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dengan Pemanfaatan Potensi Bahan Baku Lokal sebagai Alternatif Pangan 
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RINGKASAN 

 
 Pangan merupakan kebutuhan utama manusia. Beberapa kondisi 
menyebabkan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya dengan 
baik. Pangan darurat (emergency foods) adalah produk pangan olahan yang 
dirancang khusus untuk dikonsumsi pada situasi yang tidak normal seperti banjir, 
longsor, gempa bumi, musim kelaparan, kebakaran dan peperangan yang 
mampu memenuhi kebutuhan kalori harian (2100 kkal). Salah satu bentuk 
pangan darurat yang dapat dikembangkan adalah bubur instan. Bubur instan 
dipilih karena proses pembuatannya mudah, memiliki daya simpan yang lama 
dan mudah didistribusikan. Penyediaan pangan darurat tidak selalu harus dipikul 
oleh pemerintah pusat. Pembuatan produk dapat dilakukan oleh pemerintah 
daerah dengan menggunakan bahan baku lokal atau mereformulasi produk 
pangan yang ada. Pemanfaatan bahan pangan lokal dapat meningkatkan potensi 
pertanian suatu daerah. Bahan pangan lokal Indonesia yang dapat dimanfaatkan 
misalnya adalah jagung, kacang tunggak dan ubi jalar ungu. Pangan darurat 
yang mengandung antioksidan menjadi nilai positif tersendiri. Antioksidan 
memberikan banyak manfaat bagi tubuh dan juga dapat mempertahankan mutu 
produk pangan. Salah satu sifat kimia yang juga cukup penting pada produk 
bubur instan adalah daya cerna pati dan protein. Uji daya cerna penting untuk 
melihat kemampuan kedua senyawa makro tersebut dapat dicerna dengan baik 
oleh tubuh. 
 Optimasi formulasi bubur instan dilakukan dengan menggunakan linear 
programming yang didahului dengan penelitian eksperimental sederhana sebagai 
penelitian pendahuluan untuk menentukan batas-batas jumlah bahan yang 
digunakan. Formulasi produk mengacu pada nilai makronutrien pangan darurat 
yaitu protein 10-16%, lemak 18-24% dan karbohidrat 46-70%. Formulasi produk 
dibuat menjadi 3 macam dengan jumlah gula sebagai pembeda yaitu 5%, 10% 
dan 15%. Formula terbaik dipilih berdasarkan uji kimia (proksimat), total energi, 
aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein 
dengan menggunakan metode multiple atribute. 
 Formulasi terbaik yang didapat adalah dengan komposisi gula 10%, 
tepung jagung 45,50%, tepung kacang tunggak 4,50%, margarin 25%, susu 
bubuk 15%, ekstrak ubi jalar ungu dengan perbandingan 1 : 2 (bahan : ekstrak) 
dan putih telur sebagai foaming agent sebanyak 20% (b/b). Formula bubur instan 
terbaik tersebut memiliki kadar air sebesar 4,57%, kadar abu 2,38%, kadar lemak 
20,75%, kadar protein 10,25%, kadar karbohidrat 62,43%, total energi 475,75 
kkal (perhitungan empiris) dan 529,39 kkal (bomb calorymeter), aktivitas 
antioksidan 463,15 ppm, total antosianin 31,35 ppm, daya cerna pati 70,32% dan 
daya cerna protein 22,78%. Hasil tersebut secara umum telah memenuhi syarat 
sebagai pangan darurat terutama dari segi kandungan lemak, protein, 
karbohidrat dan total energi, serta mempunyai total antosianin dan daya cerna 
pati yang tinggi, namun masih memiliki aktivitas antioksidan dan daya cerna 
protein yang relativ rendah. 
 
 
Kata Kunci : Antioksidan, Bubur Instan, Daya Cerna, Pangan Darurat  
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Aisyah Nur Fitriyah. 125100101111062. The Optimization of Instant Porridge 
Formula through the Use of Potential Local Ingredients as an Alternative for 
Emergency Food (an Antioxidant Content and Digestibility Analysis). 
UNDERGRADUATE THESIS 
Advisor : Dr. Widya Dwi Rukmi Putri.,STP, MP 

