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               2. Erni Sofia Murtini, STP., MP. 

 
RINGKASAN 

 
 Jagung merupakan komoditi pangan lokal yang produksinya sangat besar 
di Indonesia selain beras, namun pemanfaatannya masih terbatas. Tepung jagung 
hasil penggilingan kering memiliki kandungan serat yang masih cukup tinggi serta 
flavour dan rasa yang menyengat. Salah satu cara untuk memperbaiki kekurangan 
tersebut dengan proses nikstamalisasi, yaitu pemasakan dalam larutan alkali, di 
mana selama proses akan terjadi perubahan sifat fisik dan kimia biji jagung 
sehingga tepung jagung nikstamal akan memiliki beberapa kelebihan yang tidak 
dimiliki oleh tepung jagung tanpa perlakuan pendahuluan. Dengan adanya 
beberapa kelebihan tersebut, tepung jagung nikstamal akan dicobakan pada 
produk non bread, salah satunya adalah brownis kukus untuk dibandingkan 
dengan yang terbuat dari tepung terigu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perebusan dalam 
larutan kapur terhadap karakteristik fisik dan kimia tepung jagung, aplikasinya 
terhadap brownis kukus serta untuk mengetahui kualitas tepung jagung jika 
disimpan selama periode tertentu.  

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah pembuatan 
tepung jagung nikstamal untuk menentukan perlakuan terbaik. Penelitian ini 
menggunakan faktor tunggal, yaitu lama perebusan jagung dalam air kapur 
dengan waktu yang berbeda yaitu 45, 60, 75, dan 90 menit. Masing - masing 
perlakuan diulang 4 kali. Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode 
Multiple Atribute (Zeleny, 1982). Tahap kedua adalah aplikasi tepung jagung 
nikstamal hasil perlakuan terbaik pada penelitian tahap I pada brownis kukus dan 
pengaruh lama penyimpanan (0, 1 , dan 2 bulan) terhadap kualitas tepung jagung 
nikstamal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik terdapat pada 
tepung jagung dengan perlakuan lama perebusan dalam air kapur selama 45 menit 
dengan nilai kadar abu 1,62 %, kadar pati 72,43 %, kadar protein 11,04 %, kadar 
lemak 6,52 %, kadar serat kasar 3,65 %, swelling power 8,84(g/g), indeks absorbsi 
air 2,42 (g/g), tingkat kecerahan 68,7, dan rendemen 77,67 %. 

Brownis kukus tepung jagung nikstamal memiliki nilai tekstur (16,8) dan 
volume pengembangan (857,5cm3) yang masih lebih rendah dibandingkan 
brownis kukus tepung terigu (tekstur = 14,9; volume pengembangan = 872,5 cm3). 
Secara organoleptik, brownis kukus tepung jagung nikstamal bisa diterima oleh 
panelis dari segi kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa. Sedangkan perlakuan 
penyimpanan tepung jagung nikstamal selama 2 bulan menunjukkan terjadinya 
penurunan pada  kadar pati dan kadar protein, serta terjadi peningkatan pada kadar 
air dan kadar lemak namun tidak terlalu signifikan. 
 
Kata kunci: jagung, tepung jagung nikstamal, nikstamalisasi, brownis kukus 
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SUMMARY 

 
 Corn represent local food commodity besides rice which its production is 
very big in Indonesia but its exploiting is still limited. Dry hulling corn flour still 
have high content of fibre and also the stingy flavour and mouthfeel. One way to 
improve the insuffiency is by nixtamalization process, that is cooking in lime 
water where during process there will be changed in chemical and physical of 
corn so that nixtamal corn flour will have some excess which not have by corn 
flour without treatment like nixtamalization. With the existence of some excess, 
nixtamal corn flour will be tried at non bread product, one of them is steam 
brownies to be compared with wheat one.   

This research aim are to know the influence of different cooking time in 
lime water for chemical and physical corn flour characteristic, its application to 
steam brownies and also to know the quality of corn flour if kept during in 
specified period. 

This research consists of two phase. The first is making of nixtamal corn 
flour to determine the best treatment. This research uses single factor, that is 
different cooking time of corn in lime water (45, 60, 75, and 90 minutes). Each 
treatment repeated 4 times. The best treatment is chosen by Multiple Atribute 
Method (Zeleny, 1982). The second is the application of the best corn flour 
treatment into steam brownies and influence of shelf life (0, 1, and 2 months) for 
nixtamal corn flour quality.  

Result of research indicate that the best treatment is corn flour with 
cooking time in lime water during 45 minute with rate value of ash content 1,62 
%, starch content 72,43 %, protein content 11,04 %, fat content 6,52 %, fibre 
content 3,65 %, swelling power 8,84(g/g), index of water absorbtion 2,42 (g/g), 
brightness 68,7, and yield 77,67 %. 

Steam brownies of nixtamal corn flour have value of textur (16,8 N) dan 
spesific volume (857,5 mm3) which is still lower than wheat steam brownies 
(textur = 14,9 N; specific volume = 872,5 mm3). By organoleptic, steam brownies 
of nixtamal corn flour can be accepted by the trained panelist, facet of appearance, 
flavour, textur, and mouthfeel. While the quality of nixtamal corn flour that is 
kept during 2 months show the degradation of starch and protein content and the 
improvement of water and fat content, but all not too significance. 
 
Keywords: corn, nixtamal corn flour, nixtamalization, steam brownies 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu komoditi pangan lokal yang dapat digunakan sebagai sumber 

karbohidrat yang potensial selain beras dan gandum adalah jagung. Berdasarkan 

data dari BPS, produksi jagung sangat besar yaitu mencapai 11,61 juta ton pipilan 

kering pada tahun 2006. Selama ini jagung dimanfaatkan untuk pakan dan kurang 

banyak digunakan sebagai pangan. Salah satu usaha untuk memanfaatkan jagung 

bagi kebutuhan pangan adalah dengan pembuatan tepung jagung. 

Ada dua cara untuk mendapatkan tepung jagung, yaitu penggilingan 

kering dan penggilingan basah (Kulp and Ponte, 2000). Di Indonesia, secara 

umum tepung jagung didapatkan melalui penggilingan kering, dimana biji jagung 

langsung digiling tanpa diberi perlakuan tertentu terlebih dahulu. Secara umum 

tepung jagung yang didapat melalui penggilingan kering masih memiliki 

kandungan serat (4,24%) yang cukup tinggi (Suarni, 2001) serta flavour dan rasa 

yang menyengat. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap kekurangan 

tersebut, yaitu dengan didahului proses nikstamalisasi. Nikstamalisasi bertujuan 

untuk memperbaiki rasa, gelatinisasi pati dan penyerapan air, serta mengeluarkan 

sebagian lembaga dan perikarp dari biji jagung (Nusantoro, dkk., 2001). Proses ini 

meliputi pemasakan dengan larutan alkali, perendaman, dan penggilingan. Selama 

proses nikstamalisasi akan terjadi perubahan pada sifat fisik dan kimia biji jagung 

sehingga tepung jagung nikstamal akan memiliki beberapa kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh tepung jagung tanpa perlakuan pendahuluan, yaitu stabilitas pati 



menjadi lebih tinggi (Zheng, et al., 1999), memperbaiki tekstur, meningkatkan 

daya simpan (Thomas and Atwell, 1999), lebih mudah digiling, nilai nutrisinya 

bertambah, meningkatkan flavour dan aroma, menurunkan mycotoxins 

(Anonymous, 2008 f), kandungan kalsiumnya lebih tinggi (Ruiz et.al., 2007) 

Di Amerika utara produk pangan berbasis tepung jagung sudah banyak 

dikembangkan dan dikonsumsi, misalnya produk - produk non bread seperti 

pancake, muffin, makanan bayi, dan cereal. Di Mexico dan Guatemala, tepung 

hasil nixtamalisasi pada umumnya digunakan untuk membuat produk tortilla dan 

taco (Guera, 2003). Penggunaan tepung jagung nikstamal pada produk non bread, 

khususnya di Indonesia masih belum banyak dilakukan sehingga perlu dicoba 

untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penggunaan tepung jagung nikstamal 

terhadap produk yang akan dihasilkan, salah satunya dengan mencoba 

mengaplikasikannya pada brownis kukus. 

Sebagaimana produk pangan yang lain, produk tepung - tepungan juga 

berpotensi untuk mengalami kerusakan selama penyimpanan, tetapi untuk tepung 

jagung nikstamal masih belum diketahui seberapa lama masa penyimpanannya. 

Menurut Suarni (1999), penyimpanan dalam bentuk tepung dapat bertahan di atas 

6 bulan dalam kemasan plastik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

lanjutan  tentang penyimpanan tepung selama periode waktu tertentu untuk 

mendapatkan informasi tentang kualitas tepung jagung nikstamal tersebut. 

 

 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lama perebusan dalam larutan kapur terhadap sifat 

fisik dan kimia tepung jagung nikstamal. 

2. Mengetahui sifat fisik dan organoleptik brownis kukus dengan tepung 

jagung nikstamal sebagai bahan baku pembuatannya. 

3. Mengetahui kualitas tepung jagung nikstamal jika disimpan pada periode 

waktu tertentu. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi alternatif lain dalam pengolahan jagung, yaitu 

mengolah jagung menjadi tepung jagung yang didahului dengan proses 

nikstamalisasi. 

2. Memberikan informasi sejauh mana brownis kukus yang terbuat dari tepung 

jagung nikstamal dapat diterima secara organoleptik oleh konsumen.  

3. Memberikan informasi kualitas tepung jagung nikstamal jika disimpan pada 

periode waktu tertentu. 

 

1.4 Hipotesis 

1. Diduga lama perebusan dalam larutan kapur (Ca(OH)2) berpengaruh 

terhadap sifat fisik dan kimia tepung jagung nikstamal serta karakteristik 

produknya (brownis kukus).  

2. Diduga lama penyimpanan pada periode waktu tertentu akan mempengaruhi 

kualitas tepung jagung nikstamal. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung (Zea mays.) 

Jagung merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang terpenting, 

selain gandum dan padi (Anonymous, 2008 b), selain itu jagung adalah salah satu 

komoditas yang sering digunakan sebagai makanan pokok kedua setelah beras, hal 

ini disebabkan karena harganya yang relatif murah dan tidak membutuhkan 

kondisi tanam tertentu (Turisman, 2005). Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(BPS), produksi jagung Indonesia pada tahun 2005 sebesar 10,69 juta ton dan 

meningkat menjadi 11,61 juta ton pada tahun 2006 (Anonymous, 2008 a). 

Berdasarkan warna bijinya, jagung dibedakan menjadi 2, yaitu jagung kuning 

dan jagung putih(Munarso dan Mujisihono, 1993). Berdasarkan bentuk dan 

kandungan pati dalam biji (endosperma), jagung dapat digolongkan menjadi tujuh 

tipe sebagai berikut: (Warisno, 1998) 

a. Jagung gigi kuda (Zea mays indentata), disebut jagung gigi kuda (dent corn) 

karena adanya lekukan di puncak biji. Lekukan tersebut terjadi karena pati 

keras terdapat di pinggir dan pati lembek di puncak biji dan pada umumnya 

jagung jenis ini berwarna kuning. 

b. Jagung mutiara (Zea mays indurata) atau sering disebut juga dengan flint 

corn merupakan jenis jagung lokal Indonesia, umumnya berwarna merah, 

putih atau kuning, dengan biji berukuran sedang dan bagian atas bulat. 

Bijinya tidak berlekuk karena hampir seluruhnya mengandung lapisan tepung 



yang keras. Pada umumnya masak lebih cepat, dan mempunyai kualitas 

konsumsi dan pengolahan yang baik. 

c. Jagung manis (Zea mays saccharata) atau sweet corn mengandung lebih 

banyak gula daripada pati, sehingga bila dikeringkan bijinya akan keriput.  

d. Jagung berondong (Zea mays everta) atau pop corn merupakan jagung tipe 

mutiara, tetapi bagian bijinya terdiri atas pati keras. 

e. Jagung tepung (Zea mays amylaceae) atau flour corn memiliki seluruh 

bagian biji yang terdiri dari pati lunak. Susunan pati lunak pada jagung 

tepung sangat mudah dicerna sehingga banyak digunakan untuk makanan 

bayi. 

f. Jagung polong (Zea mays tunicata) atau pod corn merupakan jenis jagung 

yang memiliki ciri khusus dimana masing-masing biji dibungkus oleh 

kelobot. 

g. Jagung ketan (Zea mays ceratia) atau waxy corn memiliki kandungan 

amilopektin lebih besar daripada amilosa dalam endospermanya. Kandungan 

amilopektin yang tinggi menyebabkan rasa pulen pada jagung ketan. 

Dari ke tujuh jenis jagung diatas jagung hibrida termasuk jenis dent corn. Jenis 

jagung ini sering digunakan sebagai tepung di Indonesia. 

 

 

 

 

 



 

Bagian - bagian biji jagung dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagian - bagian Biji Jagung (Kulp and Ponte, 2000) 

Biji jagung terdiri dari kulit ari, lembaga, tip cap, dan endosperma. 

Sebagian besar pati (85%) terdapat pada endosperma. Serat kasar terutama 

terdapat pada kulit ari. Komponen utama serat kasar adalah hemiselulosa 

(41,16%). Gula terdapat pada lembaga (57%) dan endosperma (15%). Protein 

sebagian besar terdapat pada endosperma (Warintek Pangan, 2005). Penyebaran 

komposisi kimia jagung pada struktur biji dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Penyebaran Komponen Kimia Jagung Tanpa Air Pada Struktur Biji 
Bagian Biji Kernel 

(%) 
Pati 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Serat 
(%) 

Lainnya 
(%) 

Gula 
(%)* 

Abu 
(%)* 

Endosperma 82,9 87,6 8,0 0,8 3,2 0,4 0,6 0,3 
Lembaga 11,1 8,0 18,4 33,2 14,0 26,4 10,8 10,1 
Kulit ari 5,3 7,3 3,7 1,0 83,6 4,4 0,3 0,8 
Tip cap 0,8 5,3 9,1 3,8 77,7 4,1 1,6 1,6 

Sumber : Kulp and Ponte (2000) 
    *Warintek Pangan (2005) 

 



Sedangkan kompisisi kimia biji jagung dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Komposisi Kimia Biji Jagung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Suprapto (1991) 

 

2.2 Tepung Jagung Nikstamal 

Tepung jagung dapat dibuat dari butir jagung atau beras jagung. Dalam 

bentuk tepung jagung, jagung dapat tercampur dengan komoditi lain secara mudah 

dan juga dapat bertindak sebagai subtituen tepung lain seperti tepung terigu 

maupun sebagai pembawa senyawa atau komoditi lain untuk memperbaiki gizi 

atau mutu produk (Munarso dan Mujisihono, 1993). Pada prinsipnya jagung putih 

atau jagung kuning dapat digunakan untuk membuat tepung jagung. Tepung ini 

bisa diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan penggilingan basah dan kering. Pada 

penggilingan kering intinya adalah menggiling jagung kering sampai dihasilkan 

tepung, sedangkan untuk penggilingan basah dilakukan peredaman dalam air atau 

larutan tertentu sebelum digiling (Kulp and Ponte, 2000). Adapun kandungan 

nutrisi tepung jagung dapat dilihat pada   Tabel 3. 

 

Komponen Jumlah (%) 
Air 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat 

- Pati 
- Gula 
- Pentosan 

Abu 
Kalsium 
Serat Kasar 

11,00 
10,00 
5,00 
68,00 
61,00 
1,00 
6,00 
1,40 
0,03 
3,00 



Tabel 3. Kandungan Nutrisi Tepung Jagung 
 

 

 
 
 

Sumber: Suarni (2001) 
 

Perbedaan antara tepung jagung dan tepung jagung nikstamal terletak 

pada proses pembuatannya, di mana tepung jagung nikstamal merupakan hasil 

pengolahan jagung dengan perendaman dan pemasakan jagung dalam larutan 

alkali (kapur). Metode perlakuan alkali ini pertama kali dilakukan di wilayah 

pedesaan Meksiko dan secara turun temurun dilakukan hingga saat ini. Beberapa 

negara seperti Guatemala, Costa Rica, dan United Stated juga melakukan metode 

yang sama untuk mendapat tepung jagung. Pada umumnya tepung jagung yang 

dibuat oleh negara – negara tersebut digunakan sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan tortilla (Anonymous, 2000). 

Tepung jagung nikstamal biasanya digunakan untuk membuat tortilla. 

