chi- square < nilai chi-square tabel artinya tidak ada 

perbedaan nyata. Mi komposit kacang tunggak dan sorgum disukai oleh panelis karena 

aromanya khas kacang tunggak, teksturnya yang agaak keras, warnanya cenderung 

kekuningan, rasanya yang cenderung gurih dan secara keseluruhan bagus. Hal ini sejalan 

menurut. Purwandari et al., (2017), pengujian mi bebas gluten dari gathotan parameter aroma, 

rasa, tekstur, warna dan keseluruhan pada uji sensoris tidak berbeda secara nyata.  

Perlakuan Terbaik Metode De Garmo 

Pada penelitian ini dalam menentukkan perlakuan terbaik menggunakan metode De 

Garmo. Metode De Garmo disebut juga uji indeks efektivitas dimana menentukkan bobot pada 

setiap parameter. Nilai terbaik ditentukkan berdasarkan nilai hasil (NH) tertinggi semua 

perlakuan.   Nilai hasil tertinggi ini dinyatakan perlakuan terbaik nilai hasil 0,645 yakni 

proporsi pati kacang tunggak: sorgum (1,5 : 1,5) dengan proporsi adonan dengan air (1 : 2). 

Perlakuan  proporsi perbandingan pati kacang tunggak dengan sorgum 1,5:1,5 dan penambahan 

air 1:2. Parameter terbaik ini dari segi fisik, kimia pada masing-masing parameter, dan sensoris. 

Hasil nilai efektivitas perlakuan terbaik adalah 9,137. Nilai efektivitas ini diperoleh dari nilai 

perlakuan dikurangi nilai terburuk, kemudian dibagi nilai terbaik dikurangi nilai terburuk. 
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Sedangkan nilai hasil sebesar 0,644 dimana didapatkan dari nilai efektivitas dikali dengan 

bobot normal.  

KESIMPULAN 

 

Pada uji fisik yang berpengaruh nyata yakni kecerahan. Uji warna parameter L 

(kecerahan) proporsi kacang tunggak dengan sorgum berbeda nyata. Pada Uji kimia yakni pada 

kadar air proporsi proporsi kacang tunggak dengan sorgum memberikan pengaruh nyata.  

Perlakuan terbaik didapatkan dari segi uji warna, uji tekstur, kadar air dan uji sensoris yakni  

perlakuan proporsi kacang tunggak dengan sorgum (1,5 : 1,5) dengan air 1:2. Nilai efektivitas 

dihasilkan yaitu 9,137 dan nilai perlakuan diperoleh 0,644.  
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