 
SUMMARY 

 
 Foods are the primary need of human beings. There are a few conditions 
that disable human beings to cater their need of food. Emergency foods are the 
specifically processed foods to be consumed in calamitous situations such as in 
floods, landslides, earthquakes, famine, fires, and wars; they have the capacity to 
fulfill the daily need of calories (2100 kkal). One of the forms of emergency foods 
that has the potential of development is instant porridge. Instant porridge 
becomes preference on account of its simple production, durable storability, and 
convenient distribution. The provision of emergency foods does not always fall in 
the hand ofof the central government. The making of the product can be done by 
the local government through the use of local ingredients or the further 
formulation of the available products. The utilization of local products can 
increase the agricultural potential in a certain area. A few of the local ingredients 
than can be used to create the product may include corns, cowpeas, and purple 
sweet potatoes. The emergency foods which contains a considerable amount of 
antioxidant possess positive value. Antioxidant is rewarding to human body and 
well-off in terms of quality preservation of the products. A few of the essential 
chemical properties in porridge are starch digestibility and protein. A digestibility 
test is pivotal to discover the faculty of two macro substances so that they can be 
efficiently digested in a human body. 
 The optimization of instant porridge formulation was done with the aid of 
linear programming preceded by simple experimental research as a preliminary 
research to set the limit of the number of the used ingredients.  The product 
formulation is based on macronutrient value of the food, which include 10-16% 
protein, 18-25% fat, and 46-70% carbohydrate. The product formulation was 
divided into three based on the various amount of sugar as indicators, which are 
5%, 10%, and 15%. The best formula was selected based on the chemical test 
(proximate), total energy, antioxidant activity, total anthocyanin, starch and 
protein digestibility with and without the aid of multiple attribute method. 
 The best formulation that was achieved was the one with the 10% sugar 
composition, 45,50% cornstarch, 4,50% cowpea flour, 25% margarine, 15% milk 
powder, purple sweet potato extracts with the ratio of 2:1 (ingredients: extracts) 
and 20% egg albumin as a foaming agent. The best formulation of instant 
porridge contains 4,57% water content, 2,38% ash content, 20,75% fat content, 
10,25% protein content, 62,43% carbohydrate content, 475,75 Kkal (empirical 
calculation), and 529,39 Kkal total energy (bomb calorimeter), 0,0463 mg/ml 
antioxidant activity, 31,35 ppm total anthocyanin, 70,32% starch digestibility, and 
22,78% protein digestibility. The result meets the general requirement of a food to 
be considered as an emergency food, especially when viewed from the fat 
content, protein, carbohydrate, and total energy. It also suggests that the food 
possesses high amount of total anthocyanin and starch digestibility, but it also 
possesses relatively low amount of antioxidant activity and protein digestibility. 
 
 
Keywords: Antioxidant, Digestibility, Emergency Food, Instant Porridge 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................................ i 
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................. ii 
RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. iii 
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ................................................................ v 
KATA PENGANTAR ......................................................................................... vi 
RINGKASAN  .................................................................................................... vii 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... ix 
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x 
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xi 
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ xii 
I.  PENDAHULUAN ..........................................................................................   1 

1.1.Latar Belakang ........................................................................................   1 
1.2.Rumusan Masalah ..................................................................................   2 
1.3.Tujuan Penelitian.....................................................................................   3 
1.4.Manfaat Penelitian ...................................................................................   3 
1.5.Hipotesis .................................................................................................   3 

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................   4 
2.1.Pangan Darurat .......................................................................................   4 
2.2.Bubur Instan ............................................................................................   6 
2.3.Bahan Baku .............................................................................................   7 

2.3.1.Tepung Jagung ................................................................................   7 
2.3.2.Tepung Kacang Tunggak ................................................................. 11 
2.3.3.Ubi Jalar Ungu ................................................................................. 12 
2.3.4.Margarin .......................................................................................... 15 
2.3.5.Gula ................................................................................................. 16 
2.3.6.Susu bubuk ...................................................................................... 18 

2.4.Pengeringan ............................................................................................ 21 
2.4.1.Konsep Dasar Pengeringan ............................................................. 21 
2.4.2.Foam-Mat Drying ............................................................................. 22 

2.5.Linear Programming ................................................................................ 23 
2.6.Antioksidan.............................................................................................. 26 
2.7.Daya Cerna Pati ...................................................................................... 29 
2.8.Daya Cerna Protein ................................................................................. 32 

III. METODOLOGI PENELITIAN ....................................................................... 35 
3.1.Tempat dan Waktu Penelitian.................................................................. 35 
3.2.Alat dan Bahan ........................................................................................ 35 
3.3.Metodologi Penelitian .............................................................................. 37 
3.4.Pelaksanaan Penelitian ........................................................................... 41 
3.5.Metode Analisa ....................................................................................... 43 
3.6.Analisa Data ............................................................................................ 43 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ....................................................................... 47 
4.1.Karakteristik Bahan Baku ........................................................................ 47 
4.2.Formulasi  ............................................................................................... 54 
4.3.Implementasi Model ................................................................................ 56 
4.4.Kandungan Gizi Bubur Instan .................................................................. 57 
4.5.Penentuan Formula Terbaik .................................................................... 79 

V. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................................ 83 
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 85 
LAMPIRAN ........................................................................................................ 97 
  



x 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 
Gambar 2.1.  Grit jagung dan Tepung jagung ...................................................   9 
Gambar 2.2.  Proses pembuatan tepung jagung............................................... 10 
Gambar 2.3.  Biji kacang tunggak ..................................................................... 11 
Gambar 2.4.  Ubi jalar ungu .............................................................................. 13 
Gambar 2.5.  Struktur antosianin ...................................................................... 14 
Gambar 2.6.  Struktur molekul DPPH ............................................................... 27 
Gambar 2.7. Reaksi antara DPPH dengan atom H netral yang berasal 

dari antioksidan  .......................................................................... 28 
Gambar 2.8.  Struktur molekul amilosa dan amilopektin  .................................. 29 
Gambar 3.1.  Pemecahan masalah optimasi .................................................... 37 
Gambar 3.2.  Diagram alir pembuatan tepung jagung dan tepung kacang 

tunggak ....................................................................................... 44 
Gambar 3.3.  Diagram alir pembuatan ekstrak ubi jalar ungu ........................... 45 
Gambar 3.4.  Diagram alir pembuatan bubur instan ......................................... 46 
Gambar 4.1.  Kadar air bubur instan (%b/b) ..................................................... 59 
Gambar 4.2.  Kadar abu bubur instan (%b/b) ................................................... 61 
Gambar 4.3.  Kadar lemak bubur instan ........................................................... 62 
Gambar 4.4.  Kadar protein bubur instan .......................................................... 64 
Gambar 4.5.  Kadar karbohidrat bubur instan ................................................... 66 
Gambar 4.6.  Total energi bubur instan ............................................................ 68 
Gambar 4.7.  Aktivitas antioksidan bubur instan ............................................... 70 
Gambar 4.8.  Total antosianin bubur instan ...................................................... 72 
Gambar 4.9.  Daya cerna pati bubur instan ...................................................... 74 
Gambar 4.10. Grafik Korelasi Kadar Protein dengan Daya Cerna Pati 

Bubur Instan ............................................................................... 75 
Gambar 4.11. Daya Cerna Protein Bubur Instan ............................................... 76 
Gambar 4.12. Grafik Korelasi Kadar Protein dengan Daya Cerna Protein 

Bubur Instan ............................................................................... 77 
  



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 
Tabel 2.1.  Informasi Nilai Gizi pada Beberapa Produk Bubur Instan 

yang Beredar di Indonesia .............................................................   7 
Tabel 2.2.  Kandungan Zat Gizi Jagung dalam 100 gram bahan .....................   8 
Tabel 2.3.  Komposisi Kimia Tepung Jagung per 100 gram bahan ................. 10 
Tabel 2.4.  Komposis Kimia Kacang Tunggak per 100 gram bahan ................ 11 
Tabel 2.5.  Komposis Gizi Tepung Kacang Tunggak ....................................... 12 
Tabel 2.6.  Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu tiap 100 gram bahan ................... 15 
Tabel 2.7.  Komposisi Margarin dalam 100 gram bahan  ................................ 16 
Tabel 2.8.  Komposisi Zat Gizi Gula Pasir tiap 100 gram bahan  ..................... 17 
Tabel 2.9.  Batasan Konsumsi Gula Perhari Berdasarkan Kelompok 

Usia ............................................................................................... 18 
Tabel 2.10. Komposis (%w/w) susu bubuk  ...................................................... 19 
Tabel 2.11. Spesifikasi Persyaratan Mutu Susu Bubuk Berlemak  ................... 20 
Tabel 4.1.  Hasil Analisa Kimia Tepung Jagung .............................................. 47 
Tabel 4.2.  Hasil Analisa Kimia Tepung Kacang Tunggak ............................... 50 
Tabel 4.3.  Komposisi Kimia PutihTelur ........................................................... 53 
Tabel 4.4. Hasil Analisa Kandungan Gizi Bahan Tambahan .......................... 54 
Tabel 4.5.  Kandungan Gizi Bahan Baku pada Kadar Air 0%................................ 55 

Tabel 4.6.  Hasil Perhitungan Linear Programming ......................................... 55 
Tabel 4.7.  Hasil Analisa Kimia Bubur Instan ..................................................... 57 
Tabel 4.8. Total Energi Bubur Instan .............................................................. 67 
Tabel 4.9. Pemilihan Formula Terbaik Bubur Instan ....................................... 79 
Tabel 4.10. Parameter Perlakuan Terbaik Bubur Instan ................................... 80 
  



