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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Manfaat Mangga sebagai Bahan Baku Pembuatan Stiff Oorid Mango 

Mangga merupakan salah satu komoditi yang sangat melimpah di Kenya, 

dengan produksi mencapai 90.000 ton per tahun dan meningkat setiap tahunnya. 

Namun, hasil produksi mangga di Kenya terbuang sebanyak 40%-50% 

(Kehlenbeck, et al., 2011). Selain itu, mangga memiliki waktu panen yang singkat 

dan memiliki kualitas buah yang tidak seragam. Secara signifikan, terbuangnya 

hasil produksi mangga di Kenya, menyebabkan hilangnya pendapatan lebih dari 

1,2 juta USD per tahun.  

Pemanfaatan mangga dalam pembuatan ugali instan kaya nutrisi, 

diharapkan mampu memberikan solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang 

sering dihadapi oleh sektor agroindustri mangga tersebut. Ugali adalah makanan 

pokok di Kenya, sehingga diharapkan mangga yang melimpah dapat digunakan 

secara optimal dalam pembuatan ugali instan kaya nutrisi. Selain itu, dengan 

meningkatnya kebutuhan terhadap mangga, maka permintaan mangga akan 

semakin meningkat, dan dapat berefek pada produktivitas pertanian yang juga 

meningkat. Selain itu dengan adanya fortifikasi mangga dalam pembuatan stiff 

oorid mango ini dapat mengatasi masalah defisiensi vitamin A karena mangga 

merupakan sumber pro-vitamin A karena kaya akan β-karoten, yang merupakan 

pro-vitamin A. Kandungan β-karoten pada stiff oorid mango yakni sebesar 138 μg 

dalam tiap 50g kemasan ugali instan. 

 

4.2 Pembuatan Stiff Oorid Mango 

Pembuatan stiff oorid mango (ugali instan kaya nutrisi) dilakukan dalam 4 

formulasi. Pada umumnya tepung jagung merupakan bahan utama dalam 

pembuatan ugali. Menurut Suarni dan Widowati (2007), komponen utama jagung 

adalah pati, yaitu sekitar 70% dari bobot biji. Pati tersebut sangat berpengaruh 

terhadap sifat sensoris produk terutama tekstur. Fortifikasi vitamin A dilakukan 

pada keempat formulasi ugali instan ini dengan penambahan mangga sebagai 

sumber β-karoten sebagai pro-vitamin A. Fortifikasi protein dilakukan dengan 

penambahan kacang tunggak. Keempat formulasi ugali instan kaya nutrisi yang 

dibuat dapat dilihat pada Tabel 5. Penilaian formulasi terbaik dilakukan oleh 

panelis berdasarkan parameter organoleptik meliputi warna, aroma, rasa, dan 

tekstur. 
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Tabel 5. Formulasi Stiff Oorid Mango 

  Tepung Jagung 
Tepung Kacang 

Tunggak 
Pasta Mangga 

Formula 1 25 25 50 

Formula 2 12,5 12,5 75 

Formula 3 50 25 25 
Formula 4 25 50 25 

Kontrol 100 0 0 

 

Hartomo dan Widiatmoko (1993) mengemukakan bahwa produk pangan 

instan merupakan jenis produk pangan yang mudah untuk disajikan dalam waktu 

yang relatif singkat. Bahrie (2005) menjelaskan bahwa, bentuk pangan instan 

biasanya mudah ditambah air (dingin atau panas) dan mudah larut sehingga 

mudah disantap. Sama halnya seperti pada penyajian ugali instan kaya nutrisi 

ini, dengan penambahan air panas pada produk ±50°C, maka ugali instan ini 

akan membentuk tekstur seperti halnya ugali pada umumnya dan siap untuk 

dikonsumsi. Gambar ugali instan sebelum dan setelah penyajian, ditunjukkan 

pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                           (b) 

Gambar 12. Ugali Instan Kaya Nutrisi (Stift Oorid Mango) : (a) Ugali Instan 

Sebelum Penyajian (b) Ugali Instan Setelah Penyajian 

Pembuatan ugali instan kaya nutrisi ini, menggunakan teknik pre 

gelatinisasi secara parboiling (perebusan), kemudian mengeringkan ugali yang 

dihasilkan dengan pengering kabinet pada suhu 60°C. Perlakuan pre gelatinisasi 

secara perebusan memberikan pemanasan menyebabkan terjadinya penyerapan 

air dan pembengkakan granula pati (Titi, 2008). Molekul pati mempunyai gugus 

hidrofilik yang dapat menyerap air. Bagian yang  amorf dapat menyerap air dingin 

sampai dengan 30%. Pemanasan pati dapat meningkatkan daya serap air 
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sampai 60% (Winarno, 1980). Penyerapan air yang besar disebabkan karena 

pecahnya ikatan hidrogen pada bagian yang amorf.  