Proses persiapan nikstamal dapat dilihat pada diagram alir berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen Jumlah (%) 
Lemak 
Serat kasar 
Abu 
Protein 
Pati 

5,42 
4,24 
1,35 
11,02 
79,95 



                                                            Jagung 
 

 
Pembersihan 

 
Pencucian 

 
Penirisan 

 
   Air : jagung (10:1)                                                              CaO 0.1 % (b/b) 
 

Perebusan suhu 100 ± 3oC, 60 menit 
 

Perendaman ±12 jam 
 

Pencucian dengan air bersih 4 kali 
 
 
           Air                                Penghilangan perikarp                   perikarp  

 
Nikstamal tanpa perikarp 

 
Gambar 2. Diagram Alir Proses Persiapan Nikstamal (Ayudirahayu, 2001) 

 

Pembuatan tepung jagung yang didahului nikstamalisasi bertujuan untuk 

memperbaiki rasa, gelatinisasi pati dan penyerapan air, serta mengeluarkan 

sebagian lembaga dan perikarp dari biji jagung (Nusantoro, dkk., 2001). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Carillo, et.al (2004) dapat 

diketahui bahwa kandungan protein dalam tepung jagung nikstamal antara 8,9 - 

10,4 %. Proses nikstamalisasi menurunkan kandungan lemak karena hilangnya 

perikarp dan jaringan lembaga selama pemasakan dan pencucian. Kandungan 

lemak dalam tepung jagung nikstamal adalah 5,0 - 5,4 %. Waktu nikstamalisasi 

dan konsentrasi larutan alkali mempengaruhi pH dari tepung jagung nikstamal, di 

mana seiring perubahan pH, flavor yang dihasilkan bervariasi. Tepung jagung 

nikstamal dengan pH 7,8 memiliki umur simpan yang lebih lama. 



 

2.3 Larutan Kapur (Ca(OH)2) 

Kapur (chalk) yaitu batuan yang terbentuk dari hewan laut. Senyawa 

utamanya adalah kalsium karbonat (CaCO3), lebih lunak dibandingkan gamping. 

Gamping (lime stone) adalah batuan lazim yang mengandung antara 50 - 90 % 

kalsium karbonat (CaCO3). Kapur tohor atau kapur (lime atau quick lime) adalah 

nama lain dari kalsium oksida (CaO), dihasilkan melelui pembakaran gamping di 

atas 900oC. Kapur digunakan untuk membuat kapur mati. Kapur mati (slake lime) 

adalah nama umum untuk kalsium hidroksida Ca(OH)2. Dihasilkan dengan 

menambahkan air pada kapur yang disebut pematian kapur: 

CaO (s) + H2O  Ca(OH)2 (s) 

Larutan kapur mati dalam air dikenal dengan nama air kapur. Suspensi kalsium 

hidroksida dalam air disebut kapur putih (white wash) (Scott, 1994). 

Masih menurut Scott (1994), air kapur (lime water) merupakan larutan 

encer dengan senyawa kalsium hidroksida yang kelarutannya sedikit dalam air, 

tergolong alkali dan digunakan untuk menguji adanya karbon dioksida: 

Ca(OH)2 (aq) + CO2 (g)  CaCO3 (s) + H2O (l) 

Endapan putih akan terbentuk dan tampak seperi susu dalam larutan. Jika karbon 

dioksida berlebih ditiupkan ke dalam larutan, endapan bereaksi membentuk garam 

larut, yaitu kalsium hidrogen karbonat dan cairan kembali bening.  

 

 

 



CaCO3 (s) + H2O (l) + CO2 (g)  Ca(HCO3)2 (aq) 

Perendaman dengan air kapur dipercaya penting dalam pelonggaran 

struktur bagian luar biji jagung, sehingga mempermudah lepasnya lapisan kulit 

luar. Proses ini lebih cepat dibandingkan perendaman saja (Lorenz and Kulp, 

1991).  Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Jackson (2004) 

melaporkan bahwa dengan adanya kapur yang terlarut, jaringan perikarp menjadi 

lunak sehingga proses penetrasi air ke dalam butiran beras jagung semakin cepat 

sehingga perebusan jagung dengan alkali dapat memperbaiki sifat kernel dan 

melunakkan perikarp. Selain itu penggunaan air kapur mampu membuat produk 

mempunyai konsistensi yang kokoh sehingga tidak hancur selama pemasakan dan 

akan meningkatkan titik didih air yang digunakan (Anonymous, 1997). 

 

2.4 Nikstamalisasi 

Nikstamalisasi adalah metode pengolahan makanan dengan cara 

merebus biji jagung dalam air dan Ca(OH)2 (larutan alkali). Biji jagung yang telah 

direbus kemudian direndam dalam air kurang lebih selama 12 jam dan dibilas. 

Terakhir, biji jagung tersebut digiling untuk dijadikan tepung jagung atau adonan 

tepung yang akan digunakan untuk dijadikan beberapa produk seperti tortilla 

(Parra, et.al, 2001). 

Prosedur nikstamalisasi sederhana meliputi perendaman dan pemasakan 

biji jagung selama 5 – 50 menit dalam larutan alkali, kemudian direndam 

semalam. Setelah direndam, jagung dicuci dengan air sebanyak 2 – 3 kali. Hasil 

rendaman yang diperoleh disebut nixtamal atau istilah lainnya hominy. Setelah 



proses pencucian, nixtamal digiling dan adonan yang diperoleh menunjukkan 

adanya homogenisasi massa, gelatinisasi pati, dan denaturasi protein. Tahap akhir 

proses adalah pengeringan pada suhu pemanggangan selama 30 – 60 detik 

(Commack, 1997). 

Pemasakan adalah tahapan yang kritis pada proses nikstamalisasi. Banyak 

variasi bahan dan proses yang menentukan tingkat pemasakan jagung  termasuk 

kualitas karakteristik dari jagung, interaksi antara suhu pemasakan, lama 

pemasakan, lama perendaman, dan konsentrasi larutan kapur. Selama pemasakan, 

ion Ca dibawa air melalui tip cap, lembaga, perikarp, dan sebagian besar kalsium 

disimpan / tertahan dalam lembaga (Carillo, et.al, 2004). Indikator yang baik 

untuk pemasakan ini meliputi penyerapan air oleh biji, kemudahan melepas kulit 

ari, dan keempukan biji. Brioness, et al. (2000), melaporkan bahwa penggunaan 

Ca(OH)2 dalam proses nikstamalisasi jagung dapat merubah komposisi kimia dan 

memperbaiki sifat - sifat fisik serta struktur kristal dari jagung nikstamal. 

Penelitian lain melaporkan bahwa keberadaan ion Ca2+ akan berikatan dengan 

rantai polimer sehingga akan memberikan kontribusi terhadap daya hantar panas 

yang lebih baik (Munoz, et al., 2001).  

Gomez, et al. (1989) in FAO (1992) mencatat bahwa terjadi perubahan 

struktur yang penting dalam biji jagung selama nikstamalisasi. Larutan alkali 

melemahkan dinding sel, menyebabkan penghilangan perikarp. Selanjutnya 

melarutkan dinding sel di endosperm peripheral, menyebabkan swelling dan 

destruksi parsial granula pati, memodifikasi kenampakan protein bodies, dan 

menurut Sustain (1997) juga terjadi peningkatan jumlah kalsium. Selain itu proses 



ini juga akan mempengaruhi tekstur biji, warna, flavor, dan umur simpan hasil 

akhir dari produk nikstamalisasi. Dari penelitian lain yang telah dilakukan oleh 

Carillo, et.al (2004), dapat diketahui juga bahwa selama pemasakan, kadar air dari 

biji jagung bertambah dari 10-12 % ke 40-42 %, sedangkan adanya proses 

perendaman dapat menambah kadar air sebanyak 4-7 % dan mendistribusikan air 

lebih merata ke dalam kernel (biji jagung).  

Selama proses pemasakan dan perendaman, sebagian pati jagung akan mengalami 

gelatinisasi. Granula pati yang telah tergelatinisasi mengalami deformasi bentuk 

sehingga sifat - sifatnya tidak dapat kembali seperti sifat - sifat sebelum granula 

pati tergelatinisasi (Winarno, 1997). Pada pati tergelatinisasi, terjadi peningkatan 

viskositas karena air yang dulunya berada di luar granula dan bebas bergerak 

sebelum suspensi dipanaskan, kini sudah berada dalam butir - butir pati dan tidak 

dapat bergerak dengan bebas lagi (Winarno, 2002). Hal ini akan mempengaruhi 

kualitas tepung jagung dan produk akhir yang dihasilkan. Tepung jagung yang 

mengalami gelatinisasi pada sebagian patinya membuat viskositas adonan 

meningkat sehingga konsistensi adonan menjadi lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengaruh penggunaan larutan alkali telah diteliti oleh Bryant and 

Hamaker (1997) pada pati dan tepung jagung. Dilaporkan bahwa pada pH larutan 

yang tinggi, Ca(OH)2 akan terionisasi menjadi Ca++ dan OH-, kemudian 

membentuk ikatan silang dengan pati. Interaksi Ca++ dengan pati akan 

menstabilkan dinding granula pati sehingga granula pati akan lebih kuat dan 

keras. Rodriguez, et al. (1996) menjelaskan lebih lanjut dengan adanya Ca2+ 

dalam pati akan merusak ikatan antara pati dengan molekul air dan membentuk 

ikatan silang dengan molekul amilosa dan amilopektin yang ada dalam pati yang 

juga dinamakan jembatan kalsium. Munoz, et al., (2001) menambahkan bahwa 

terbentuknya ikatan silang pada rantai polimer pati ini memberi kontribusi pada 

konduktivitas panas yang lebih baik, sifat - sifat fisik, struktur, reologi serta aroma 

yang lebih baik. 

Proses nixtamalisasi juga mempengaruhi kandungan protein karena 

pemanasan biji jagung dalam alkali menurunkan kelarutan, selain itu juga 

menurunkan kandungan lemak, karena sebagian perikarp dan lembaga hilang 

selama pemasakan dan pencucian (Carrilo, et.al, 2004) serta penggilingan 

(Sugiyono, dkk, 2004). Kandungan serat jagung juga menurun akibat 

penggilingan (Sugiyono, dkk, 2004) dan pemasakan dalam air kapur karena dapat 

memperbaiki sifat kernel, melunakkan perikarp (Jackson, 2004) dan membantu 

proses penyerapan air (Dies, 2000) sehingga menyebabkan terjadinya pemecahan 

struktur senyawa hemiselulosa, selulosa dan beberapa lignin (Martinez, et.al, 

2001) yang merupakan komponen penyusun utama perikarp pada serat jagung.  



Proses nikstamalisasi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan 

dengan jagung tanpa perlakuan nikstamalisasi, antara lain: lebih mudah digiling, 

nilai nutrisinya bertambah, meningkatkan flavour dan aroma, menurunkan 

mycotoxins (Anonymous, 2008 f). Keuntungan inilah yang menyebabkan 

nikstamalisasi menjadi perlakuan pendahuluan yang penting sebelum jagung 

diproses menjadi produksi makanan lebih lanjut seperti tortila, tamales, keripik 

jagung, dan lain sebagainya  (Anonymous, 2008 c). Di samping itu produk hasil 

nikstamalisasi memiliki kandungan kalsium yang cukup tinggi yang merupakan 

keuntungan terpenting untuk konsumsi makanan sehari - hari (Ruiz, 2007). 

 

2.5 Penggilingan 

Penggilingan jagung ternyata dapat menurunkan sifat kamba (bulky) 

bahan, yang mempermudah tahapan selanjutnya yaitu pengemasan dan 

penyimpanan. Jagung yang akan dikonsumsi perlu dilakukan penggilingan agar 

meningkatkan palatability sehingga mampu meningkatkan daya cerna. 

Peningkatan daya cerna akan memudahkan pencampuran jagung dengan bahan 

lain dalam proses pembuatan suatu produk. Terdapat 2 (dua) cara penggilingan 

jagung yang dapat dilakukan: 

1. Penggilingan basah, biasanya dilakukan dengan menggunakan alat 

sederhana berupa grinder (batu giling atau lumpang yang dioperasikan dengan 

menggunakan tenaga manusia). Kualitas giling maupun rendemen yang didapat 

masih rendah karena sortasi hasil samping dan kotoran yang kurang sempurna 

penanganannya. 



2. Penggilingan kering, penggilingan jagung cara kering ini memberikan 

output yang relatif lebih baik apabila dibandingkan dengan cara wet process. 

Produk jagung gilingnya bisa langsung disimpan tanpa harus melewati proses 

pengeringan, untuk itu jagung yang akan digiling harus dalam kondisi cukup 

kering (dengan kadar air 14%). Menurut North American Millers’ Association 

(2008), proses penggilingan kering pada jagung dapat dilakukan dengan memiliki 

tiga cara, yaitu: 

(1) Penggilingan dengan menggunakan pemanasan untuk menghilangkan 

lembaga. Langkah pertama dalam proses ini yaitu pemisahan dari biji jagung 

yang rusak. Setelah itu dilakukan pencucian untuk membuang kotoran-

kotoran. Biji jagung yang sudah bersih diatur kelembabannya sampai 20% 

dengan pemanasan. Bersamaan dengan itu perikarp, lembaga dan tip cap 

mengelupas dari endosperm.  Kemudian endosperm ini diproses pada 

degerminator, dikeringkan, didinginkan dan digiling. Fraksi ini disebut 

flaking grits. Selanjutnya pemisahan dilakukan dengan roller mill sehingga 

menghasilkan grits yang lebih kecil, tepung kasar dan tepung yang lebih 

halus. 

(2) Penggilingan tanpa menghilangkan lembaga (Whole ground/Nondegerming 

process). Penggilingan seluruh biji tanpa penghilangan lembaga biasanya 

sering digunakan untuk membuat produk pangan seperti hominy grits dan 

tepung jagung. Pada proses ini masih terdapat sebagian kulit dan lembaga. 

(3) Penggilingan dengan pemasakan biji jagung dengan alkali. Jagung dimasak 

dengan air alkali selama 5 – 50 menit dengan waktu perendaman yang telah 



dilakukan 2-12 jam. Setelah itu dilakukan pencucian untuk menghilangkan 

sisa alkali dan perikarp. Hasil penggilingan jagung dari proses ini biasanya 

terkenal dengan sebutan masa flour. 

Mesin giling yang akan digunakan juga perlu diperhatikan dan didasarkan 

pada jenis dan manfaat jagung giling yang diinginkan. Jenis Roll Mill dan Buhr 

Mill digunakan untuk menggiling jagung untuk kemudian dijadikan sebagai 

tepung jagung yang halus dan seragam, sedangkan jenis Hammer Mill biasanya 

digunakan untuk menggiling jagung yang kelak diperlukan sebagai pakan ternak 

(Noble, 2003). 

Industri pengolahan jagung umumnya terkait proses penggilingan, yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu industri pengolahan dengan 

penggilingan secara kering dan secara basah. Di Indonesia, industri pengolahan 

jagung yang masih berjalan umumnya dengan sistem penggilingan secara kering. 

Proses pengillingan masih sederhana, terutama ditujukan untuk menghasilkan 

grits jagung yang digunakan untuk pembuatan camilan (snack) yang berkembang 

pesat akhir-akhir ini Pada saat proses penggilingan kering, kulit ari jagung juga 

dapat dipisahkan, termasuk fraksi lainnya, baik berupa kotoran halus maupun 

sebagian lembaga dan endosperma. Hasil samping ini disebut juga tumpi yang 

mempunyai kandungan serat kasar relatif tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk 

pakan ternak ruminansia (Tangendjaja dan Wina, 2008). 

 

 

 



2.6 Pengeringan 

Pengeringan adalah cara mengurangi kandungan air sampai produk 

mencapai keadaan air yang diinginkan. Cara pengeringan yang digunakan 

disesuaikan dengan keadaan bahan yang akan dikeringkan dan jumlah retensi zat 

gizi produk yang diinginkan (Tejasari, 2005). 

Menurut Winarno (1993), pengeringan dapat mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. 

Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas mikroorganisme 

tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. 

Proses pengeringan merupakan tahap penting dalam pembuatan tepung 

karena akan mempengaruhi kualitas tepung yang dihasilkan. Pengeringan yang 

umum di negara – negara tropis adalah dengan sinar matahari. Tetapi pengeringan 

dengan sinar matahari mempunyai kerugian, seperti waktu pengeringan yang lama 

(3-4 hari), dapat menyebabkan degradasi komponen – komponen dari bahan yang 

akan ditepungkan dan memicu pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu selama 

pengeringan terjadi kontaminasi bahan oleh debu dan kotoran (Winarno, 2002). 

 

2.7 Brownis Kukus 

Ada dua macam brownis, kukus dan panggang. Struktur brownis sama 

seperti cake. Ketika dipotong terlihat keseragaman pori remah, berwarna menarik. 

Jika dimakan terasa lembut, lembab, dan menghasilkan flavor yang baik.  