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN  
 

 
Lampiran 1. Prosedur Analisa ......................................................................... 97 

1.1. Analisa Kadar Air ................................................................................. 97 
1.2. Analisa Kadar Abu ............................................................................... 97 
1.3. Analisa Kadar Lemak ........................................................................... 98 
1.4. Analisa Kadar Protein .......................................................................... 98 
1.5. Analisa Kadar Karbohidrat ................................................................... 99 
1.6. Analisa Aktivitas Antioksidan .............................................................. 100 
1.7. Analisa Total Antosianin ..................................................................... 100 
1.8. Analisa Daya Cerna Pati  ................................................................... 101 
1.9. Analisa Daya Cerna Protein ............................................................... 103 
1.10. Analisa Total Kalori ............................................................................ 103 
1.11. Uji Perlakuan Terbaik ......................................................................... 104 

Lampiran 2. Data dan Hasil Analisa Proksimat Bahan Baku ......................... 106 
Lampiran 3.  Data dan Hasil Analisa Kadar Air Bubur Instan ......................... 108 
Lampiran 4.  Data dan Hasil Analisa Kadar Abu Bubur Instan ....................... 109 
Lampiran 5.  Data dan Hasil Analisa Kadar Lemak Bubur Instan ................... 110 
Lampiran 6.  Data dan Hasil Analisa Kadar Protein Bubur Instan .................. 111 
Lampiran 7.  Data dan Hasil Analisa Kadar Karbohidrat (by different) 
 Bubur Instan ............................................................................. 112  
Lampiran 8.  Data dan Hasil Perhitungan Kalori Bubur Instan  
 (Perhitungan Empiris) ............................................................... 113 
Lampiran 9.  Data dan Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Bubur Instan ....... 114 
Lampiran 10. Data dan Hasil Analisa Total Antosianin Bubur Instan ............... 115 
Lampiran 11. Data dan Hasil Analisa Daya Cerna Pati Bubur Instan .............. 116 
Lampiran 12. Data dan Hasil Analisa Daya Cerna Protein Bubur Instan ......... 117 
Lampiran 13. Data dan Hasil Pemilihan Perlakuan Terbaik ............................ 118 
Lampiran 14. Kurva Standar Maltosa .............................................................. 119 
Lampiran 15. Dokumentasi ............................................................................. 120 

 

 



1 
 

l. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Pangan merupakan kebutuhan utama manusia. Beberapa kondisi 

menyebabkan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya dengan 

baik seperti pada kondisi bencana, peperangan, musim paceklik dan keadaan 

darurat lainnya. Kejadian bencana tersebut sering kali menyebabkan rusaknya 

sarana dan prasarana sosial di lokasi bencana yang memutus akses korban 

terhadap ketersediaan air bersih dan bahan bakar. Disamping itu, kerusakan 

infrastruktur yang terjadi juga menyebabkan pemberian bantuan pangan ke 

lokasi menjadi sulit. Semua kondisi ini membuat tingginya kebutuhan terhadap 

bantuan pangan untuk korban bencana, terutama pangan darurat yang dapat 

langsung dikonsumsi, memenuhi kebutuhan nutrisi, serta mudah dikirimkan ke 

lokasi bencana.  

 Penelitian tentang pembuatan pangan darurat sudah banyak dilakukan 

misalnya bubur instan berbasis singkong (Hendy, 2007); IMF (Intermediate 

Moisture Foods) berbahan baku tepung ubi jalar, tepung pisang, dan tepung 

kacang hijau (Setyaningtyas, 2008); biskuit siap santap (Laily, 2010; Almasyhuri 

dkk, 2012); sup instan (Sinar tani, 2011) dan Foodbars (Ladamay, 2014). Salah 

satu bentuk yang dapat dikembangkan adalah pangan darurat berbentuk tepung 

bubur instan. Tepung bubur instan dipilih karena proses pembuatannya mudah, 

memiliki daya simpan yang lama dan mudah didistribusikan.  

 Penyediaan pangan darurat tidak selalu harus dipikul oleh pemerintah 

pusat. Produk ini juga dapat dikembangkan dan diproduksi oleh daerah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan di daerahnya dalam menghadapi situasi 

darurat. Pembuatan produk dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 

menggunakan bahan baku lokal yang ada di daerahnya atau mereformulasi 

produk pangan yang ada dan disukai oleh masyarakat sehingga komposisi 

gizinya mampu memenuhi kebutuhan energi harian. Selain itu pemanfaatan 

bahan pangan lokal dapat meningkatkan potensi pertanian suatu daerah. Bahan 

pangan lokal Indonesia yang dapat dimanfaatkan misalnya adalah jagung, 

kacang tunggak dan ubi jalar ungu. 