Titi (2008) mengemukakan bahwa ikatan hidrogen intramolekular 

berfungsi mempertahankan struktur integritas granula pati. Proses pengeringan 

kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi, akan memudahkan terlepasnya 

air yang terikat didalam granula pati. Menurut Pudjihastuti (2010),  pada proses 

ini terjadi kerusakan granula tetapi amilosa dan amilopektinnya tidak 

terdegradasi. Perlakuan pre gelatinisasi menurunkan suhu dan waktu awal 

gelatinisasi. Tepung yang mengalami pre gelatinisasi memiliki kemamapuan 

menyerap air pada suhu yang lebih rendah, dan ketika terjadi peningkatan suhu 

maka proses pembengkakan dan pecahnya granula lebih cepat terjadi, sifat 

inilah yang diinginkan dari hasil pembuatan produk instan. 

Proses pembuatan stiff oorid mango menggunakan suhu gelatinisasi 

dengan kisaran 70°C. Menurut Light (1999) dan Huang (2008) temperatur adalah 

faktor penting pada proses pengolahan (gelatinisasi) pati. Temperatur dan waktu 

pengolahan (gelatinisasi) tepat, akan memberikan derajat pengembangan 

granula yang sesuai dan memberikan sifat yang diinginkan. Hasil penelitian 

Rianto (2006) dalam pembuatan tepung jagung instan, menunjukkan bahwa 

pemanasan jagung pada kisaran suhu 72°C hingga 73,5°C  sudah cukup untuk 

memulai tepung proses gelatinisasi. Nilai suhu gelatinisasi tepung jagung berada 

diatas kisaran suhu gelatinisasi pati jagung yaitu antara 61°C hingga 72°C 

(Fennema, 1985).  

Stiff oorid mango merupakan produk ugali instan yang tinggi akan protein, 

serta ditujukan untuk mengatasi permasalahan malnutrisi protein, maka suhu 

pregelatinisasi dijaga agar tidak lebih dari 70°C untuk menghindari terjadinya 

kerusakan protein. Menurut Winarno (1993) suhu kerusakan protein adalah tidak 

lebih dari 70°C, apabila lebih dari suhu tersebut maka akan terjadi denaturasi. 

Tepung jagung memiliki komposisi  yang lebih lengkap dibandingkan  dengan 

pati jagung termasuk kandungan protein dan lemak. Menurut Lorenz dan Karel 

(1991), protein dan lemak pada bahan pangan dapat membentuk lapisan yang 

melingkupi pati sehingga membutuhkan lebih banyak energi untuk 

menggelatinisasi pati. 

Berdasarkan pengamatan Subagio (2008), waktu reaksi berpengaruh 

terhadap tekstur pati yang dihasilkan. Waktu reaksi yang terlalu cepat 

mengakibatkan reaksi belum berjalan sempurna sedangkan jika waktu reaksi 
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terlalu lama mengakibatkan terkstur yang kasar. Waktu total pregelatinisasi pada 

pembuatan produk ini adalah selama  7 menit, hal ini didasarkan pada mulai 

terbentuknya tekstur ugali dengan konsistensi yang cukup keras. 

 

4.2.1 Pemilihan Formulasi Terbaik 

Adapun penilaian formulasi terbaik dilakukan melalui uji hedonik terhadap 

parameter warna, tekstur, rasa, dan aroma pada 4 formulasi ugali instan serta 

kontrol. Formulasi pertama merupakan formulasi terbaik dibanding formulasi 

kedua, ketiga, dan keempat berdasarkan pengujian panelis. Hasil perhitungan uji 

organoleptik dapat dilihat pada Lampiran 2. Formulasi pertama memiliki skor 

rerata hasil uji organoleptik tertinggi pada parameter tekstur, rasa dan aroma.  

Perbandingan tepung jagung, tepung kacang tunggak, dan pasta mangga 

sebesar 25:25:50 dapat memberikan tekstur yang cukup padat atau tegas namun 

tidak terlalu pulen. Tepung jagung berperan dalam membentuk tekstur ugali 

karena terjadinya proses pregelatinisasi pati. Suarni dan Widowati (2007) 

mengemukakan bahwa jagung mengandung 70% pati, yang terdiri atas dua jenis 

polimer glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Pada prinsipnya, semakin tinggi 

kandungan amilopektin, tekstur produk semakin lunak dan pulen. 