Telur, lemak, gula, dan terigu merupakan komponen pembentuk struktur utama 



brownis. Untuk memperbaiki tekstur, biasanya ditambahkan bahan pengemulsi 

(emulsifier) dan bahan pengembang. (Astawan, 2007).  

Brownis kukus dan panggang secara umum tidak terlalu berbeda, tetapi 

pada dasarnya brownis kukus bukan berasal dari adonan khas brownis 

sebagaimana brownis panggang, melainkan berasal dari adonan sponge cake 

(Apriadji, 2008). Astawan (2007) menambahkan perbedaan lainnya, yaitu brownis 

kukus mempunyai kadar air lebih tinggi daripada brownis panggang sehingga 

mempunyai umur simpan yang jauh lebih rendah. Dari segi rasa, brownis 

panggang lebih gurih. Namun, dari segi kesehatan yang dikukus lebih aman 

karena tidak terbentuk radikal bebas, sedangkan yang panggang ada sedikit 

peluang untuk terbentuk radikal bebas 

 

2.7.1 Gula Pasir 

Bahan pemanis yang sering digunakan adalah gula putih (sukrosa), baik 

dalam bentuk kering maupun sebagai larutan yang cair atau sirup (Arthey and 

Ashurst, 2001). Menurut Coultate (1999), gula dalam bentuk kristalnya membuat 

kontribusi yang penting bagi penampilan dan tekstur banyak produk makanan, 

terutama permen, biskuit dan cake. Bentuk kristal yang biasa dari gula adalah 

anhidrat dan mengandung hanya satu anomer. Bagaimanapun pada suhu di bawah 

50oC kristal gula dalam larutan cair berbentuk anomer monohidrat dari α– 

piranosa. 

Pada umumnya manusia, baik bayi, anak – anak, maupun orang dewasa 

menyukai rasa manis gula. Beberapa monosakarida dan oligosakarida yang paling 



sering digunakan adalah sukrosa, glukosa, dan dekstrosa. D-fruktosa dan maltosa 

jarang dijual dalam bentuk kristal, tetapi merupakan bahan pemanis makanan 

yang penting (Winarno, 2002). 

Secara umum gula pasir ditambahkan pada produk untuk memberikan 

rasa manis. Fungsi gula dalam pembuatan brownis, selain untuk memberikan rasa 

manis, juga berpengaruh terhadap pembentukan strukturnya, memperbaiki tekstur 

dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan cara mengikat air, serta 

merangsang pembentukan warna yang baik. Selain itu, gula yang ditambahkan 

dapat berfungsi sebagai pengawet. Gula dapat mengurangi kadar air bahan 

pangan, sehingga bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Astawan, 

2007). Mencampurkan gula kastor (gula pasir butiran halus) ke dalam adonan 

akan menghasilkan tekstur brownies lebih baik daripada bila menggunakan gula 

pasir biasa (yang butirannya kasar) karena lebih rata dan empuk (Apriadji, 2008). 

 

2.7.2 Coklat 

Menurut Anonymous, (2008h), coklat adalah sebutan untuk makanan 

yang diolah dari biji kakao. Terdapat beberapa kategori coklat yang umum 

digunakan dalam aplikasi resep, yaitu:  

• Coklat Bubuk: warnanya beragam dari yang kehitaman sampai coklat 

kemerahan. Biasanya dipakai untuk minuman dan campuran cake atau 

cookies.  

• Dark Chocolate: mengandung gula, cocoa liquor atau cocoa mass, cocoa 

butter dan flavor, disebut couverture chocolate. Couverture chocolate cepat 



lumer dalam suhu ruang sehingga lebih sulit dibentuk. Dark chocolate 

memiliki kadar gula berbeda-beda, bitter (pahit tanpa gula), bitter sweet atau 

semi sweet (agak manis), dan sweet (manis) 

• Milk Chocolate: mengandung bahan yang sama dengan dark chocolate, 

dengan penambahan susu. 

• White Chocolate: mengandung gula, susu full cream, cocoa butter dan flavor. 

sebenarnya tidak termasuk sebagai coklat karena hanya terbuat dari lemak 

coklat saja (cocoa butter). 

• Compound Chocolate: mengandung semua bahan yang terdapat pada coklat, 

dengan penambahan lemak nabati (vegetable fats) sehingga lebih tahan pada 

suhu ruang, tidak cepat leleh. Umumnya di Indonesia yang suhunya panas, 

coklat compound lebih sering dipakai. Penambahan vegetable fat pada coklat 

compound membuat coklat lebih stabil dan tidak mudah lumer.   

                      

Lemak coklat sering digantikan minyak yang lebih murah, seperti lesitin 

dari kedelai atau minyak palem. Cokelat mengandung alkaloid seperti theobromin, 

fenetilamina, dan anandamida yang memiliki efek fisiologis untuk tubuh. Pada 

coklat mentah juga terkandung nutrisi seperti serotonin, tiramin, tembaga, 

Feniletilamin, magnesium (Anonymous, 2008i)  

Dark cooking chocolate (cokelat blok) adalah cokelat batangan yang 

khusus digunakan untuk membentuk produk-produk bakery. Bahan ini dapat 

meleleh pada suhu 400 C, serta berfungsi untuk memberikan rasa dan warna. 



Ditambahkan juga cokelat bubuk yang berfungsi untuk memperkuat rasa, aroma, 

dan warna (Astawan, 2007). 

 

2.7.3 Minyak Goreng 

Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan 

brownies. Lemak yang biasanya digunakan adalah mentega dan margarin. Dalam 

pembuatan brownies, umumnya digunakan margarin karena harganya yang lebih 

murah dibandingkan butter. Penambahan lemak untuk memberikan rasa gurih, 

melembutkan, membuat produk tidak cepat menjadi keras dan lebih empuk. 

Selain itu, menambah nilai gizi dan rasa lezat brownis (Astawan, 2007). Apriadji 

(2008) menambahkan bahwa margarin bukan sumber lemak yang baik untuk 

kesehatan. Sumber lain yang paling disarankan adalah minyak goreng (minyak 

kelapa) karena minyak kelapa memiliki pengaruh kecil meningkatkan kadar 

kolesterol darah dibanding mentega, margarin atau minyak goreng lainnya. 

Minyak goreng yakni minyak kelapa, merupakan sumber lemak yang sangat 

dianjurkan untuk adonan brownis. Sebagai bahan kue, minyak kelapa memiliki 

rasa, aroma, dan warna netral, sehingga tidak mengurangi penampilan dan cita 

rasa brownis. selain itu, minyak kelapa juga bisa berperan sebagai pengemulsi 

adonan, yakni menjadikan adonan lebih menyatu, sebagaimana fungsi mentega / 

margarin yang digantikannya (Apriadji, 2008). 

 

 

 



2.7.4 Telur 

Telur dalam pembuatan brownies berfungsi untuk membentuk suatu 

kerangka yang bertugas sebagai pembentuk struktur. Telur juga berfungsi sebagai 

pelembut dan pengikat. Fungsi lainnya adalah untuk aerasi, yaitu kemampuan 

menangkap udara pada saat adonan dikocok, sehingga udara menyebar rata pada 

adonan (Astawan, 2007). 

 

2.7.5 Bahan Pengembang dan Pengemulsi 

Bahan pengembang (leavening agent) merupakan senyawa kimia yang 

akan terurai menghasilkan gas di dalam adonan. Bahan pengembang dapat 

mengembangkan produk karena dapat menghasilkan gas C02. Bahan pengembang 

yang digunakan pada pembuatan brownies adalah baking powder. Selain itu, 

dalam pembuatan brownies juga digunakan gliseril monostearat (GMS). GMS 

adalah salah satu bahan emulsifier yang fungsinya untuk mendorong pembentukan 

dan mempertahankan emulsi agar tetap stabil. Garam juga ditambahkan dalam 

pembuatan brownies untuk asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi (Astawan, 

2007). 

 

2.7.6 Pembuatan Brownis Kukus 

Proses pembuatannya brownis cukup mudah. Telur dan gula dikocok, 

kemudian ditambahkan tepung terigu, cokelat bubuk, baking powder, dan garam 

yang sudah diayak. Masukkan margarin dan dark cooking chocolate yang sudah 

dicairkan, diaduk dengan sendok pengaduk sampai tercampur rata. Adonan 



dimasukkan ke dalam loyang yang telah diolesi margarin dan dikukus atau 

dipanggang selama 30 menit (Astawan, 2007). 

 

2.8 Perubahan yang Terjadi Selama Penyimpanan 

Menurut Floros (1993), selama proses dan penyimpanan produk pangan 

dapat mengalami perubahan - perubahan biokimia, kimia, fisika, dan biologi. 

Pengetahuan mengenai perubahan - peubahan yang dapat terjadi ini penting 

sebagai dasar untuk menentukan bahan pengemas yang tepat untuk produk 

pangan. Penurunan mutu produk pangan sangat bergantung pada transfer yang 

mungkin terjadi antara produk dan lingkungan luar produk. 

Penyimpangan suatu produk dari mutu awalnya disebut deteriorasi. 

Umumnya produk pangan mengalami deteriorasi segera setelah diproduksi 

melalui berbagai mekanisme seperti oksidasi, browning, enzimatis maupun non 

enzimatis, kontaminasi mikroba, perubahan struktur, foto degradasi, senescenes, 

caking maupun staling. Reaksi deteriorasi dimulai melalui kontak antara produk 

dengan udara, oksigen, uap air, cahaya atau perubahan suhu (Anonymous, 2005b). 

Untuk penyimpanan yang optimal, suhu ruang penyimpanan sebaiknya 

dijaga konstan, dengan variasi kurang dari 1-20C. Suhu penyimpanan yang lebih 

tinggi dari suhu optimal akan memperpendek umur simpan produk yang 

diharapkan. Fluktuasi suhu dapat menyebabkan kondensasi pada produk, hal ini 

akan memacu pertumbuhan mikroba patogen dan kerusakan yang disebabkannya 

(Tang and Watada, 1991). Kondisi lingkungan yang lembab akan menyebabkan 

terjadinya transfer massa uap air ke dalam produk kering sehingga diperlukan 



barier (penghalang) untuk meminimalisir transfer uap air tersebut (Eskin and 

Robinson, 2001). Kelembaban nisbi di gudang seringkali mempengaruhi 

pertumbuhan kapang. Hasil metabolisme kapang antara lain air, menambah 

kelembaban lingkungan. Peningkatan suasana lembab tersebut memicu 

pertumbuhan khamir dan bakteri yang ada di lingkungan (Gandjar dkk, 2006). 

Tabel 4. Pengaruh Beberapa Faktor Terhadap Reaksi Deteriorasi Pada 
Produk Pangan 

Sumber: Floros (1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktor Utama Penurunan Mutu 
Oksigen 1. Oksidasi lipid 

2. Kerusakan vitamin 
3. Kerusakan protein 
4. Oksidasi pigmen 

Uap Air 1. Kehilangan / kerusakan vitamin 
2. Perubahan organoleptik 
3. Reaksi browning 
4. Oksidasi lipid 

Cahaya 1. Oksidasi 
2. Pembentukan off flavour 
3. Kerusakan vitamin 
4. Kerusakan pigmen dan perubahan warna 

Mikroorganisme 1. Pembentukan racun 
2. Kehilangan nutrisi 
3. Keracunan / alergi 

Kompresi, Vibrasi, dan 
Abrasi 

1. Perubahan organoleptik 
2. Kebocoran pada Pengemasan 

Bahan Kimia toksik/ off 
flavour 

1. off flvour 
2. Perubahan organoleptik 
3. Perubahan kimia 
4. Pembentukan racun 



Tabel 5. Perubahan - Perubahan Mutu Berdasarkan Atribut Mutu 
Atribut Mutu Perubahan Mutu 

Tekstur 1. Kehilangan daya larut 
2. Kehilangan daya ikat air 
3. Pengerasan 
4. Pelunakan 

Aroma Timbul aroma tengik, aroma karamel, atau aroma 
lain 

Warna Penggelapan, pemucatan, timbul warna yang 
tidak diinginkan 

Kenampakan 1. Peningkatan ukuran partikel 
2. Pengecilan ukuran partikel 
3. Ukuran partikel yang tidak seragam 

Nilai Nutrisi Degradasi vitamin, mineral, protein, lemak 
Sumber : Fennema (1996) 

2.9 Daya Simpan Tepung 

Kualitas tepung dapat dipengaruhi oleh moisture (kadar air), ash (kadar 

abu), dan beberapa parameter fisik lainnya, seperti water absorption, development 

time, stability, dan lain-lain. Moisture adalah jumlah kadar air pada tepung yang 

mempengaruhi kualitas tepung. Bila jumlah kadar air melebihi standar maksimum 

maka memungkinkan terjadinya penurunan daya simpan tepung karena akan 

semakin cepat rusak, berjamur dan bau apek. Kadar abu yang ada pada tepung 

akan mempengaruhi proses dan hasil akhir produk antara lain: warna produk 

(warna crumb pada roti, warna mie) dan tingkat kestabilan adonan. Semakin 

tinggi kadar abu, semakin buruk kualitas tepung dan sebaliknya semakin rendah 

kadar abu semakin baik kualitas tepung. Kemampuan tepung untuk menyerap air 

disebut Water Absorption. Kemampuan daya serap air tepung akan berkurang bila 

kadar air dalam tepung terlalu tinggi atau tempat penyimpanan yang lembab 

(Anonymous, 2008g).  



Penyimpanan dalam bentuk tepung dapat bertahan di atas 6 bulan dalam 

kemasan plastik. Komposisi kimia tepung yang disimpan juga tidak banyak 

mengalami perubahan begitu pula kadar airnya masih di bawah 12% (Suarni, 

1999). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Suarni (2000) menyatakan 

bahwa penyimpanan tepung sorgum dalam kemasan  kantong plastik mampu 

menekan serangan hama hingga penyimpanan 6 bulan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penyimpanan sorgum dalam bentuk tepung lebih 

menguntungkan dibanding dalam bentuk biji.  Penyimpanan terbaik adalah dalam 

kemasan kantong plastik, diikuti dalam karung plastik, kantong kertas, dan 

terendah daya simpannya adalah dalam karung goni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada bulan Januari - Maret 

2009. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan  

Bahan yang digunakan untuk membuat tepung jagung adalah adalah 

jagung hibrida pipilan kering varietas galur murni yang diperoleh dari Dau dan 

kapur yang diperoleh dari tempat pembuatan marning jagung di Kelurahan 

Pandanwangi Malang. Sedangkan bahan untuk membuat brownis kukus terdiri 

dari gula pasir “Gulaku”, telur, emulsifier “SP Menara”, vanili bubuk, coklat 

bubuk “Van Houten”, minyak goreng “Bimoli”, dan garam, yang dibeli dari Pasar 

Blimbing Malang. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa diperoleh dari CV. Panadia 

Malang, Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, 

dan Laboratorium Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Bahan 

kimia dengan kemurnian pro analisa (p.a) antara lain: H2SO4 pekat, Petroleum 

Eter (PE), HCl pekat, asam borat (H2BO3), indikator PP, tablet Kjeldahl, K2SO4, 

asam oksalat (C2H2O4.2H2O), alkohol 95%, reagen Nelson dan Arsenomolibdat. 



Bahan analisa dengan kemurnian teknis antara lain aquades, NaOH, alumunium 

foil, dan kertas saring. 

3.2.2 Alat  

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan produk meliputi panci, 

baskom plastik, disk mill, dandang, loyang, kompor, sendok kayu, gelas ukur, 

ayakan 40 mesh dan 100 mesh, tempeh, blender kering (Philips), saringan, 

timbangan. 

 Alat - alat yang digunakan untuk analisa antara lain: gelas ukur, 

erlenmeyer, labu ukur (IWAKI Pyrex), timbangan analitik (merk Mettler AE 160 

kapasitas maksimal 150 gram), desikator (merk Simax), oven kadar air (merk 

Memmert tipe U.30 kapasitas 2200C), waterbath, sentrifuse, perangkat titrasi 

(merk Metrohm Herisau Multi Burette E 485, kapasitas 20 ml), muffle furnace 

(merk Naberterhm D-2804 buatan Lilienthal Bremen West Germany kapasitas 

maksimal 6000C), perangkat ekstraksi Soxhlet (merk Soxtec system HT 2 1045),  

spektofotometer  (Unico UV-2100), vortex. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penelitian Tahap I: Pembuatan Tepung Jagung Nikstamal dengan 

Aplikasinya Pada Brownis Kukus 

 Penelitian tahap I ini bertujuan untuk mendapatkan perlakuan terbaik 

tepung jagung nikstamal untuk diaplikasikan pada brownis kukus. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan faktor tunggal, yaitu lama perebusan jagung 

dalam air kapur dengan waktu yang berbeda yaitu 45, 60, 75, dan 90 menit. 



Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 16 satuan 

percobaan. 

 

3.3.2 Penelitian Tahap II: Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Kualitas 

Tepung Jagung Nikstamal 

 Perlakuan terbaik hasil penelitian tahap I, yaitu tepung jagung nikstamal 

yang memiliki karakteristik terbaik secara fisik dan kimia disimpan pada periode 

tertentu (0, 1, dan 2 bulan) dan diaplikasikan pada brownis kukus untuk dianalisa 

secara fisik dan diuji organoleptik oleh para panelis terlatih. Pengamatan tepung 

jagung nikstamal dilakukan secara periodik dibandingkan dengan kontrol (tepung 

jagung nikstamal 0 bulan).  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan bertujuan untuk mendapatkan cara pembuatan 

tepung jagung nikstamal dan pengaruh sifat tepung jagung nikstamal terhadap 

brownis kukus.  

 

3.4.2 Pembuatan Tepung Jagung Nikstamal 

a. Biji jagung disortasi dan dicuci dari kotoran-kotoran sehingga diperoleh 

biji jagung yang bersih. 

b. Biji jagung ditimbang untuk mendapatkan berat tertentu. 

 



c. Biji jagung direbus dalam air kapur dengan perbandingan biji            

jagung : air : kapur  = 1 : 3 : 3(b/b) selama waktu tertentu, yaitu 45, 60, 75, 

dan 90 menit 

d. Biji jagung yang telah direbus dicuci dengan air bersih untuk 

membersihkan air kapur yang masih tersisa 

e. Selanjutnya direndam dalam air dengan perbandingan biji jagung:air=1:3 

(b/v) selama 24 jam (1 hari) pada suhu kamar untuk untuk memudahkan 

memisahkan antara kulit luar jagung dengan bijinya. 

f. Biji jagung ditiriskan dengan penyaring. 

g. Biji jagung ditebarkan pada tempeh dan dijemur sinar matahari selama  6 

jam untuk memudahkan penggilingan. 

h. Biji jagung digiling dengan menggunakan disk mill dan ditampi untuk 

memisahkan kulit ari dari biji jagung (jagung yang digiling harus dalam 

volume yang banyak karena kapasitas mesinnya cukup besar sehingga 

rendemen yang dihasilkan tidak terdapat pengulangan).  

i. tepung jagung nikstamal hasil penggilingan diayak dengan menggunakan 

ayakan 40 mesh dan 100 mesh. 

j. Tepung jagung nikstamal dikeringkan sampai kadar air kurang lebih 8%. 

k. Selanjutnya diperoleh tepung jagung nikstamal yang siap digunakan. 

 

 

 

 



3.4.3 Pembuatan Brownis Kukus  

a. Bahan - bahan yang meliputi tepung jagung nikstamal hasil masing - 

masing perlakuan, gula pasir, telur, emulsifier, vanili, coklat bubuk, 

minyak goreng, dan garam ditimbang untuk mendapatkan berat tertentu. 

b. Tepung jagung nikstamal dan coklat bubuk diayak, kemudian 

ditambahkan garam dan vanili (Bahan 1). 

c. Telur, gula pasir, dan emulsifier dikocok dengan mixer sampai adonan 

mengembang (Bahan 2). 

d. Bahan 1 dan 2 dicampur lalu diaduk hingga adonan tercampur rata, setelah 

itu minyak goreng dimasukkan dan diaduk lagi hingga adonan rata. 

e. Adonan dituang ke dalam loyang yang sudah dialasi kertas roti dan 

dikukus selama 30 ± 5 menit. 

 

3.4.4 Penelitian Tahap I: Pembuatan Tepung Jagung Nikstamal dengan 

Aplikasinya Pada Brownis Kukus 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan perlakuan terbaik tepung 

jagung nikstamal kemudian diaplikasikan untuk membuat brownis kukus. 

Prosedur penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Tiap - tiap tepung jagung nikstamal yang telah mengalami lama perebusan 

yang berbeda dianalisa secara fisik dan kimia. 

2. Menentukan perlakuan terbaik dari hasil analisa yang telah dilakukan 



3. Tepung jagung nikstamal hasil perlakuan terbaik tersebut diaplikasikan 

untuk pembuatan brownis kukus dan produk dianalisa secara fisik dan 

organoleptik. 

 

3.4.5 Penelitian Tahap II: Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Kualitas 

Tepung Jagung Nikstamal 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus 

mengetahui kualitas tepung jagung nikstamal secara fisik dan kimia selama 

penyimpanan pada periode waktu tertentu. Prosedur penelitian tahap II adalah 

sebagai berikut:  

a. Tepung jagung nikstamal perlakuan terbaik ditimbang dengan berat 

tertentu menjadi 3 bagian sama rata  dan dimasukkan ke dalam plastik PP. 

b. Tepung tersebut disimpan pada suhu ruang selama periode tertentu, yaitu 

0, 1, dan 2 bulan. 

c.  Tepung jagung nikstamal diamati dan dianalisa secara periodik sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan untuk mengetahui kualitasnya. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisa Data 

3.5.1 Pengamatan 

 Pada penelitian ini pengamatan dan analisa untuk bahan baku (jagung 

pipilan) dan produk akhir (tepung jagung nikstamal) meliputi kadar air metode 

pemanasan (AOAC, 1970), kadar pati (AOAC, 1999), kadar protein dengan 

metode    Makro-Kjehdahl    (Apriyantono 1989),   kadar   lemak   metode Soxhlet 



(AOAC, 1970), kadar serat kasar (AOAC, 1970 dalam Sudarmadji, dkk 1987), 

tingkat kecerahan (Yuwono dan Susanto, 1998), rendemen, swelling power, 

indeks absorbsi air (Chang, et al., 1998), dan sifat Amilografi (Antarlina, 1996).  

Pengamatan dan analisa untuk brownis kukus meliputi uji organoleptik 

(kenampakan, aroma, tekstur, dan rasa), tekstur dan volume spesifik (Claudio and 

de Leon, 1977).  

Pengamatan terhadap penurunan kualitas tepung jagung nikstamal 

meliputi kadar air metode pemanasan (AOAC, 1970), kadar pati metode hidrolisis 

asam (AOAC, 1999), kadar protein dengan metode Makro-Kjehdahl (Apriyantono 

1989), kadar lemak metode Soxhlet (AOAC, 1970), bilangan TBA (Sudarmadji, 

dkk., 2007), dan total kapang 

 

 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa secara statistik menggunakan metode 

analisis ragam (ANOVA). Apabila menunjukkan perbedaan nyata dilanjutkan 

dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 5%. Pemilihan perlakuan terbaik 

dilakukan dengan menggunakan metode multiple atribute (Zeleny, 1986). 

Sedangkan untuk uji organoleptik dilakukan uji t (triangle test) (Wahono, 2001). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tepung jagung 15% (b/b) 
coklat bubuk 6 % (b/b) minyak goreng 12% (b/b) 

Brownis Kukus 
Analisa:                                   
- Organoleptik(kenampakan, 
aroma, tekstur, rasa) 
- volume pengembangan, 
tekstur 

 
 
 
 
 
 

 
Pengocokan dengan mixer 
(kecepatan 5, t = 10 menit) 

 
 
 
 
 

Pengadukan sampai adonan rata 
 
 

Penuangan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti 
 

 
Pengukusan (t = 30 ± 5menit) 

 
 

 
 

                                                     
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Brownis Kukus 
Sumber: Modifikasi dari Liem (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

telur 36% (b/b) 
gula pasir 27% (b/b)       
emulsifier 3,6% (b/b) 



 
 

Tepung jagung perlakuan terbaik 
 
 

    penimbangan menjadi 3 bagian 
 
 

penyimpanan dalam plastik PP 0,08 mm pada suhu kamar 
selama 0, 1, dan 2 bulan 

 
 
 

   tepung jagung 0 bulan             tepung jagung 1 bulan tepung jagung 2 bulan 
              (kontrol) 
                                                        

                                                   Analisa: Kadar air, protein, lemak, pati, serat 
kadar abu, bilangan TBA, total kapang 

                                          
 

 
 

Gambar 6. Diagram Alir Penyimpanan Tepung Jagung 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian pembuatan tepung jagung 

nixtamal adalah jagung kuning pipilan kering varietas hibrida galur murni . 

Parameter bahan baku yang dianalisis meliputi kadar air, kadar abu, kadar pati, 

kadar protein, kadar lemak dan kadar serat kasar. Adapun komposisi kimia bahan 

baku setelah dianalisa ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Analisa Bahan Baku 
Komponen Analisa (%) Pustaka (%)*) 

Kadar Air 0 0 
Kadar Abu 1,42 1,52***) 
Kadar Pati 69,95 68,54**) 
Kadar Protein 12,09 11,24**) 
Kadar Lemak 3,48 6,09 ***) 
Kadar Serat Kasar 3,67 3,37***) 

Keterangan : *) Jagung kuning,  **) Suprapto (1991), ***) Suarni (2001) 
Analisa bahan baku berdasarkan berat kering (kadar air 0%) 

  
Dari Tabel 6. dapat diketahui ada perbedaan komposisi kimia secara 

umum antara bahan baku hasil analisa dengan literatur meskipun tidak terlalu jauh 

berbeda. Pada nilai kadar air yang tidak jauh berbeda didapatkan nilai kadar 

protein yang sama, nilai kadar abu, kadar pati, dan kadar serat kasar yang agak 

berbeda serta nilai kadar lemak yang perbedaanya cukup menonjol. Perbedaan ini 

diduga bisa disebabkan antara lain oleh varietas jagung kuning, umur jagung yang 

akan berpengaruh pada kandungan pati di dalam biji jagung, dan proses 

pengolahan yang digunakan. Suliantri dan Rahayu (1990) menyatakan bahwa 

komposisi kimia biasanya bervariasi tergantung dari varietas dan faktor luar 

seperti iklim, kesuburan tanah, dan sebagainya. 



4.2. Hasil Analisis Kimia Tepung Jagung Nikstamal 

Analisis kimia yang dilakukan pada tepung jagung nikstamal adalah 

meliputi analisa kadar abu, kadar pati, kadar protein, kadar lemak, dan kadar serat 

kasar. Hasil analisa merupakan rerata tepung jagung dengan lama perebusan 

dalam alkali (air kapur / larutan (Ca(OH)2)) yang berbeda - beda pada konsentrasi 

kapur yang sama (3%) untuk tiap perlakuan. Dari data tersebut diketahui bahwa 

terjadi perubahan nilai pada masing - masing komponen / parameter untuk tiap 

perlakuan. Berikut ini adalah data hasil analisa pengaruh perlakuan lama 

perebusan dalam air kapur terhadap rerata kadar abu, pati, protein, lemak dan serat 

kasar. 

Tabel 7. Pengaruh Lama Perebusan dalam Air Kapur Terhadap Rerata 
Kadar Abu, Pati, Protein, Lemak, dan Serat Kasar Tepung 
Jagung Nikstamal 

Lama Perebusan 
dalam Air Kapur 

3% (menit) 

Kadar (% Dry Basis) 
Abu Pati* Protein* Lemak Serat 

Kasar 
45 1,62 72,43a 11,04a 6,52 3,65 
60 1,81 71,36b 11,27ab 6,68 3,56 
75 1,72 75,24c 11,89b 7,01 3,51 
90 1,81 76,49d 11,82b 6,51 3,25 

BNT 5% - 0,599 0,642 - - 
Keterangan: * = rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan    

berbeda nyata (α = 0,05) 
 

a. Kadar Serat Kasar 

Pada tabel 7, hasil analisa ragam kadar serat kasar menunjukkan bahwa 

lama perebusan dalam air kapur yang berbeda - beda tidak memberi pengaruh 

yang nyata (α = 0,05) terhadap kadar serat kasar tepung jagung yang dihasilkan, 

namun   nilai  yang  dihasilkan  dari  tiap  -  tiap  perlakuan  menunjukkan  adanya 



penurunan kadar serat kasar dengan nilai komponen berkisar antara 3,12 - 4,01% 

yang disajikan pada Gambar 7. 

Kadar Serat Kasar

0
1
2
3
4
5

45 60 75 90
Lama Perebusan (menit)

K
ad

ar
 S

er
at

 
K

as
ar

 (%
)

 

Gambar 7. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur 
Terhadap Rerata Kadar Serat Kasar (% Dry Basis) Tepung 
Jagung Nikstamal 

 
Terjadinya penurunan kadar serat kasar dikarenakan adanya proses penghilangan 

kulit ari pada saat pembuatan tepung jagung karena sifat dan beberapa komponen 

serat kasar yang larut dalam suasana basa (alkali), dimana menurut Anonymous 

(2002), Kalsium hidroksida (Ca(OH)2) merupakan senyawa alkali kuat atau pH 

sangat basa (pH 12,4). Selain itu menurut Sugiyono, dkk (2004) kandungan serat 

jagung akan menurun akibat penggilingan dan pemasakan dalam air kapur karena 

dapat memperbaiki sifat kernel, melunakkan perikarp (Jackson, 2004) dan 

membantu proses penyerapan air (Dies, 2000) sehingga menyebabkan terjadinya 

pemecahan struktur senyawa hemiselulosa, selulosa dan beberapa lignin 

(Martinez, et.al, 2001) yang merupakan komponen penyusun utama perikarp pada 

serat jagung. Ditambahkan oleh Budianto (2001) dan Brioness, et al. (2000) 

bahwa hemiselulosa mempunyai derajat polimerisasi rendah dan mudah larut 

dalam     alkali     tetapi     sukar     larut     dalam     asam    .     Di     samping   itu  



dengan adanya pemasakan proses penghilangan kulit ari akan lebih cepat 

dibanding hanya dengan perendaman saja (Lorenz and Kulp,1991). 

Penurunan jumlah serat kasar diduga juga berkaitan dengan nilai rendemen 

(Tabel 8). Nilai serat kasar pada lama perebusan 45 menit adalah yang tertinggi 

dibandingkan dengan lama perebusan yang lain diduga karena serat kasar masih 

banyak terdapat pada tepung yang lolos ayakan 100 mesh sehingga pada saat 

analisa nilai serat kasar yang  terhitung menjadi tinggi. 

b. Kadar Pati, Protein, dan Lemak  

Pada tabel 7 ditunjukkan juga hasil analisa ragam kadar pati, protein, dan lemak. 

Lama perebusan dalam air kapur yang berbeda - beda memberikan pengaruh yang 

nyata (α = 0,05) terhadap kadar pati di mana ada beda nyata pada tiap 

perlakuannya. Perlakuan lama perebusan tersebut juga memberi pengaruh nyata 

pada protein di mana ada beda nyata antara perlakuan lama perebusan 45 menit 

dengan 75 dan 90 menit, tetapi tidak berbeda nyata dengan lama perebusan 60 

menit, sedangkan perlakuan dengan lama perebusan 60, 75, dan 90 menit tidak 

menujukkan perbedaan yang nyata. Kadar lemak tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (α = 0,05) pada tepung jagung yang dihasilkan. Perubahan akibat 

perlakuan disajikan dalam bentuk grafik dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur 

Terhadap Rerata Kadar Pati, Kadar Protein, dan Kadar Lemak 
(% Dry Basis) Tepung Jagung Nikstamal 

 
Dari gambar grafik di atas dapat dilihat perubahan komponen kimia yang 

dihasilkan pada lama perebusan 45, 60, 75, dan 90 menit dalam air kapur (3%). 

Kadar pati cenderung meningkat dengan semakin lamanya perebusan dengan nilai 

komponen kimia berkisar antara 71,07 - 76,89 %, kadar protein memiliki nilai 

komponen kimia protein berkisar antara 10,34 - 12,26 % dan kadar lemak 

memiliki bentuk grafik yang menunjukkan terjadinya peningkatan komponen 

pada lama perebusan 45 sampai 75 menit kemudian menurun pada waktu ke 90 

menit, dengan nilai komponennya berkisar antara 6,14 - 7,23 %. Adanya 

peningkatan dan penurunan jumlah komponen - komponen tersebut diduga 

berkaitan dengan jumlah rendemen tepung jagung yang dihasilkan (Tabel 8.). 
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Tabel 8. Nilai Rendemen Tepung Jagung 

Lama 
Perebusan 
dalam Air 

Kapur 
Konsentrasi 
3% (menit) 

Σ Biji 
Jagung 
Awal  

(g) 

Σ 
Tepung 
Jagung 
Lolos 

100 mesh 
(g) 

Σ 
Tepung 
jagung 
Tidak 
Lolos 

100 mesh 
(g) 

Rendemen 
(%) 

Total 
Tepung 
Jagung 

(g) 

Loss 
(g) 

45 3000 2330 190 77,67 2500 500 
60 3000 1800 170 60 2390 610 
75 3000 1770 590 59 2450 550 
90 3000 1430 680 47,67 2420 580 

 
Semakin lama perebusan dalam air kapur menunjukkan nilai rendemen 

yang semakin kecil karena jumlah tepung jagung yang tidak lolos ayakan lebih 

banyak daripada jumlah tepung yang lolos ayakan 100 mesh. Bagian tepung yang 

tidak lolos ayakan ini diperkirakan banyak mengandung komponen serat kasar, 

sebagian pati, dan sebagian lembaga. Sebagian pati yang tidak lolos ini 

dikarenakan terjadinya ikatan silang pada saat perebusan dalam air kapur yang 

membuat konsistensi granula kokoh dan tidak mudah hancur selama pemasakan 

dan penggilingan dengan semakin lamanya perebusan. Pernyataan ini didukung 

oleh Bryant and Hamaker (1997) yang meneliti penggunaan larutan alkali pada 

pati dan tepung jagung melaporkan bahwa pada pH larutan yang tinggi, Ca(OH)2 

akan terionisasi menjadi Ca2+ dan OH- kemudian membentuk ikatan silang dengan 

pati. Interaksi Ca2+ dengan pati akan menstabilkan dinding granula pati sehingga 

granula pati akan lebih kuat dan keras sehingga tidak hancur selama pemasakan. 