Ugali instan kaya nutrisi formulasi pertama memiliki rasa dan aroma yang 

khas, sehingga tingkat kesukaan panelis cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan formulasi lain dan kontrol. Rasa dan aroma yang khas ditimbulkan 

kerena terjadinya reaksi Maillard. Menurut Winarno (2004), reaksi-reaksi antara 

karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer, disebut 

reaksi Maillard. Hasil dari reaksi ini terkadang dikehendaki terutama untuk 

memperoleh flavor, warna, dan rasa yang khas. Sedangkan warna pada 

formulasi pertama memiliki skor tertinggi kedua setelah kontrol sebesar 4.2. 

Warna cokelat pada formulasi pertama juga disebabkan karena terjadinya reaksi 

Maillard. Winarno (2004) menjelaskan bahwa reaksi Maillard tersebut 

menghasilkan bahan berwarna cokelat. 

 

4.2.2 Uji Organoleptik Panelis 

 Uji organoleptik dilakukan dengan uji hedonik kepada 20 orang panelis 

yang diambil secara acak untuk pemberian penilaian terhadap keempat formulasi 

ugali instan dan kontrol. Kontrol yang digunakan adalah ugali instan yang terbuat 

dari tepung jagung tanpa adanya penambahan tepung kacang tunggak maupun 
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pasta mangga. Menurut Anonymous (2012), ugali merupakan hidangan dari 

tepung jagung (cornmeal) yang dimasak dengan air. Panelis diminta memberikan 

skor dengan skala 1-7, dimana mewakili tingkat kesukaan panelis terhadap 

produk. Semakin tinggi penilaian panelis terhadap warna, tekstur, rasa, dan 

aroma produk,maka tingkat kesukaan panelis terhadap produk tersebut semakin 

besar  

Hasil uji hedonik diperoleh dari perhitungan rata-rata skor yang diberikan 

oleh 20 panelis tersebut. Tabel 8 menunjukkan bahwa skor rearata hasil uji 

hedonik stiff oorid mango berkisar pada angka 4 dan 5. Bisa disimpulkan bahwa 

panelis memiliki tingkat kesukaan netral sampai agak suka terhadap produk ini. 

Ugali merupakan makanan pokok masyarakat Kenya, sehingga panelis tidak 

terbiasa mengkonsumsi ugali. 

Tabel 8. Rerata Skor Hasil Uji Hedonik Stiff Oorid Mango 

Parameter Warna Tekstur Rasa Aroma 

Kontrol 5,25 4,35 3,3 2,9 

Formulasi 1 4,2 4,45 3,9 4,35 

Formulasi 2 3,45 4 3,8 3,65 

Formulasi 3 3,85 3,65 3,25 3,25 

Formulasi 4 3,3 4,25 2,75 3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil Uji Hedonik Warna Stiff Oorid Mango 

 

 Perbandingan antara keempat formulasi dengan kontrol dalam uji hedonik 

parameter warna, ditunjukkan pada Gambar 12. Berdasarkan data hasil uji 
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hedonik, formulasi kontrol memiliki nilai tertinggi. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa panelis cenderung lebih menyukai warna ugali instan kontrol. Secara 

umum warna keempat formulasi ugali instan tersebut berkisar antara warna 

kuning sampai cokelat seperti tampak pada Gambar 13. Warna dari ugali instan 

kontrol tampak lebih kuning dengan tingat kecerahan yang lebih tinggi.  

Ugali instan perlakuan kontrol, hanya terbuat dari tepung jagung tanpa 

penambahan pasta mangga ataupun tepung kacang tunggak. Semakin banyak 

proporsi mangga, warna produk menjadi semakin cokelat, seperti yang tampak 

pada formulasi pertama dan kedua dengan penambahan pasta mangga 

sebanyak 75% dan 50%. Hal ini disebabkan semakin banyak gula reduksi yang 

terkandung dalam formulasi, menyebabkan semakin tinggi terjadinya reaksi 

antara gula dan protein. Menurut Winarno (2004) reaksi-reaksi antara 

karbohidrat, khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer, disebut 

reaksi Maillard. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan berwarna cokelat. 

 Data dari USDA (2012) menunjukkan bahwa mangga memiliki 

kandungan gula total sebesar 13.66 gr dalam 100 gram mangga segar. Winarno 

(2004) mengemukakan bahwa, pada umumnya buah-buahan mengandung 

monosakarida seperti glukosa dan fruktosa. Selama proses pematangan, 

kandungan pati dalam buah-buahan berubah menjadi gula-gula pereduksi yang 

akan menimbulkan rasa manis. Gula pereduksi inilah yang akan bereaksi dengan 

gugus amina primer, sehingga terjadi reaksi Maillard. 

 

 

Gambar 13. Stiff Oorid Mango dengan Berbagai Formulasi 

 

Reaksi Maillard pada umumnya terjadi dalam dua tahapan, yaitu tahap 

reaksi awal dan reaksi lanjutan. Tahap awal terjadi dengan adanya kondensasi 

gugus karbonil dari gula pereduksi dengan gugus amino bebas dari asam amino 



56 
 

dalam rangkaian protein. Produk hasil kondensasi selanjutnya akan berubah 

menjadi basa Schiff karena kehilangan molekul air (H2O) dan akhirnya tersiklisasi 

oleh Amadori rearangement membentuksenyawa 1-amino-1-deoksi-2-ketosa.  

Senyawa deoksi-ketosil atau senyawa Amadori yang terbentuk 

merupakan bentuk utama lisin yang terikat pada bahan pangan setelah 

terjadinya reaksi Maillard awal. Secara visual bahan pangan masih berwarna 

seperti aslinya pada tahap ini, namun demikian lisin dalam protein bahan pangan 

tersebut sudah tidak tersedia. Reaksi Maillard lanjutan dapat terjadi melalui tiga 

jalur (pathways), dua diantaranya dimulai dari produk Amadori (senyawa deoksi-

ketosil) dan yang ketiga berasal dari degradasi Strecker. Reaksi tersebut berakhir 

dengan pembentukan pigmen berwarna coklet yang disebut malanoidin (Palupi, 

2007). 

Berdasarkan data dari USDA (2012), Mangga juga memiliki kandungan 

vitamin C yang tinggi, sebesar 36,4 mg dalam 100 gram mangga segar. Menurut 

Winarno (2004), vitamin C (asam askorbat) merupakan suatu senyawa reduktor 

dan juga dapat bertindak sebagai precusor untuk pembentukan warna cokelat 

nonenzimatik. Asam-asam askorbat berada dalam keseimbangan dengan asam 

dehidroaskorbat. Dalam suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat 

terurai secara irreversible dengan membentuk suatu senyawa dikegulonat, dan 

kemudian berlangsunglah reaksi Maillard dan proses pencoklatan. 

 

Gambar 14. Hasil Uji Hedonik Tekstur Stiff Oorid Mango 

 

Gambar 14 menunjukkan bahwa tekstur formulasi pertama lebih disukai 

panelis dibandingkan kontrol dan formulasi lain dengan skor 4,45.  Formulasi 
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pertama memiliki tekstur yang tidak terlalu tegas atau padat dan pulen serta 

memiliki tekstur yang agak kasar atau sedikit berpasir. Anyango, et al., (2011) 

menyampaikan bahwa ada empat komponen tekstur yang dinilai pada ugali, 

yaitiu firmness, springiness, stickiness, dan rough texture.  Firmness atau 

ketegasan, springiness atau kekenyalan,dan stickiness atau kelengketan pada 

ugali, dipengaruhi oleh jumlah pati yang terkandung dalam bahan. Adanya 

protein dari kacang tunggak, menurunkan kekerasan karena berkurangnya 

komposisi pati. Tepung Jagung memiliki peran utama dalam membentuk tekstur 

ugali. Suarni dan Widowati (2007) mengemukakan bahwa jagung mengandung 

70% pati, 25-30% amilosa dan 70-75% amilopektin. Amilosa cenderung 

memberikan sifat keras sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket/pulen. 

Perlakuan kontrol memberikan tekstur yang paling padat dan pulen karena hanya 

terbuat dari tepung jagung, sehingga kandungan patinya lebih tinggi. Sedangkan 

formulasi kedua menghasilkan tekstur yang paling tidak padat diantara formulasi 

lain dan kontrol. Hal ini disebabkan karena proporsi paling besar pada formulasi 

kedua adalah mangga, yaitu sebanyak 75%. Sedangkan proporsi tepung jagung 

pada formulasi kedua hanya 12,5%. Semakin sedikit kandungan pati, semakin 

sedikit amilopektin yang terkandung, sehingga menyebabkan tekstur ugali 

semakin tidak pulen dan cenderung sulit untuk dibentuk. Pati amilopektin juga 

berperan mengurangi retogradasi ugali serta meningkatkan rehidrasi ugali instan. 