Semakin banyak tepung jagung yang lolos ayakan, diduga masih banyak 

jumlah komponen lain selain pati yang terikut di dalamnya seperti serat              

dan lembaga. Hal ini yang menyebabkan jumlah rendemen dan nilai serat kasar 

yang tertinggi berada pada lama perebusan 45 menit.  



Nilai kadar pati yang semakin tinggi diduga berkaitan dengan analisa pati 

yang digunakan, yaitu hidrolisis asam dan penentuan kadar pati dengan penentuan 

gula reduksi. Secara umum endosperma biji jagung memiliki bagian yang keras 

(horny endosperm) dan lunak (floury endosperm) (Kent, et al., 1994). Perebusan 

dalam air kapur menyebabkan terbentuknya ikatan silang yang menjadikan 

konsistensi granula pati kokoh dan tidak mudah hancur selama pemasakan dan 

penggilingan sehingga sebagian pati dan beberapa komponen lain akan lebih 

banyak tertinggal di ayakan (tidak lolos ayakan 100 mesh). Komponen pati yang 

tidak lolos ini diduga sebagian besar merupakan horny endosperm, sedangkan 

yang lolos ayakan adalah floury endosperm. Lama perebusan 90 menit memiliki 

nilai pati yang tertinggi karena diduga tepung jagung yang lolos ayakan sebagian 

besar terdiri dari floury endosperm. Bagian endosperma yang lunak ini 

mengandung amilosa yang lebih banyak dan strukturnya lebih tipis dibandingkan 

endosperma yang keras yang lebih banyak tersusun atas amilopektin(Rojas-

Molina, et.al, 2007). Oleh karena itu ketika dihidrolisis dengan asam, pati pada 

bagian endosperma yang keras dihidrolisis lebih lambat dibandingkan endosperma 

yang lunak. Hal ini menyebabkan bagian endosperma yang lunak akan 

menghasilkan gula - gula sederhana yang dihasilkan akibat pemutusan ikatan 

amilosa lebih banyak sehingga pada saat penentuan gula reduksi, nilai yang ditera 

oleh spektrofotometer lebih tinggi, akibatnya nilai kadar pati yang dihasilkan 

tinggi.  

Selain pati, komponen protein juga mengalami peningkatan. Kadar protein 

ini dianalisis dengan cara Kjedahl, di mana yang diukur adalah kadar nitrogennya. 



Distribusi nitrogen paling banyak terdapat pada endosperma (80,5%), yang kedua 

adalah lembaga (14,9%), dan terdapat sejumlah kecil di kulit ari (4,6%) (FAO, 

1992). Oleh karena itu jumlah protein yang terkandung dalam tepung jagung 

masih cukup tinggi karena sebagian besar Nitrogen yang teranalisa terdapat pada 

bagian endosperm. Komponen utama protein yang terdapat dalam endosperma 

adalah zein atau prolamin yang memiliki nilai nitrogen yang paling tinggi 

dibandingkan komponen protein lainnya, dan zein ini banyak terdapat pada bagian 

endosperma yang lunak (floury endosperm) (Landry, et al., 2004). Jadi 

meningkatnya kadar protein ini diduga disebabkan karena semakin banyaknya 

jumlah tepung jagung yang lolos ayakan 100 mesh yang berupa floury endosperm.  

Nilai lemak yang cukup tinggi disebabkan masih adanya sebagian lembaga 

yang terkandung dalam tepung jagung, hal ini menunjukkan bahwa proses 

pemasakan, pencucian, dan penggilingan belum dapat menghilangkan lembaga 

sepenuhnya. Ditambahkan oleh Nikiforidis and Kiosseoglou (2009) bahwa untuk 

mendapatkan rendemen lemak/ minyak yang maksimal bisa dicapai dengan 

mengekstrak lembaga pada kondisi alkali. 

c. Kadar Abu 

Hasil analisa ragam kadar abu yang disajikan pada tabel 7 menunjukkan 

bahwa lama perebusan dalam air kapur yang berbeda - beda tidak memberi 

pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap kadar abu tepung jagung yang 

dihasilkan. Nilai kadar abu tepung jagung yang diperoleh dari data pengamatan 

pada lama perebusan yang berbeda - beda dalam air kapur berkisar antara 0,99 - 



1,94 % (Lampiran). Perubahan kadar abu akibat perlakuan disajikan pada  

Gambar 9. 
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Gambar 9. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur 

Terhadap Rerata Kadar Abu (% Dry Basis) Tepung Jagung 
Nikstamal 

 
Gambar 9. menunjukkan bahwa kadar abu cenderung meningkat dengan 

semakin lamanya waktu perebusan dalam air kapur dengan 1,805 % sebagai nilai 

kadar abu tertinggi pada lama perebusan 60 dan 90 menit, tetapi sempat terjadi 

penurunan pada menit ke 60 ke 75. Peningkatan ini diduga disebabkan karena 

jumlah molekul Ca++ yang terikat pada pati akan semakin banyak dengan 

bertambahnya waktu perebusan. Saldana dan Brown (1984) dalam FAO (1992) 

menjelaskan bahwa kenaikan kadar abu disebabkan oleh penyerapan larutan kapur 

Ca(OH)2 yang secara signifikan meningkatkan kandungan kalsium. Kandungan 

kalsium dipengaruhi oleh konsentrasi larutan kapur, suhu pemasakan, dan 

perendaman serta karakteristik bahan. Ditambahkan oleh Munoz, et al. (2001) 

bahwa peningkatan kadar abu pada proses nikstamalisasi disebabkan oleh 

terikatnya ion Ca++ pada polimer amilosa dan amilopektin. Selama proses 

perendaman dalam larutan Ca(OH)2 terjadi peningkatan kandungan mineral atau 

zat organik dari pati yang ditunjukkan dengan peningkatan kadar abu pati. 

 



4.3. Hasil Analisis Fisik Tepung Jagung Nikstamal 

Analisis fisik yang dilakukan pada tepung jagung nikstamal meliputi 

analisa swelling power, indeks absorbsi air, dan tingkat kecerahan. Data analisa 

menunjukkan rerata hasil analisis fisik tepung jagung dengan lama perebusan 

dalam alkali (air kapur / larutan Ca(OH)2) yang berbeda - beda pada konsentrasi 

kapur yang sama (3%) untuk tiap perlakuan, di mana data yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa semakin lama waktu perebusan dalam larutan kapur, nilai 

swelling power, indeks absorbsi air, dan tingkat kecerahan cenderung mengalami 

penurunan. 

a. Daya Mengembang (Swelling Power)  

Nilai daya mengembang tepung jagung pada perlakuan lama perebusan 

yang berbeda - beda dalam air kapur berkisar antara 7,49 - 9,32 (g/g)           

(Lampiran 5). Perubahan daya mengembang akibat perlakuan disajikan pada 
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Gambar 10. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur 

Terhadap Rerata Swelling Power (g/g) Tepung Jagung 
 
Gambar 10. di atas menunjukkan bahwa nilai daya mengembang tepung 

jagung cenderung menurun dengan semakin lamanya perebusan dalam air kapur, 

di mana nilai tertingginya adalah 8,84 (g/g) pada lama perebusan 45 menit.  Hasil 



analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa lama perebusan dalam air kapur 

yang berbeda - beda memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap nilai 

swelling power tepung jagung yang dihasilkan. Rerata swelling power tepung 

jagung akibat perlakuan disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur Terhadap 
Rerata Swelling Power (g/g) Tepung Jagung 

Lama Perebusan dalam Air Kapur 
Konsentrasi 3% (menit) 

Swelling Power (g/g) 

45 
60 
75 
90 

8,84c 
8,43b 
8,54b 
8,26a 

BNT (α = 0,05) = 1,141 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

Pembengkakan granula pati terjadi ketika suspensi pati dalam air 

dipanaskan, maka energi kinetik molekul - molekul air menjadi lebih kuat 

daripada daya tarik menarik antar molekul pati di dalam granula, sehingga air 

dapat masuk ke dalam butir - butir pati. Namun menurut Thian, et. al (1991), 

dengan adanya ikatan silang maka terbentuk ikatan intermolekul yang dapat 

memperkuat granula sehingga akan menurunkan pengembangan. Wurzburg, et al. 

(2006) dan Berry (2005) menambahkan bahwa modifikasi pengikatan silang dapat 

memperkuat granula dengan cara memperkuat ikatan hidrogen yang bertanggung 

jawab mempertahankan keutuhan granula dan dapat digunakan untuk mengatasi 

sensitifitas granula pati yang membengkak akibat kondisi pengolahan. Ikatan 

silang dapat menghambat pembengkakan granula karena mengikat granula pati 

pada lokasi acak. Semakin tinggi konsentrasi senyawa yang ditambahkan maka 

semakin banyak ikatan silang yang terbentuk sehingga pembengkakan granula 

akibat pemanasan dapat semakin dihambat. 



b. Indeks Absorbsi Air 

Nilai indeks absorbsi air tepung jagung pada perlakuan lama perebusan 

yang berbeda - beda dalam air kapur berkisar antara 1,87 - 2,42 (g/g)      

(Lampiran 5). Perubahan indeks kelarutan air akibat perlakuan disajikan pada 
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Gambar 11. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur 

Terhadap Rerata Indeks Absorbsi Air (g/g) Tepung Jagung 
 

Gambar 11. di atas menunjukkan bahwa nilai indeks absorbsi air 

cenderung menurun dengan semakin lamanya perebusan dalam air kapur. Nilai 

terendahnya adalah 1,93 (g/g) pada lama perebusan 90 menit. Hasil analisa ragam 

(Lampiran 5) menunjukkan bahwa lama perebusan dalam air kapur yang berbeda - 

beda memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap nilai indeks absorbsi 

air tepung jagung yang dihasilkan. Rerata indeks absorbsi air tepung jagung akibat 

perlakuan disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pengaruh Pelakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur Terhadap 
Rerata Indeks Absorbsi Air (g/g) Tepung Jagung 

Lama Perebusan dalam Air Kapur 
Konsentrasi 3% (menit) 

Indeks Absorbsi Air (g/g) 

45 
60 
75 
90 

2,42c 
2b 

2,05b 
1,93a 

BNT (α = 0,05) = 0,199 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 



Penurunan tingkat absorbsi air diduga akibat semakin lama waktu 

perebusan maka semakin banyak ion Ca++ yang berikatan dengan molekul pati, di 

mana menurut Kamid (2005), ion - ion tersebut akan membentuk ikatan silang 

yang berfungsi untuk memperkuat integritas granula pati sehingga pati tidak 

mudah larut dalam air, sehingga hal ini diduga akan menghambat absorbsi air ke 

dalam pati jagung.  

Nilai indeks absorbsi air ini akan berpengaruh terhadap mutu produk kue 

(pastry). Tepung yang memiliki indeks absorbsi air tinggi sesuai untuk adonan 

cake karena mengakibatkan semakin mudahnya penyerapan air oleh tepung 

sehingga hal ini akan mempengaruhi daya mengembang adonan pada saat 

dipanggang (Rohajatien, 2005).  

c. Tingkat Kecerahan (L*) 

Tingkat kecerahan tepung jagung pada perlakuan lama perebusan yang 

berbeda - beda dalam air kapur berkisar antara 66,2 - 68,9 (Lampiran 5). 

Perubahan daya mengembang akibat perlakuan disajikan pada Gambar 12. 
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Gambar 12. Pengaruh Perlakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur  

Terhadap Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Tepung Jagung 
 
Gambar 12. menunjukkan bahwa nilai tingkat kecerahan tepung jagung 

cenderung menurun dengan semakin lamanya perebusan dalam air kapur, di mana 



nilai terendahnya adalah 66,3 pada lama perebusan 90 menit. Hasil analisa ragam 

(Lampiran 5) menunjukkan bahwa lama perebusan dalam air kapur yang berbeda - 

beda memberikan pengaruh yang nyata (α = 0,05) terhadap tingkat kecerahan (L*) 

tepung jagung yang dihasilkan. Rerata tingkat kecerahan tepung jagung akibat 

perlakuan disajikan pada Tabel 11. 

Tabel 11. Pengaruh Pelakuan Lama Perebusan dalam Air Kapur Terhadap 
Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Tepung Jagung 

Lama Perebusan dalam Air Kapur 
Konsentrasi 3% (menit) 

Tingkat Kecerahan (L*) 

45 
60 
75 
90 

68,7d 
67,93c 
66,73b 
66,3a 

BNT (α = 0,05) = 0,242 
Keterangan: rerata yang didampingi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

Perlakuan perebusan dalam air kapur dapat meningkatkan kecerahan 

tepung yang dihasilkan sehingga tepung jagung hasil perebusan dengan air kapur 

memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan tepung jagung tanpa 

perlakuan (62,5), di mana menurut Francis (1995) hal ini terjadi karena semakin 

banyak jumlah ion Ca++ yang terikat untuk menggantikan gugus hidroksil pati  

maka semakin banyak membentuk ikatan silang yang diduga menyebabkan pati 

menjadi masif. Kemasifan ini berkaitan dengan kemampuan bahan untuk 

menyerap dan mengirim serta memantulkan sinar. Secara umum bahan pangan 

mampu mengirim dan menyerap cahaya. Pada bahan yang semakin masif, sinar 

yang diberikan akan dipantulkan kembali sebanyak yang diberikan, karena sinar 

tidak masuk ke rongga - rongga granula pati. Sehingga semakin tinggi derajat 

croslinking, bahan akan semakin masif menyebabkan tingkat kecerahan warna 

akan semakin tinggi.  



Tetapi data di atas menunjukkan semakin lama proses perebusan tingkat 

kecerahan tepung jagung menjadi turun. Hal ini diduga dengan semakin lamanya 

perebusan terjadi reaksi pencoklatan (Maillard) yang akan menyebabkan tingkat 

kecerahan tepung jagung menurun. 

d. Sifat Amilografi 

Pengukuran sifat amilografi pada produk ini meliputi suhu gelatinisasi 

awal (oC), suhu gelatinisasi (oC), dan gelatinisasi maksimum (AU). Pengukuran 

dilakukan secara kontinyu menggunakan alat Brabender Amilograph.  

Suhu gelatinisasi awal adalah suhu pada saat viskositas pertama kali naik 

karena terjadinya pembengkakan granula pati yang irreversible. Sedangkan suhu 

gelatinisasi adalah suhu pada saat granula pati pecah. Hasil pengamatan suhu awal 

gelatinisasi, suhu gelatinisasi,  dan gelatinisasi maksimum disajikan pada        

Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Pengamatan Sifat Amilograf Tepung Jagung Nixtamal 
Perlakuan Pengamatan Amilograf 

Lama 
Perebusan 

(menit) 

Suhu 
Gelatinisasi 
Awal (oC) 

Suhu 
Gelatinisasi 

(oC) 

Gelatinisasi 
maksimum 

(AU) 
45 73,9 89,6 975 
60 76,9 93,3 926 
75 76,9 > 104,9 523 
90 80,0 > 105,1 468 
 
Tabel 12. menunjukkan bahwa suhu gelatinisasi awal dan gelatinisasi 

maksimum tepung jagung semakin tinggi seiring dengan semakin lamanya 

perebusan dalam air kapur. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 

suhu gelatinisasi awal tepung jagung dengan perlakuan perebusan selama 90 

menit lebih besar dibandingkan tepung jagung dengan  perlakuan perebusan di 



bawah 90 menit. Fenomena ini dijelaskan oleh Liu, et al. (1999), molekul amilosa 

dan amilopektin pati hanya dipertahankan oleh ikatan hidrogen lemah, sementara 

energi kinetik air semakin tinggi yang selanjutnya dapat masuk ke dalam molekul 

pati dan granula menjadi membengkak. Sementara pada pati yang dimodifikasi, 

ikatan yang dimiliki pati tidak hanya ikatan hidrogen lemah, tetapi membentuk 

jembatan baru yang menghubungkan berbagai ikatan inter maupun intramolekuler 

yang lebih diperkuat dengan adanya ikatan silang antara pati dengan ion Ca2+ dan 

juga membentuk jaringan 3 dimensi. Oleh karena itu, menurut Fennema (1996), 

diperlukan energi panas yang lebih banyak agar granula dapat membengkak 

maksimal. Akibatnya suhu gelatinisasi menjadi lebih tinggi. 