Berdasarkan pengamatan Anyango, et al., (2011), terjadi 20% penurunan 

ketegasan tekstur dari ugali yang difortifikasi kacang tunggak. Selain disebabkan 

karena berkurangnya komposisi amilosa, juga disebabkan adanya tanin yang 

masih terkandung dalam kacang tunggak. Interaksi antara protein dan tanin 

terjadi dengan melemahnya ikatan hidrogen (Orliac, et al., 2002 dalam Anyango, 

et al., 2011) sehingga menghambat pembentuka ikatan kovalen yang lebih kuat 

(Anyango, et al., 2011). Tanin adalah senyawa phenolic yang larut dalam air, 

dengan berat molekul antara 500-3000 dapat mengendapkan protein dari 

larutan.  

Menurut Kusumo (1987), adanya tanin terkondensasi dari kacang 

tunggak (Vigna uniguiculata, Walp.) menurukan daya cerna protein in vitro. Maka 

dari itu dalam pembuatan tepung kacang tunggak, diperlukan treatment untuk 

mengurangi kandungan tanin yang terdapat pada kacang tunggak. Pada 

penelitian ini, dilakukan perendaman dan perkecambahan dalam proese 

pembuatan tepung kacang tunggak.  Menurut hasil penelitian Ningsih (2007), 
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kandungan senyawa tanin menurun 22.45% pada kacang tunggak yang 

dikecambahkan.  

Rough texture atau tekstur kasar pada ugali cenderung dipengaruhi oleh 

adanya penambahan tepung kacang tunggak yang memberikan tekstur berpasir. 

Selain itu, Prinz dan Lucas (2000) dalam Anyango, et al., (2011) menjelaskan 

bahwa persepsi residu tepung pada ugali instan memberi kesan mouth-puckering 

atau sensasi berkerut pada mulut dan rasa kering. Tanin dapat menurunkan 

kualitas  pelumasan air liur dengan mengurangi friksi atau gesekan. 

 

 

Gambar 15. Hasil Uji Hedonik Rasa Stiff Oorid Mango 

 Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dari formulasi pertama hampir 

setara dengan formulasi kedua. Hal ini disebabkan karena kedua formulasi 

tersebut memiliki proporsi pasta mangga yang tinggi, yaitu 50% dan 75%. 

Semakin banyak proporsi pasta mangga, berarti semakin banyak kandungan 

glukosa dan fruktosa dalam formulasi, yang menyebabkan semakin banyak 

terjadinya reaksi Maillard. Menurut Winarno (2004), hasil reaksi pencokelatan 

non enzimatis menghasilkan bahan berwarna cokelat, yang sering dikehendaki 

terutama untuk memperoleh flavor, warna, dan rasa yang khas. 

Selain itu penambahan tepung kacang tunggak memberikan rasa gurih 

pada produk. Proporsi tepung kacang tunggak pada formulasi pertama lebih 

banyak dibandingkan dengan formulasi kedua (25:12,5) sehingga pada formulasi 

pertama memberikan rasa yang lebih gurih. Pembuatan tepung kacang tunggak 

dibuat dari kacang tunggak yang telah dikecambahkan. Munurut Baharuddin 
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(2011), selama proses perkecambahan berlangsung, jaringan yang mengandung 

cadangan makanan karbohidrat, lemak, dan protein akan dihidrolisis dan dirubah 

menjadi senyawa yang sederhana dalam bentuk senyawa yang mudah diangkut. 

Peruraian protein melibatkan ensim protease, ensim proteolitik endopeptidase, 

enzim karboksipeptidase, dan aminopeptidase yang akan memecah ikatan 

peptida dari protein menghasilkan asam amino.  

Susilowati dan Budiwati (2002) menggunakan kacang tunggak sebagai 

kaldu nabati karena kacang tunggak memiliki protein yang tinggi disamping 

kandungan lemak dan karbohidrat. Hasil pemecahan dari protein menghasilkan 

asam-asam amino yang bereaksi dengan senyawa-senyawa lain hasil 

pemecahan lemak dan karbohidrat sehingga membentuk cita rasa dan aroma 

yang disukai panelis . 

 

Gambar 16. Hasil Uji Hedonik Aroma Stiff Oorid Mango 

 

Formulasi pertama ugali instan kaya nutrisi memiliki skor uji hedonik 

tertinggi terhadap aroma, yaitu 4,35. Formulasi pertama memiliki proporsi pasta 

mangga sebanyak 50%, yang menyebabkan tingginya kandungan gula reduksi 

pada formulasi tersebut. Winarno (2004) menjelaskan reaksi-reaksi antara 

karbohidrat, khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer, disebut 

reaksi Maillard. Hasil dari reaksi ini terkadang dikehendaki terutama untuk 

memperoleh flavor (aroma), warna, dan rasa yang khas.  

Menurut Hodge dan Osman (1976) dalam Kusumo (1987), pada tahapan 

degradasi “strecker” reaksi Maillard, terjadi pemecahan asam amino bebas 

menjadi aldehid pada suhu tinggi menghasilkan CO2. Aldehid bergabung dengan 
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produk membentuk melanoidin. Senyawa yang dihasilkan pada tahap ini 

berwarna cokelat gelap dan cokelat merah seperti karamel dan beraroma khas. 

Selain itu, aroma yang khas juga ditimbukan dari adanya tepung kacang 

tunggak. Perpaduan antara aroma dari hasil reaksi Maillard dan tepung kacang 

tunggak pada formulasi pertama, menghasilkan aroma yang paling disukai oleh 

panelis. 

 

4.3 Analisa Nutrisi Stiff Oorid Mango 

Setelah dilakukan uji organoleptik, formulasi pertama merupakan formulasi 

terbaik ugali instan kaya nutrisi, dengan proporsi tepung jagung, tepung kacang 

tunggak, dan pasta mangga sebesar 25:25:50. Ugali instan kaya nutrisi 

diproduksi dengan netto sebanyak 50 gram dalam tiap kemasan. Berdasarkan 

hasil uji kandungan nutrisi yang dilakukan, kandungan nutrisi ugali instan kaya 

nutrisi dapat dilihat pada tabel 9.  

Tabel 9. Kandungan Nutrisi Ugali Instan Kaya Nutrisi dalam 100 gram 

No                                                 Parameter                                    Total  

1                                                     Lemak                                            2 g 

2                                                 Karbohidrat                                       75,66 g 

3                                                     Protein                                          15 g 

4                                                      Serat                                            7,6 g 

5                                                  Vitamin A                                         276 μg 

6                                                   Vitamin C                                         14 mg 

 

Data pada tabel menunjukkan bahwa kandungan ugali instan kaya nutrisi 

tinggi protein dan vitamin A yaitu sebesar 15 g dan 276 μg.  Informasi nilai gizi 

atau biasa disebut nutrition fact merupakan konversi nilai dari analisa kandungan 

nutrisi yang berasal dari laboratorium, nilai yang tercantum menggambarkan 

kandungan nutrisi ugali instan kaya nutrisi terhadap pemenuhan zat gizi 

seseorang berdasarkan kebutuhan zat gizi harian (daily values) atau biasa 

disebut dengan angka kecukupan gizi (AKG). 

 

 



61 
 

Tabel 10. Informasi Nilai Gizi (Nutrition Fact) Ugali Instan Kaya Nutrisi 

NUTRITION FACT % Daily Value 

Amount per serving       50 g 
Kalori                           190 
Kalori dari lemak             9 

Total Lemak              1 g                          1,6% 
Total Karbohidrat   37,83 g                    12,6% 
Protein                    7,5 g                      39,4% 
Serat                        3,8 g                      16,8% 
Vitamin A            138 μg                       34,5% 
Vitamin C               7 mg                          23% 

 

Komponen nutrisi yang tercantum pada nutrition fact pada tabel 8. 

berdasarkan kebutuhan anak kecil 2000 kalori. Nilai angka kecukupan gizi atau 

AKG yang digunakan mengacu pada persen nilai asupan harian yang menjadi 

patokan pada pelabelan nutrisi yang diajurkan oleh The US Food and Drug 

Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition. Nilai persen asupan 

harian mengindikasikan bahwa presentasi kebutuhan harian yang 

direkomendasikan bagi setiap zat gizi per kemasan untuk satu kali saji. Nilai 

asupan 2000 kalori  telah disepakati sebagai acuan.  

Tabel nutrition fact menunjukkan bahwa kandungan ugali instan kaya 

nutrisi per takaran saji yaitu masing-masing untuk protein 7,5 gram, vitamin A 

138 μg, dan vitamin C 7 mg. Berdasarkan FSA (Food Services of America 

Guidelines) dalam nutrient content claims, penggunaan klaim gizi “high” atau 

“tinggi” digunakan jika suatu bahan pangan mengandung 20% atau lebih dari 

daily value. Produk ugali instan kaya nutrisi ini dapat dikatakan “tinggi protein dan 

vitamin A” karena nilai daily value untuk protein dan vitamin A secara berturut-

turut adalah 39,4% dan 34,5%. 