4.4. Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada tepung jagung nikstamal hanya 

dilakukan pada karakteristik fisik dan kimia, serta tidak melibatkan organoleptik. 

Penentuan perlakuan terbaik dipilih melalui metode Multiple Atribute (Zeleny, 

1982), didasarkan  hasil uji kimia dan fisik yang meliputi: uji proksimat, indeks 

absorbsi air, swelling power, dan kecerahan. Nilai ideal dari masing-masing 

perlakuan dijadikan sebagai dasar dalam pemilihan alternatif terbaik merupakan 

nilai yang sesuai dengan harapan, yaitu merupakan nilai maksimum atau 

minimum dari setiap atribut. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai perlakuan terbaik, yaitu tepung jagung 

dengan perlakuan lama perebusan dalam air kapur selama 45 menit dengan nilai 

kadar abu 1,62 %, kadar pati 72,43 %, kadar protein 11,04 %, kadar lemak 6,52 

%, kadar serat kasar 3,65 %, swelling power 8,84(g/g), indeks absorbsi air 2,42 



(g/g), tingkat kecerahan 68,7, dan rendemen 77,87 %. Tepung jagung hasil 

perlakuan terbaik ini akan digunakan sebagai bahan untuk membuat brownis 

kukus dan disimpan selama periode tertentu, yaitu 0, 1, dan 2 bulan. 

 

4.5. Brownis Kukus 

Tepung jagung yang diaplikasikan untuk membuat brownis kukus adalah 

tepung jagung hasil perlakuan terbaik, yaitu dengan perlakuan lama perebusan 

dalam air kapur selama 45 menit. Analisa yang dilakukan meliputi analisa fisik 

saja, yaitu tekstur, volume pengembangan, dan organoleptik. Hasil analisa tekstur 

dan volume pengembangan brownis kukus disajikan pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Pengujian Karakteristik Brownis Kukus 

Parameter 
Jenis Brownis 

Tepung Terigu Tepung Jagung 
Nikstamal 

Tekstur (N) 14,9 16,8 
Volume Pengembangan (cm3) 872,5 857,5 

Keterangan: Tepung Terigu merk Segitiga Biru (Kadar Protein 10 – 11%) 
      Total Berat Adonan Brownis Sebelum dikukus = 450 gr 
 

Pada penelitian ini tekstur yang dianalisa merupakan respon bahan 

terhadap penekanan dengan beban tertentu sampai terjadi deformasi pada bahan. 

semakin besar nilai tekstur hasil pengujian berarti produk yang dihasilkan 

semakin keras, demikian pula sebaliknya semakin rendah nilai tekstur berarti 

produk semakin lunak. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai tekstur yang 

dihasilkan tepung jagung lebih tinggi daripada tepung terigu. Tekstur yang lebih 

keras diduga disebabkan karena daya penyerapan air dari tepung jagung (2,42 g/g) 

masih lebih rendah dari daya penyerapan air tepung terigu (2,48 g/g). Menurut Li 

and Yeh (2001) pati yang mempunyai kapasitas absorbsi air yang tinggi akan 



menghasilkan nilai swelling power atau daya mengembang pati yang besar  yang 

akan menghasilkan produk dengan pengembangan yang besar pula. Produk 

dengan pengembangan yang besar ini mengakibatkan teksturnya menjadi lebih 

lunak. Pembentukan tekstur juga dipengaruhi oleh penggunaan lemak karena 

dengan adanya lemak yang tidak larut dalam air, maka terbentuknya massa 

serabut - serabut gluten dari gandum yang padat dan keras dapat dihalangi. 

Dengan demikian serabut - serabut gluten menjadi lebih pendek sehingga produk 

akhirnya menjadi lebih empuk (Winarno, 2002). Tepung jagung memiliki jumlah 

gluten yang lebih kecil daripada terigu sehingga serabut - serabut gluten pendek 

yang dihasilkan tidak sebanyak terigu sehingga dapat diduga bahwa tekstur 

produk yang terbuat dari tepung jagung tidak seempuk tekstur produk yang 

terbuat dari tepung terigu. 

Volume pengembangan brownis kukus yang dibuat dari tepung terigu 

(872,5 cm3) lebih besar daripada yang dibuat dari tepung jagung (857,5 cm3), 

meskipun secara penampakan terlihat tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan nilai 

swelling power atau daya mengembang pati tepung terigu (18,02 g/g) masih lebih 

tinggi dari daya mengembang tepung jagung (8,84 g/g ). Selain itu adanya gluten 

yang terdapat dalam tepung terigu akan meningkatkan daya serap air dan jumlah 

ikatan antara gluten dengan pati, sehingga memungkinkan pengembangan adonan 

semakin besar karena kemampuan menahan gas semakin besar (Czuchajowska 

and Paszczynska, 1996). Di samping itu pada saat proses pengocokan adonan 

(mixing) gluten yang memiliki kemampuan memerangkap udara akan  

memberikan pengaruh pada volume pengembangan, di mana gluten banyak 



terdapat dalam terigu dan memiliki fungsi yang lebih baik dibandingkan dengan 

gluten yang terdapat dalam tepung jagung (Mizukoshi, et al. in HadiNeshad and 

Butler, 2008).  Penambahan bahan pengembang (SP) dan telur juga membantu 

produk untuk bisa mengembang. 

Hasil analisa data organoleptik menggunakan triangle test (Tabel 14) 

menunjukkan bahwa parameter mutu organoleptik (kenampakan, aroma, dan 

tekstur) brownis kukus yang dibuat dari bahan dasar tepung jagung tidak berbeda 

secara signifikan pada α = 0,05 dengan mutu organoleptik brownis kukus yang 

dibuat dari bahan dasar tepung terigu, sedangkan parameter rasa mutu 

organoleptik brownis kukus yang dibuat dari bahan dasar tepung jagung berbeda 

pada α = 0,05 dengan brownis kukus yang dibuat dari bahan dasar tepung terigu, 

meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini berarti bahwa brownis kukus yang 

terbuat dari bahan dasar tepung jagung secara mutu fisik berbeda dengan tepung 

terigu, namun secara organoleptik masih bisa diterima oleh panelis. Perbedaan ini 

disebabkan karena alat ukur fisik memiliki sensivitas yang lebih tinggi dibanding 

pengukuran secara organoleptik. 

Tabel 14. Hasil Pengujian Organoleptik Brownis Kukus (Triangle Test) 
Parameter Total 

Benar 
Total 
Salah

Makna Keterangan 

Kenampakan 7 11 7 dari 18 panelis dapat 
membedakan 

panelis dapat 
membedakan 

Aroma 6 12 6 dari 18 panelis dapat 
membedakan  

panelis dapat 
membedakan 

Tekstur 6 12 6 dari 18 panelis dapat 
membedakan  

panelis dapat 
membedakan 

Rasa 11 7 11 dari 18 panelis dapat 
membedakan  

panelis tidak dapat 
membedakan 

 
 



4.6. Penyimpanan Tepung Jagung 

Tepung jagung yang disimpan adalah tepung hasil perlakuan terbaik. 

Penyimpanan ini bertujuan untuk memberikan informasi sejauh mana penurunan 

nutrisi dalam tepung jagung nikstamal selama periode tertentu, yaitu 0, 1, dan 2 

bulan di mana setiap bulannya dilakukan analisa kimia (proksimat) dan total 

kapang (bulan ke 2). Hasil analisa disajikan pada Tabel 15. 

Tabel 15. Data Hasil Penyimpanan Tepung Jagung Nikstamal Perlakuan 
Terbaik Selama 2 Bulan  

Parameter Penyimpanan 
0 bulan 1 bulan 2 bulan 

Kadar Air (%) 7,07 7,44 7,61 
Kadar Abu (%) 1,5 1,56 1,54 
Kadar Pati (%) 67,31 67,07 66,8 
Kadar Protein (%) 10,26 10,13 10,04 
Kadar Lemak (%) 6,06 6,45 6,87 
Serat Kasar (%) 3,39 3,35 3,37 
Bilangan TBA (mg 
malonaldehid/ kg bahan) - - 0,1549 

Total Kapang (koloni/gr) - - 5,5x102 
 
Dari data pada tabel dapat dilihat bahwa selama 2 bulan penyimpanan 

terjadi peningkatan pada kadar air dan kadar lemak, sedangkan kadar pati dan 

kadar protein cenderung menurun. Peningkatan kadar air selama penyimpanan 

bisa disebabkan oleh terjadinya peningkatan penyerapan uap air dari lingkungan 

ke permukaan produk karena kecenderungan produk pangan untuk mencapai 

keseimbangan kelembaban relatif. Pendapat ini didukung oleh Schenck and 

Hebeda (1992), bahwa RH lingkungan sangat menentukan kemampuan suatu 

produk dalam mengabsorbsi atau melepaskan uap air. Jika suatu produk memiliki 

RH lebih rendah daripada RH lingkungannya, maka produk tersebut akan 

cenderung menyerap air. 



Kadar lemak cenderung mengalami peningkatan seiring dengan semakin 

lamanya penyimpanan. Hal ini disebabkan dengan semakin lamanya waktu 

penyimpanan, terjadi peningkatan kadar air pada produk sehingga menyebabkan 

semakin besar kemungkinan terjadi kerusakan lemak yang akan membentuk 

senyawa malonaldehid penyebab ketengikan dan kemungkinan produk untuk 

bereaksi dengan oksigen juga semakin besar yang dapat menyebabkan kerusakan 

lemak yang menimbulkan ketengikan. Puspitasari (1997) menyatakan lemak dapat 

bereaksi dengan oksigen dan membentuk radikal bebas peroksida yang pada 

saatnya bereaksi dengan molekul lipid lainnya membentuk hidroperoksida yang 

selanjutnya akan terdekomposisi. Adanya bau tengik yang tidak sedap tersebut 

disebabkan oleh pembentukan senyawa - senyawa hasil pemecahan 

hidroperoksida, tetapi pada penelitian ini selama 2 bulan penyimpanan secara fisik 

tidak tercium bau tengik dari tepung jagung, ditunjukkan dengan nilai bilangan 

TBA 0,1549 mg malonaldehid/ kg sampel. 

Kadar pati cenderung semakin menurun dengan semakin lamanya 

penyimpanan. Penurunan ini diduga berhubungan dengan kadar air dan aktivitas 

mikroorganisme. Dengan semakin lamanya penyimpanan, terjadi peningkatan 

kadar air akibat terjadi penyerapan uap air dari udara, hal ini menyebabkan nilai 

Aw meningkat. Aw yang tinggi memungkinkan jamur atau kapang untuk tumbuh. 

karena adanya beberapa faktor yang dapat mengendalikan pertumbuhan mikroba 

diantaranya kadar air dan zat gizi yang tersedia sehingga kemungkinan terjadi 

degradasi pati oleh mikroorganisme. Hasil analisa total kapang 5,5x102 koloni/ gr 

menunjukkan bahwa tepung jagung masih memenuhi syarat mutu tepung jagung 



meskipun sudah disimpan selama 2 bulan, di mana berdasarkan SNI Syarat Mutu 

Tepung Jagung (1995) persyaratan kriteria uji kapang adalah maks. 104 koloni/gr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

• Pengaruh lama perebusan dalam larutan kapur terhadap sifat kimia dan 

fisik tepung jagung nikstamal menunjukkan adanya kecenderungan 

peningkatan kadar pati, lemak, protein dan abu serta kecenderungan 

penurunan kadar serat kasar, swelling power, indeks absorbsi air, dan 

tingkat kecerahan (L*) dengan semakin lamanya perebusan.  

• Brownis kukus yang terbuat dari tepung jagung nikstamal memiliki nilai 

tekstur (16,8 N) dan volume pengembangan (857,5 cm3) yang lebih rendah 

dibandingkan brownis kukus tepung terigu (tekstur 14,9 N, volume 

pengembangan 872,5 cm3). Secara organoleptik, panelis tidak bisa 

membedakan brownis kukus tepung jagung nikstamal dengan brownis 

kukus tepung terigu dari sei kenampakan, aroma, dan tekstur, sedangkan 

parameter rasa masih bisa dibedakan.  

• Perlakuan penyimpanan tepung jagung nikstamal selama 2 bulan 

memberikan informasi terjadinya penurunan dan peningkatan beberapa 

komponen yang terkandung di dalam tepung, namun tidak terlalu 

signifikan, di mana kadar air dan kadar lemak cenderung meningkat, 

sedangkan kadar pati dan kadar protein cenderung menurun selama 

penyimpanan. 

 

 



5.2  Saran 

• Penelitian ini memiliki kelemahan di rasa berpasir tepung jagung 

nikstamal setelah diaplikasikan pada produk brownis kukus yang salah 

satunya diduga berasal dari penggunaan Ca(OH)2. Untuk penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan variasi konsentrasi Ca(OH)2 yang berbeda 

dengan semakin lamanya perebusan untuk melihat sejauh mana 

pengaruhnya terhadap sifat fisik dan kimia tepung jagung nikstamal, serta 

diharapkan kelemahan rasa berpasir dapat diminimalkan.  

• Sebaiknya proses penggilingan biji jagung menjadi tepung jagung 

dilakukan terus menerus sampai habis untuk mendapatkan perbedaan nilai 

fisik dan kimia tepung jagung nikstamal yang lebih maksimal dengan 

semakin lamanya perebusan dalam air kapur.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

 
1. Analisa Kadar Air Cara Pemanasan (AOAC, 1970) 

Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam 

botol timbang yang sudah diketahui beratnya dan dikeringkan dalam oven pada 

suhu 100 - 105°C selama 3 – 5 jam kemudian didinginkan dalam desikator selama 

15 menit dan ditimbang. Selanjutnya sampel dipanaskan lagi dalam oven selama 

30 menit, didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. Perlakuan 

diulang sampai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 

mg). Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Perhitungan 

kadar air berdasarkan berat kering adalah sebagai berikut : 

Berat Awal – Berat Akhir 
Kadar Air =       x 100 % 
   Berat Awal 
 

2. Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (Apriyantono, 1989) 

Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan 

ke dalam labu Kjeldahl, ditambahkan ½ tablet Kjeldahl dan ditambahkan 20 ml 

H2SO4 pekat kemudian larutan dipanaskan (dekstruksi) selama ± 1 jam (sampai 

larutan jernih). Setelah didiamkan sampai larutan dingin, ditambahkan 25 ml 

aquades dan ditambahkan 3 tetes indikator pp.  

Selanjutnya isi labu dipindahkan ke dalam alat destilasi dan dibilas 

dengan aquades, air bilasan aquades dimasukkan pula ke dalam destilator. 

Kemudian diletakkan tabung Erlenmeyer 125 ml yang berisi 20 ml larutan asam 

borat 3% yang sudah ditambah 3 – 5 tetes indikator shatoshiro, dibawah 



kondensor. Ujung kondensor harus terendam larutan asam borat. Selanjutnya 

ditambahkan 100 ml larutan NaOH 45 %, kemudian dilakukan destilasi sampai 

tertampung 100 ml destilat pada tabung erlenmeyer. Lebih lanjut destilat dititrasi 

dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna menjadi ungu. 

Blanko dibuat dengan mengganti bahan dengan aquades, dan dengan 

cara yang sama dilakukan destruksi, destilasi dan titrasi sebagai bahan contoh. 

Perhitungan kadar protein adalah sebagai berikut : 

( ml HCl sampel – ml HCl blanko ) x N HCl x 14,008 x 100  
% N =  
    berat sampel (mg) 
 
% N = % N x faktor konversi (6,25) 
 

3. Analisa Kadar Lemak dengan Soxhlet (AOAC 1970 dalam Sudarmadji, 

1987) 

Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 3 gram, dibungkus dengan 

kertas saring dan diikat dengan benang, kemudian masukkan ke dalam tabung 

ekstraksi soxhlet dalam timbel. Air pendingin dialirkan melalui kondensor. 

Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum eter ± 30 ml selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung ekstraksi 

diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 

Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak, dipindahkan ke dalam 

botol timbang bersih yang telah diketahui beratnya kemudian diuapkan dengan 

penangas air sampai agak pekat. Diteruskan pengeringan dalam oven 100°C 

sampai berat konstan. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai 

berat lemak.  



4. Analisa Kadar Pati (Direct Acid Hydrolysis Method, AOAC, 1970 dalam 

Sudarmadji dkk., 1984) 

Sampel ditimbang 2-5 gram bahan padat yang telah dihaluskan ke dalam 

gelas piala 250 ml,ditambahkan 50 ml aquades dan diaduk selama 1 jam, suspensi 

kemudian disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai 

volume filtrat 250 ml, filtrat ini mengandung karbohidrat terlarut dan dibuang. 

Bahan yang mengandung lemak, maka pati yang terdapat sebagai residu pada 

kertas saring dicuci 5 kali menggunakan eter 10 ml, dibiarkan eter menguap dari 

residu kemudian dicuci lagi dengan 150 ml alkohol 10% untuk membebaskan 

karbohidrat lebih lanjut. 

Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades dan ditambahakan 20 ml HCl 

kurang lebih 25% (berat jenis 1,125) ditutup dengan pendingin balik dan 

dipanaskan di atas penangas air mendidih selama 2,5 jam. Selanjutnya 

didinginkan dan dinetralkan dengan larutan NaOH 45%, diencerkan sampai 

volume 500 ml, kemudian disaring. Kadar pati ditentukan dengan glukosa dari 

filtrat yang diperoleh, penentuan seperti pada penentuan gula reduksi, berat 

glukosa x 0,9 merupakan berat pati. 

 

5. Analisa Kadar Serat Kasar (Sudarmadji., dkk., 1984) 

Sampel ditimbang 2 gram diekstrasi lemaknya menggunakan soxhlet. 

Selanjutnya sampel dipindahkan dalam erlemeyer 600 ml dan ditambahkan  200 



ml larutan H2SO4 0,255 N mendidih lalu ditutup dengan pendingin balik, 

dididihkan selama 30 menit sambil kadangkala digoyang. 

Sampel disaring dengan kertas saring, residu yang tertinggal dicuci 

dengan aquades mendidih sampai residu tidak bersifat asam lagi (uji dengan 

kertas lakmus). Residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam erlenmeyer, 

sisanya dicuci dengan NaOH 0,313 N mendidih sebanyak 200 ml kemudian 

dididihkan dengan pendingin balik selama 30 menit (kadangkala digoyang), 

disaring kembali dengan kertas saring yang telah dipijarkan dan diketahui 

beratnya sambil dicuci dengan K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan aquades 

mendidih, dilanjutkan dengan 15 ml alkohol 95%. Kertas saring dikeringkan 

dengan isinya dalam oven pada suhu 110°C sampai berat konstan (1-2 jam). Berat 

Residu  = Berat Serat Kasar.  

 

6. Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk, 1984) 

Sampel ditimbang 2 - 10 gram dalam kurs porselen yang kering dan 

diketahui beratnya, dipijarkan dalam muffle sampai diperoleh abu berwarna 

keputih - putihan. Kurs dan abu ditimbang beratnya setelah dingin. 

 

7. Sifat Amilografi (Viskositas dan Suhu Gelatinisasi, Antarlina, 1996) 

Suspensi sampel terdiri dari 30 gram dalam 370 ml aquades dipanaskan dengan 

kenaikan suhu 1,4oC/ menit. Suhu dipertahankan 95oC selama 20 menit kemudian 

diturunkan sampai suhu 50oC (dengan kecepatan 1,5oC/ menit). 



Perubahan viskositas (BU: Brabender Unit) diamati secara otomatis 

dengan alat Brabender Viscoamilograph. 

 

8. Kemampuan Mengembang (Swelling Power) 

0,25% (b/b) susupensi pati dalam aquades dipanaskan dalam waterbath 

dengan suhu terkontrol 70oC selama 30 menit. Dilakukan pengadukan untuk 

mencegah penggumpalan. Selanjutnya campuran disentrifuse dengan kecepatan 

2000 rpm selamam 15 menit. Supernatan dipisahkan dan endapan pati yang 

mengembang ditimbang.  

Kemampuan mengembang = berat endapan basah 
                                               berat pati kering 
 

9. Indeks Absorbsi Air (Chang et al., 1998) 

Ditimbang 2,5 gr pati dan dimasukkan ke dalam tabung sentrifuse, 

kemudian ditambahkan 25 ml aquades. Selanjutnya diputar dengan kecepatan 

tinggi (2000 rpm) pada suhu ruang selama 15 menit.  

Supernatan dituang ke dalam wadah lain, sedangkan tabung sentrifuse 

dan residunya dipanaskan dalam oven pada suhu 50oC selama 25 menit kemudian 

didinginkan dan ditimbang untuk menentukan berat residunya. lebih lanjut dimbil 

contoh sebanyak 2 ml dari supernatan dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah 

diketahui beratnya. Cawan dikeringkan dalam oven pada suhu 110oC selama 1 

jam kemudian ditimbang untuk mengetahui berat kering yang terdapat dalam 

supernatan. 

Indeks Absorbsi Air =                 Berat Residu 
                             Berat awal - berat bahan terlarut 



10. Pengukuran Volume Brownis Kukus dengan Metode Seed Displacement 

(Claudio and de Leon, 1977) 

Kotak kosong yang terbuat dari kayu dipersiapkan. Untuk mengetahui 

volume isi kotak, biji juwawut dimasukkan sampai penuh dan tumpah, bagian 

atas kotak diratakan dengan penggaris, biji juwawut yang memenuhi kotak 

selanjutnya dihitung volumenya dengan silinder (gelas ukur). 

Brownis kukus yang telah 24 jam, dimasukkan ke dalam kotak kosong 

dan dipenuhi dengan biji juwawut, bagian atas diratakan dengan penggaris. 

Biji juwawut yang ada di dalam kotak selanjutnya diukur volumenya. 

Volume brownis kukus =  volume total biji - volume biji di sekitar brownis 

 

11. Pengukuran tekstur Brownis Kukus dengan Lloyd Instrument 

Lloyd instrumen dihidupkan satu jam sebelum pemakaian. Sampel 

diukur kurang lebih dengan panjang 4cm, lebar 4cm, dan tinggi 4 cm. Alat 

diset untuk pengukuran brownis kukus. 

12. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (Zeleny,1982) 

 Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

“multiple atribut” dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

1. Menentukan nilai ideal pada masing - masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal atau 

minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi 

sebagai nilai terbaik sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah 



semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah 

sebagai nilai terbaik. 

2. Menghitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal untuk masing - masing 

parameter. Bila nilai ideal (d*i) minimal maka: 

d*i = Nilai kenyataan yang mendekati ideal 
         Nilai ideal dari masing - masing alternatif 
 
Bila nilai ideal (d*i) maksimal maka: 

d*i = Nilai ideal dari masing - masing alternatif 
         Nilai kenyataan yang mendekati ideal 

 

3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasar jumlah parameter pada masing - masing perlakuan = 1/jumlah 

parameter 

L1 = menjumlahkan derajat kerapatan dari semua parameter pada masing - 

masing perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1. 

L1 (λ, k) = 1 - Σ(λi1 . d*i) 

L2 (λ, k) = [ Σ { λi2 (1 - d*i)2}] 

L∞ = dipilih nilai maksimal dari perhitungan di atas 

L∞ = maks {λi ( 1 - d*i )} 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, dan                           

L∞ minimal 

 



13. Prosedur Analisa TBA Metode De Tarladgis (1960) (Sudarmadji, dkk, 

2007). 

Berdasar reaksi TBA (i-thio-barbituric-acid) dengan malonaldehyde yang   

dipakai sebagai petunjuk tingkat ketengikan. 

Bahan ditimbang (sebaiknya diketahui kadar airnya) sebanyak kira-kira 

3 gram dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam waring blender, 

ditambahkan 50 ml aquades dan dihancurkan selama 2 menit, selanjutnya 

dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu destilasi 1000 ml sambil dicuci 

dengan 48.5 ml aquades. Kemudian ditambahkan 1,5 ml (lebih kurang) kira-kira 4 

N HCl (1 bagian HCl pekat dalam 2 bagian air) sampai pH menjadi 1,5, batu didih 

dan bahan pencegah buih (antifoam) sedikit. Setelah itu labu distilasi dipasangkan 

pada alat distilasi dan dijalankan dengan pemanasan setinggi mungkin sehingga 

diperoleh distilat sebanyak 50 ml selama pemanasan 10 menit. 

Distilat yang diperoleh diaduk, disaring dan dipindahkan 5 ml kedalam 

erlenmeyer 50 ml yang bertutup dan ditambahkan 5 ml reagen TBA. Reagen 

TBA: larutan 0.02 M thiobarbituric acid dalam 90% asam asetat glasial. Pelarutan 

dipercepat dengan pemanasan di atas penangas air. Setelah itu larutan dicampur 

baik-baik dan dimasukkan Erlenmeyer tertutup dalam air mendidih selama 35 

menit. Larutan blanko dibuat (prosedur sama tanpa bahan). Setelah didinginkan 

dengan air pendingin, Optical Density dibaca dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 528 nm dengan larutan blanko sebagai titik nol. Optical 

Density (A = Absorbancy) dipakai sebagai skala pembanding tingkat ketengikan. 

 



14. Penentuan Warna (Tingkat Kecerahan (L*)) dengan Colour Reader 

(Yuwono dan Susanto, 1998) 

Sampel disiapkan dan colour reader dihidupkan. Target pembacaan 

dibaca L*a*b atau L*c*h kemudian warnanya diukur, bacaan L untuk parameter 

kecerahan, a dan b koordinat kromatisitas, c kroma dan h sudut hue (warna). 

 

15. Prosedur Analisa TBA Metode De Tarladgis (1960) (Sudarmadji, dkk, 2007). 

Berdasar reaksi TBA (i-thio-barbituric-acid) dengan malonaldehyde yang   

dipakai sebagai petunjuk tingkat ketengikan. 

Bahan ditimbang (sebaiknya diketahui kadar airnya) sebanyak kira-kira 

3 gram dengan teliti, kemudian dimasukkan ke dalam waring blender, 

ditambahkan 50 ml aquades dan dihancurkan selama 2 menit, selanjutnya 

dipindahkan secara kuantitatif ke dalam labu destilasi 1000 ml sambil dicuci 

dengan 48.5 ml aquades. Kemudian ditambahkan 1,5 ml (lebih kurang) kira-kira 4 

N HCl (1 bagian HCl pekat dalam 2 bagian air) sampai pH menjadi 1,5, batu didih 

dan bahan pencegah buih (antifoam) sedikit. Setelah itu labu distilasi dipasangkan 

pada alat distilasi dan dijalankan dengan pemanasan setinggi mungkin sehingga 

diperoleh distilat sebanyak 50 ml selama pemanasan 10 menit. 

Distilat yang diperoleh diaduk, disaring dan dipindahkan 5 ml kedalam 

erlenmeyer 50 ml yang bertutup dan ditambahkan 5 ml reagen TBA. Reagen 

TBA: larutan 0.02 M thiobarbituric acid dalam 90% asam asetat glasial. Pelarutan 

dipercepat dengan pemanasan di atas penangas air. Setelah itu larutan dicampur 

baik-baik dan dimasukkan Erlenmeyer tertutup dalam air mendidih selama 35 



menit. Larutan blanko dibuat (prosedur sama tanpa bahan). Setelah didinginkan 

dengan air pendingin, Optical Density dibaca dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 528 nm dengan larutan blanko sebagai titik nol. Optical 

Density (A = Absorbancy) dipakai sebagai skala pembanding tingkat ketengikan. 

 

16. Analisa Total Kapang (Fardiaz, 1992) 

Sampel diencerkan dengan larutan pepton 1:9 dengan seri pengenceran 

10-1 ,10-2, 10-3 ,10-4 dan 10-5 kemudian dipipet 1 ml larutan dari masing-masing 

pengenceran ke dalam cawan petri steril untuk 1 perlakuan. Selanjutnya media 

PDA steril dituangkan ke dalam cawan petri sebanyak 12-15 ml, cawan petri 

digoyang secara hati-hati dan dibiarkan membeku. Setelah itu cawan petri 

dibungkus dengan kertas payung dalam posisi terbalik kemudian biarkan dalam 

suhu ruang 37oC selama 48 jam. Pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang 

mengandung koloni dicatat lalu hitung angka TPC dalam 1 gram dengan 

mengalikan jumlah koloni rata-rata dengan faktor pengenceran yang digunakan 

dengan satuan CFU/gr (Colony Forming Unit) atau koloni/gram. 

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan cara hitungan 

cawan digunakan suatu standar yang disebut SPC (Standar Plate Count) sebagai 

berikut : 

- Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300 



- Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan satu kumpulan 

koloni yang besar dimana jumlah koloninya diragukan dapat dihitung 

sebagai satu koloni. 

- Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Lampiran 2. Lembar Uji Organoleptik Brownis Kukus (Triangle Test) 
 
 

Tanggal : 

Nama Panelis :      

Produk  : Brownis Kukus 

 

Anda akan menerima satu set brownis kukus yang terdiri dari tiga sampel. Anda 

diminta untuk menguji sampel dari kiri ke kanan dengan  melingkari sampel yang 

berbeda berdasarkan parameter yang ada. 

 

Parameter Kode Sampel Komentar 

Kenampakan 312     349     385 
 

 

Aroma 312     349     385 
 

 

Tekstur 312     349     385 
 

 

Rasa 312     349     385 
 

 

 

 

Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data Hasil Perhitungan Bahan Baku 
 
 
Bahan Baku (Berat Basah) 
 

Parameter Ulangan Jumlah Rerata 
  I II     

Kadar Air 13,33 13,53 26,86 13,43 
Kadar Abu 1,24 1,22 2,46 1,23 
Kadar Pati 60,48 60,63 121,11 60,555 
Kadar Protein 10,36 10,58 20,94 10,47 
Kadar Lemak 2,9 3,11 6,01 3,005 
Serat Kasar 3,19 3,16 6,35 3,175 

 
 
Bahan Baku (Berat Kering) 
 

Parameter Ulangan Jumlah Rerata 
  I II     

Kadar Abu 1,43 1,41 2,84 1,42 
Kadar Pati 69,78 70,11 139,89 69,945 
Kadar Protein 11,93 12,24 24,17 12,085 
Kadar Lemak 3,35 3,6 6,95 3,475 
Serat Kasar 3,68 3,65 7,33 3,665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Data Hasil Perhitungan Analisa Kimia Tepung Jagung 
Nikstamal (Berat Basah) 

 
1. Kadar Air 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 7,69 6,69 6,82 7,08 28,28 7,07 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 7,58 7,94 7,68 7,72 30,92 7,73 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 7,05 6,62 6,95 7,02 27,64 6,91 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 6,28 6,24 6,79 6,75 26,06 6,515 
 
2. Kadar Abu 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 1,6 0,92 1,99 1,49 6 1,5 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 1,7 1,73 1,65 1,68 6,76 1,69 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 1,63 1,53 1,65 1,59 6,4 1,6 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 1,56 1,69 1,81 1,7 6,76 1,69 
 
3. Kadar Pati 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 66,65 68,33 66,95 67,31 269,24 67,31 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 65,58 67,11 66,04 66,23 264,96 66,24 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 70,09 70,24 69,78 70,05 280,16 70,04 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 71,73 71,45 71,12 71,7 286 71,5 
 
 
 
 



4. Kadar Protein 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 10,66 9,65 10,47 10,26 41,04 10,26 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 10,19 10,54 10,46 10,41 41,6 10,4 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 11,21 10,93 11,11 11,07 44,32 11,08 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 11,49 10,27 11,39 11,05 44,2 11,05 
 
5. Kadar Lemak 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 6,26 5,73 6,19 6,06 24,24 6,06 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 6,52 5,77 6,23 6,16 24,68 6,17 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 6,72 6,26 6,62 6,52 26,12 6,53 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 6,02 6,31 6,15 6,16 24,64 6,16 
 
6. Kadar Serat Kasar 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 3,18 3,59 3,47 3,32 13,56 3,39 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 3,65 3,15 3 3,28 13,08 3,27 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 3,43 2,63 3,73 3,25 13,04 3,26 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 3,09 3,13 2,91 3,03 12,16 3,04 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Data Hasil Perhitungan Analisa Kimia Tepung Jagung 
Nikstamal (Berat Kering) Dan Analisa Fisik Pada Berbagai 
Perlakuan  

 
1. Kadar Abu       
       

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 1,73 0,99 2,14 1,6 6,46 1,615 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 1,84 1,87 1,79 1,72 7,22 1,805 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 1,75 1,64 1,77 1,72 6,88 1,72 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 1,66 1,8 1,94 1,82 7,22 1,805 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 0,097675 3 0,032558 0,53* 3,49 
Galat 0,7419 12 0,061825    
Total 0,839575 15       