Ugali dengan fortifikasi mangga dan kacang tunggak ini memiliki nilai 

protein mencapai 7,5 gram yang memenuhi 39,4% kebutuhan harian protein 

untuk setiap kemasannya. Nilai asupan sehari-hari protein yang telah ditetapkan 

oleh Food Standards Agency Nutrient and Food Based Guidelines bagi anak-

anak usia 1-3 tahun adalah 13 gram, sedangkan untuk usia 4-8 adalah 19 gram. 

Nilai daily value yang tertera pada nutrition fact ugali instan kaya nutrisi adalah 

perhitungan untuk usia 4-8 tahun, karena malnutrisi banyak terjadi pada anak-

anak dibawah 5 tahun. Sedangkan untuk Vitamin A, ugali instan kaya nutrisi ini 

dapat memenuhi 34,5% kebutuhan harian vitamin A untuk setiap kemasannya, 

dengan vitamin A sebesar 138 μg. Nilai asupan sehari-hari vitamin A yang telah 

ditetapkan oleh Food Standards Agency Nutrient and Food Based Guidelines 

bagi anak-anak usia 4-8 tahun adalah 400 μg. Sehingga untuk memenuhi 
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kebutuhan protein dan vitamin A tersebut ugali instan dapat dikonsumsi 

sebanyak 2 kali sehari. 

Masukan protein sehari-hari terdiri atas protein hewani dan nabati. 

Biological Value (BV) protein hewani lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

nabati yang berasal dari sayur mayur dan serealia. Nilai biologis protein nabati 

dapat ditingkatkan dengan diet yang mengandung campuran bahan makanan 

nabati mengandung protein, seperti kacang-kacangan, sehingga dengan 

demikian maka kekurangan suatu asam amino (limiting factor) dari protein yang 

satu dapat dikompensasi oleh protein yang lain (Pudjiadi, 2000). Winarno (2004) 

menjelaskan bahwa bila dua jenis protein yang memiliki jenis asam amino 

esensial pembatas yang dikonsumsi bersama-sama, maka kekurangan asam 

amino dari satu protein dapat ditutup oleh asam amino sejenis yang berlebihan 

pada protein lain. Dua protein tersebut saling mendukung (complementary) 

sehingga mutu gizi dari campuran menjadi lebih tinggi daripada salah satu 

protein itu.  

Menurut Almaitser (2003) Metionin merupakan asam amino pembatas 

kacang-kacangan, lisin dari beras dan triptofan dari jagung. Bila terdapat secara 

bersamaan dalam makanan sehari-hari, beberapa macam protein dapat saling 

mengisi dalam asam amino esensial. Dua jenis protein yang terbatas dalam 

asam amino yang berbeda, bila dimakan secara bersamaan di dalam tubuh 

dapat menjadi susunan protein kompleks. Perpaduan antara kacang tunggak dan 

jagung pada ugali instan kaya nutrisi saling mendukung sehingga mutu gizi 

protein dari ugali dapat ditingkatkan. 

Di dalam kacang-kacang dan serealia terdapat senyawa anti gizi. Senyawa 

anti gizi merupakan senyawa yang dapat menurunkan nilai gizi suatu bahan 

pangan. Beberapa senyawa anti gizi yang dapat menurunkan kualitas protein 

antara yaitu asam fitat dan tanin yang dapat berikatan dengan protein 

membentuk senyawa tidak larut sehingga mengurangi nilai gizi protein. Kacang 

tunggak juga memiliki zat antinutrisi sepert tanin, maka dari itu, pada proses 

pembuatan tepung kacang tunggak dilakukan proses perendaman dan 

perkecambahan untuk mengurangi kandungan antinutrisi. Menurut Koswara 

(2010) proses perkecambahan kacang-kacangan yang menghasilkan kecambah 

(sprouts), yang kemudian ditepungkan, ternyata dapat menghilangkan berbagai 

senyawa anti gizi di dalamnya, dapat mempertahankan mutu proteinnya dan 

mengandung vitamin C yang cukup tinggi. 
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4.4 Pengaruh Vitamin A dalam Mengatasi Masalah Malnutrisi 

Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa 

bentuk, yaitu vitamin A alkohol (retinol), vitamin A aldehida (retinal), vitamin A 

asam (asam retinoat), dan vitamin A ester (ester retinil) (Winarno, 2004). Pudjiadi 

(2000) mengemukakan bahwa vitamin A hanya terdapat dalam jaringan hewani 

dan tidak terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi banyak tumbuh-

tumbuhan mengandung pigmen yang disebut karotin yang dapat diubah menjadi 

vitamin A. 

Tanda-tanda kekurangan terlihat bila simpanan tubuh habis terpakai. 