Keterangan: * = tidak berbeda nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kadar Pati 
       
       

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 72,2 73,23 71,85 72,44 289,72 72,43 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 71,07 71,88 71,14 71,36 285,45 71,3625
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 75,41 75,22 74,99 75,34 300,96 75,24 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 76,54 76,21 76,3 76,89 305,94 76,485 
 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 68,30372 3 22,767907 150,87 3,49 
Galat 1,81097 12 0,1509142    
Total 70,11469 15       

 
Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A (Tepung Jagung Perebusan 45 menit) 72,43 b 
B (Tepung Jagung Perebusan 60 menit) 71,36 a 
C (Tepung Jagung Perebusan 75 menit) 75,24 c 
D (Tepung Jagung Perebusan 90 menit) 76,49 d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kadar Protein 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 11,55 10,34 11,24 11,04 44,17 11,0425
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 11,04 11,42 11,34 11,26 45,06 11,265 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 12,06 11,63 11,94 11,91 47,54 11,885 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 12,26 10,95 12,22 11,85 47,28 11,82 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 2,060469 3 0,686823 3,96 3,49 
Galat 2,081075 12 0,1734229    
Total 4,141544 15       

 
Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A (Tepung Jagung Perebusan 45 menit) 11,04 a 
B (Tepung Jagung Perebusan 60 menit) 11,27 ab 
C (Tepung Jagung Perebusan 75 menit) 11,89 b 
D (Tepung Jagung Perebusan 90 menit) 11,82 b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Kadar Lemak 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 6,78 6,14 6,64 6,52 26,08 6,52 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 7,06 6,25 6,75 6,67 26,73 6,6825 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 7,23 6,7 7,11 7,01 28,05 7,0125 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 6,42 6,73 6,6 6,61 26,36 6,59 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 0,569825 3 0,1899417 2,98* 3,49 
Galat 0,76415 12 0,0636792    
Total 1,333975 15       

Keterangan: * = tidak berbeda nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Kadar Serat Kasar 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata 
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 3,44 3,85 3,72 3,57 14,58 3,645 
B (Tepung jagung 

perebusan 60 menit) 3,95 3,41 3,25 3,55 14,16 3,54 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 3,69 2,82 4,01 3,5 14,02 3,505 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 3,3 3,34 3,12 3,25 13,01 3,2525 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 0,3323187 3 0,1107729 1,18* 3,49 
Galat 1,123 12 0,0935833    
Total 1,4553187 15       

Keterangan: * = tidak berbeda nyata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Swelling Power 
 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 8,86 9,05 8,61 8,84 35,36 8,84 

B(Tepung jagung 
perebusan 60 menit) 9,32 7,49 8,48 8,43 33,72 8,43 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 8,69 8,35 8,58 8,54 34,16 8,54 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 8,38 8,33 8,07 8,26 33,04 8,26 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 0,7139 3 0,23797 5,23 3,49 
Galat 0,5465 12 0,0455    
Total 2,6051 15       

 
Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A (Tepung Jagung Perebusan 45 menit) 8,84 c 
B (Tepung Jagung Perebusan 60 menit) 8,43 b 
C (Tepung Jagung Perebusan 75 menit) 8,54 b 
D (Tepung Jagung Perebusan 90 menit) 8,26 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Indeks Absorbsi Air 
 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 2,33 2,7 2,23 2,42 9,68 2,42 

B(Tepung jagung 
perebusan 60 menit) 1,89 2,04 2,07 2 8 2 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 2,15 1,92 2,08 2,05 8,2 2,05 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 1,91 2,01 1,87 1,93 7,72 1,93 
 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 0,5752 3 0,19173 12,82 3,49 
Galat 0,1794 12 0,01495    
Total 0,7546 15       

 
Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A (Tepung Jagung Perebusan 45 menit) 2,42 c 
B (Tepung Jagung Perebusan 60 menit) 2 b 
C (Tepung Jagung Perebusan 75 menit) 2,05 b 
D (Tepung Jagung Perebusan 90 menit) 1,93 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Tingkat Kecerahan 
 

Perlakuan   
         

Ulangan     Jumlah Rerata
  I II III IV     

A(Tepung jagung 
perebusan 45 menit) 68,6 68,9 68,6 68,7 274,8 68,7 

B(Tepung jagung 
perebusan 60 menit) 67,7 68 68,1 67,9 271,7 67,925 
C (Tepung jagung 

perebusan 75 menit) 67 66,7 66,5 66,7 266,9 66,725 
D (Tepung jagung 

perebusan 90 menit) 66,3 66,2 66,4 66,3 265,2 66,3 
 
 
Tabel Analisis Keragaman 

Sumber  Jumlah derajat Kuadrat F  F tabel 
Keragaman Kuadrat bebas Tengah hitung 5% 

(SK) (JK) (db) (KT)     
Perlakuan 14,5225 3 4,84083 196,92 3,49 
Galat 0,295 12 0,024583    
Total 14,8175 15       

 
Uji BNT 5% 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
A (Tepung Jagung Perebusan 45 menit) 68,7 d 
B (Tepung Jagung Perebusan 60 menit) 67,93 c 
C (Tepung Jagung Perebusan 75 menit) 66,73 b 
D (Tepung Jagung Perebusan 90 menit) 66,3 a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Data Hasil Perhitungan Perlakuan Terbaik Metode Multiple 
Atribute (Zeleny,  1982) 

 
Parameter   Alternatif     

  A B C D 
Kadar Abu 1,62 1,81 1,72 1,81 
Kadar Pati 72,43 71,36 75,24 76,49 
Kadar Protein 11,04 11,27 11,89 11,82 
Kadar Lemak 6,52 6,68 7,01 6,51 
Serat Kasar 3,65 3,56 3,51 3,25 
Swelling Power 8,84 8,43 8,54 8,26 
Indeks Absorbsi Air 2,42 2 2,05 1,93 
Kecerahan 68,7 67,93 66,73 66,3 
dk Kadar Abu 1 0,895 0,942 0,895 
dk Kadar Pati 0,947 0,933 0,984 1 
dk Kadar Protein 0,929 0,948 1 0,994 
dk Kadar Lemak 0,998 0,975 0,929 1 
dk Serat Kasar 0,89 0,913 0,926 1 
dk Swelling Power 1 0,954 0,966 0,934 
Indeks Absorbsi Air 1 0,826 0,847 0,798 
dk Kecerahan 1 0,989 0,971 0,965 
λ 0,125 0,125 0,125 0,125 
L1 0,036 0,07 0,054 0,05 
L2 0,00031 0,00091 0,00062 0,00089 
L maksimal ( L ~ ) 0,01375 0,02 0,019 0,025 
Perlakuan Terbaik *       

 
Parameter Jarak Kerapatan Semua Parameter (L1) 

  A B C D 
Kadar Abu 0,125 0,112 0,118 0,112 
Kadar Pati 0,112 0,117 0,123 0,125 
Kadar Protein 0,116 0,119 0,125 0,124 
Kadar Lemak 0,125 0,122 0,116 0,125 
Serat Kasar 0,111 0,114 0,116 0,125 
Swelling Power 0,125 0,119 0,121 0,118 
Indeks Absorbsi 
Air 0,125 0,103 0,106 0,0998 
Kecerahan 0,125 0,124 0,121 0,121 
Jumlah 0,964 0,93 0,946 0,095 
L1 0,036 0,07 0,054 0,05 



Parameter                                Kerapatan Parameter (L2) 
  A B C D 
Kadar Abu 0 0,00017 0,000053 0,00017 
Kadar Pati 0,000044 0,00007 0,000004 0 
Kadar Protein 0,000079 0,000042 0 5,625E-07 
Kadar Lemak 6,25E-08 0,0000101 0,000079 0 
Serat Kasar 0,000189 0,00018 0,000085 0 
Swelling Power 0 0,000033 0,000018 0,000068 
Indeks Absorbsi 
Air 0 0,00047 0,00036 0,00063 
Kecerahan 0 0,00000189 0,000013 0,000019 
L2 0,000312 0,00091 0,000612 0,00089 

 
 

Parameter       Jarak Kerapatan Maksimal ( L ~ ) 
  A B C D 
Kadar Abu 0 0,013 0,00725 0,013 
Kadar Pati 0,006625 0,008375 0,002 0 
Kadar Protein 0,008875 0,0065 0 0,00075 
Kadar Lemak 0,00025 0,003125 0,008875 0 
Serat Kasar 0,01375 0,011 0,00925 0 
Swelling Power 0 0,00575 0,00425 0,00825 
Indeks Absorbsi Air 0 0,02 0,019 0,025 
Kecerahan 0 0,001375 0,003625 0,004375 
L maksimal ( L ~ )  0,01375 0,02 0,019 0,025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Data Hasil Pengamatan Penyimpanan Tepung Jagung Selama  
1 dan 2 bulan 

 
  
1. Penyimpanan 1 bulan 
 

Parameter Ulangan Jumlah Rerata 
  I II     

Kadar Air 7,51 7,37 14,88 7,44
Kadar Abu 1,53 1,59 3,12 1,56
Kadar Pati 65,32 68,82 134,14 67,07
Kadar Protein 9,9 10,36 20,26 10,13
Kadar Lemak 6,34 6,56 12,9 6,45
Serat Kasar 3,44 3,26 6,7 3,35

 
 
2. Penyimpanan 2 bulan 
 

Parameter Ulangan Jumlah Rerata 
  I II     

Kadar Air 7,63 7,59 15,22 7,61
Kadar Abu 1,57 1,51 3,08 1,54
Kadar Pati 67,84 65,75 133,59 66,8
Kadar Protein 10,84 9,24 20,08 10,04
Kadar Lemak 7,06 6,68 13,74 6,87
Serat Kasar 3,33 3,41 6,74 3,37
Bilangan TBA 0,1451 0,1646 0,3097 0,1549
Total Kapang 5x102 6x102 11x102 5,5x102



Lampiran 8. Data Hasil Perhitungan Organoleptik 
 
Panelis Kode Jawaban Kenampakan Aroma Tekstur Rasa 

1 312   349   385 AAB B B S B 
2 312   349   385 AAB S B S B 
3 312   349   385 AAB S S S S 
4 312   349   385 ABA B B B B 
5 312   349   385 ABA S S B B 
6 312   349   385 ABA S S S S 
7 312   349   385 BAA S S S S 
8 312   349   385 BAA S S S S 
9 312   349   385 BAA B B S B 
10 312   349   385 ABB S S S S 
11 312   349   385 ABB B B B B 
12 312   349   385 ABB S S S S 
13 312   349   385 BAB S S S S 
14 312   349   385 BAB B B B B 
15 312   349   385 BAB S S S B 
16 312   349   385 BBA B S S B 
17 312   349   385 BBA B S B B 
18 312   349   385 BBA S S B B 

 
Keterangan : B = Benar , S = Salah 
 
Analisa Data: 
 

Parameter Total 
Benar 

Total 
Salah 

Kenampakan 7 11 
Aroma 6 12 
Tekstur 6 12 
Rasa 11 7 

 
• Dari Tabel Tingkat Signifikasi Triangle Test dapat dilihat bahwa dengan 

panelis sebanyak 18, α = 0,05, jumlah panelis yang harus menjawab benar (B) 

agar Ho ditolak adalah 10 orang. (Ho : brownis kukus tepung jagung 

nikstamal masih bisa diterima oleh konsumen secara organoleptik).  

 



• Data pada tabel menunjukkan bahwa terdapat 7 panelis di antara 18 panelis 

dapat mengidentifikasi sampel yang berbeda dengan benar untuk parameter 

kenampakan, 6 panelis untuk parameter aroma, 6 panelis untuk parameter 

tekstur dan 11 panelis untuk parameter rasa. 

 

Kesimpulan: 

Panelis tidak dapat membedakan antara sampel brownis kukus tepung jagung 

nikstamal dan brownis kukus tepung terigu dari segikenampakan, rasa, dan aroma. 

tetapi bisa membedakan dari segi rasa.   

 

Catatan: 

Berdasarkan survei yang dilakukan secara lisan kepada para panelis pada saat uji 

organoleptik, mereka menyatakan bahwa brownis kukus yang terbuat dari tepung 

jagung nikstamal secara umum masih bisa diterima seperti brownis kukus terigu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9. Data Hasil Perhitungan Analisa Fisik Brownis Kukus 
 
1. Tekstur 
  

Tekstur Ulangan Jumlah Rerata 
    I II     

Tepung Terigu 14,7 15,1 29,8 14,9
Tepung Jagung 17,2 16,4 33,6 16,8

 
 
 
2. Volume Spesifik 
 
Volume Spesifik Ulangan Jumlah Rerata 

    I II     
Tepung Terigu 875 870 1745 872,5
Tepung Jagung 860 855 1715 857,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 10 

 

 

 

 

Gambar 13. Biji Jagung Hibrida Utuh 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Tepung Jagung Nikstamal Perlakuan Terbaik  
(Lama Perebusan 45 menit) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 15. Brownis Terigu dan Brownis Tepung Jagung Nikstamal       
(Tampak Samping) 

 



 

Gambar 16. Brownis Terigu dan Brownis Tepung Jagung Nikstamal       
(Tampak Atas) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 17. Foto Pori Brownis Tepung Jagung Nikstamaldan Brownis 

Tepung Terigu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 18. Uji Organoleptik Oleh Beberapa Panelis Terlatih di Beberapa 

Toko Cake and Bakery di Kota Malang 
 
 
 
 



62,5 gr tepung jagung  
25 gr coklat bubuk  87,5 cc minyak goreng  

Brownis Kukus 
Analisa:                                   
- Organoleptik(kenampakan, 
aroma, tekstur, rasa) 
- volume pengembangan, 
tekstur 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pengocokan dengan mixer 
(kecepatan 5, t = 10 menit) 

 
 
 
 
 

Pengadukan sampai adonan rata 
 
 

Penuangan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas roti 
 

 
Pengukusan (t = 30 ± 5menit) 

 
 

 
 

                                                     
 
 
 
 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Brownis Kukus 
Sumber: Modifikasi dari Liem (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 butir telur  
112,5 gr gula pasir  

½ sdt emulsifier (SP) 



 

Jagung : Air : Kapur = 
     1     :   3   : 3% (b/b) 

Kulit Ari

Kulit Ari 

                                                    Jagung pipilan      
Analisa:kadar air, lemak 
protein, pati, serat kasar,abu 

                                Sortasi dan penimbangan 
 

     
 

                                     Perebusan dalam air kapur  
                                        (t = 30, 45, 60, 75, dan 90 menit) 

 
                                   Pencucian dengan air bersih (3 kali)  

 
                          Perendaman (t = 24 jam) 

 
                           Pencucian dengan air bersih (2 kali) 

 
                   Pengeringan  dengan sinar matahari (t = 6 jam)  

 
                           Penggilingan 

                           (diskmill) 
 
                                                                       
                                                             Grits jagung 
 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Tepung Jagung 
Nixtamal 

Sumber: Modifikasi dari Ayudirahayu (2001) dan Kulp 
and Ponte (2000) 

                                   Grits jagung  
 

                                       Penampian 
                                 
                                 Penghalusan 
                                  (disk mill) 

 
                              Pengayakan (40 mesh) 

                                                                               
            tepung jagung < 40 mesh 

 
                      tepung jagung > 40 mesh 

 
                                      Penghalusan 

                                   (disk mill) 
 

Pengayakan (100 mesh)  
          tepung jagung < 100 mesh 

 
tepung jagung > 100 mesh 

 
Pengeringan (kadar air ± 8 %) 

 
                                 Tepung jagung      

 
Analisa: Kadar air, protein, lemak, pati, serat kasar, abu, 
swelling power,indeks absorbsi air, tingkat 
kecerahan,rendemen, sifat amilograf 



 

Berikut ini adalah proses gelatinisasi pati (dalam gambar pati jagung) selama pemanasan yang dilihat secara mikroskopis: 
 
  
 
 
 
 
Pati Jagung 5% suhu 30oC                    Pati Jagung 5% suhu 40oC                    Pati jagung 5% suhu 60oC                    
 
 
 
 
 
 
 
Pati Jagung 5% suhu 65oC                    Pati Jagung 5% suhu 70oC                    Pati Jagung 5% suhu 75oC 
 
 
 
 
 
 
 
Pati Jagung 5% suhu 80oC                   Pati Jagung 5% suhu 85oC                    Pati Jagung 5% suhu 90oC  
 

Gambar 3. Proses Gelatinisasi Pati Jagung 5% Pada Suhu 30oC Hingga 90oC 

Sumber: food.oregonstate.edustarch 