Kekurangan vitamin A dapat merupakan kekurangan primer akibat kurang 

konsumsi, atau kekurangan sekunder karena gangguan penyerapan dan 

penggunaannya dalam tubuh, kebutuhan yang meningkat, ataupun karena 

gangguan pada konversi karoten menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A 

sekunder dapet terjadi pada penderita Kurang Energi Protein (KEP), penyait hati, 

alfa, beta-lipoproteinemia, atau gangguan absorpsi karena kekurangan asam 

empedu. Kekurangan vitamin A banyak terdapat di negara-negara berkembang 

termasuk di Indonesia (Almatsier, 2003).  

Stiff Oorid Mango merupakan produk ugali instan yang tinggi akan vitamin 

A, serta ditujukan untuk mengatasi permasalahan berdasarkan vitamin A. Suhu 

pengolahan 70°C masih dapat menjaga kestabilan vitamin A pada produk. 

Menurut Pudjiadi (2000) vitamin A agak stabil  terhadap suhu yang tinggi dan 

tidak dapat diekstraksi oleh air yang dipakai untuk merebus makanan. Hasil 

penelitian Efendi (1992), menunjukkan bahwa resistensi vitamin A pada suhu 

90°C masih berkisar  antara 92,85 – 94,71 %. 

Gejalah defisiensi vitamin A akan nampak bila cadangan vitamin A dalam 

hati telah sangat berkurang. Defisiensi protein dan Zn akan menghambat 

pelepasan vitamin A dari hati, sehingga dapat menimbulkan gejalah-gejalah 

seperti defisiensi vitamin A. Menurut Muchtadi, 2008 defisiensi vitamin A dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: konsumsi vitamin A (provitamin A) 

rendah, gangguan dalam penyerapan di dalam usus halus, gangguan dalam 

proses penyimpanan di hati dan gangguan dalam proses konversi provitamin A 

menjadi vitamin A.  

Winarno (2004) menerangkan bahwa tubuh manusia mempunyai 

kemampuan mengubah sejumlah besar karoten menjadi vitamin A. Dalam 

tanaman terdapat beberapa jenis karoten, namun yang lebih banyak ditemui 
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adalah α‒, β‒, dan γ‒ karoten; mungkin juga terdapat kriptoxantin. Pudjiadi 

(2000) mengemukakan juga bahwa konversi karoten menjadi vitamin A, 

berlangsung sewaktu karoten diabsorpsi dalam mukosa usus. Oleh sebab 

karoten dapat diubah menjadi vitamin A maka karoten dinamakan pro-vitamin A. 

Tidak semua karoten yang terserap tersebut akan diubah menjadi vitamin A, jadi 

hanya sekitar 1/6 dari kandungan karoten dalam bahan makanan yang akhirnya 

akan dimanfaatkan oleh tubuh. Diperkirakan setiap 6 µg β ‒ karoten mempunyai 

aktivitas biologis 1 µg retinol. Karena alasan tersebut, aktivitas vitamin A bahan 

makanan biasanya dinyatakan sebagai ekuivalen retinol, yang dilakukan dengan 

cara menambahkan kandungan retinol yang ada dengan 1/6 kandungan β ‒ 

karoten. 

Dengan adanya produk Stiff Oorid Mango yang merupakan produk ugali 

instan yang tinggi akan vitamin A dan protein, maka akan dapat mengatasi 

masalah malnutrisi sebab produk tersebut mengandung protein yang tinggi. 

Kandungan vitamin A dari produk stiff oorid mango yakni sebesar 138 μg 

berdasarkan % daily value, untuk memenuhi kebutuhan vitamin A sebaiknya 

mengonsumsi ugali sebanyak 2 kali sehari. Selain tinggi vitamin A produk ugali 

instan kaya nutrisi juga tinggi protein. Protein memegang peranan essensial 

dalam mengangkut zat-zat gizi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna 

ke dalam darah, dari darah ke jaringan-jaringan, dan melalui membran sel ke 

dalam sel. Alat angkut protein ini dapat bertindak secara khusus, misalnya 

protein pengikat retinol yang hanya mengangkut vitamin A. Kekurangan protein, 

menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi (Almaitser, 

2003). Maka dari itu, untuk mengatasi permasalah kekurangan vitamin A, perlu 

terlebih dahulu memenuhi asupan protein. Karena jika asupan protein tidak 

terpenuhi, pengangkutan vitamin A dapat terhambat, sehingga menyebabkan 

kekurangan vitamin A dan dapat menyebabkan malnutrisi. 

 

 

 