 Jagung merupakan makanan pokok sumber karbohidrat yang paling 

banyak dikonsumsi setelah padi. Tanaman ini banyak terdapat di daerah tropis, 
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khususnya negara Indonesia, terutama di daerah Jawa, Sumatra Selatan, dan 

Kalimantan. Hingga saat ini, produksi jagung di Indonesia cukup besar namun 

belum dioptimalkan pemanfaatannya (Adisarwanto, 2000). Kacang tunggak 

dipilih sebagai sumber protein karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 22-23% dan potensinya yang cukup tinggi mencapai 1,5-2,0 ton/ha 

(Haliza, 2008). Ubi jalar ungu sendiri dipilih sebagai sumber antioksidan. Warna 

ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya pigmen ungu antosianin yang 

merupakan salah satu jenis antioksidan alami (Pokorny et al., 2001). 

 Pangan darurat yang mengandung antioksidan menjadi nilai positif 

tersendiri karena antioksidan memberikan banyak manfaat bagi tubuh. 

Antioksidan mampu melawan pengaruh bahaya dari radikal bebas dan 

menghambat terjadinya stres oksidatif yang dapat menyebabkan penyakit-

penyakit degeneratif. Antioksidan juga berperan penting untuk mempertahankan 

mutu produk pangan seperti mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, 

perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain (Goldberg, 2004; Swarth, 

2004; Trilaksani, 2003). 

 Salah satu sifat kimia yang cukup penting pada produk bubur instan 

adalah daya cerna. Pati dan protein merupakan komponen makro yang sangat 

penting bagi tubuh. Pati merupakan jenis karbohidrat yang berperan sebagai 

sumber energi utama. Hampir 60-70% dari total energi yang dibutuhkan manusi 

berasal dari karbohidrat (Herawati, 2010). Protein juga merupakan suatu zat 

makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini disamping berfungsi 

sebagai sumber energi dalam tubuh, juga berfungsi sebagai zat pembangun dan 

pengatur metabolisme tubuh (Saputra, 2014). Uji daya cerna penting untuk 

melihat kemampuan kedua senyawa makro tersebut dapat dicerna dengan baik 

oleh tubuh. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang 

dapat diambil adalah : 

1. Apakah formulasi bubur instan berbahan baku tepung jagung, tepung 

kacang tunggak, margarin, gula pasir, susu bubuk dan ekstrak ubi jalar 

ungu dengan menggunakan teknik linear programming dapat memenuhi 

syarat sebagai pangan darurat? 
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2. Bagaimana aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan 

daya cerna protein bubur instan yang dihasilkan? 

3. Bagaimana proporsi bahan baku bubur instan terbaik berdasarkan 

parameter kimia (kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat), total energi, 

aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna 

protein? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah formulasi bubur instan berbahan baku tepung 

jagung, tepung kacang tunggak, margarin, gula pasir, susu bubuk dan 

ekstrak ubi jalar ungu dengan menggunakan teknik linear programming 

dapat memenuhi syarat sebagai pangan darurat 

2. Untuk mengetahui aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati 

dan daya cerna protein bubur instan yang dihasilkan 

3. Untuk mengetahui proporsi bahan baku bubur instan terbaik berdasarkan 

parameter kimia (kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat), total energi, 

aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna 

protein 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

formulasi bubur instan yang mengandung kalori tinggi dengan nilai gizi 

karbohidrat, protein dan lemak yang tepat serta mempunyai aktivitas antioksidan, 

total antosianin dan daya cerna pati serta daya cerna protein terbaik. 

 

1.5.  Hipotesis 

 Proporsi bahan baku diduga berpengaruh terhadap karakteristik kimia 

(kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat), total energi, aktivitas antioksidan, 

total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein bubur instan yang 

dihasilkan. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pangan Darurat 

 Menurut Institute Of Medicine (1995), pangan darurat (emergency food 

product) adalah pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian manusia 

dalam keadaan darurat. Keadaan darurat yang dimaksud adalah bencana alam, 

rawan pangan (kelaparan), peperangan, dan kejadian lain yang mengakibatkan 

manusia tidak dapat hidup secara normal. 

 Definisi pangan darurat sendiri tercakup secara implisit dalam PP No.68 

tahun 2002 mengenai cadangan pangan nasional. Keadaan darurat yang 

dimaksud dalam PP tersebut adalah keadaan paceklik yang mengakibatkan 

terjadinya kekurangan pangan di suatu daerah tertentu, tetapi seiring dengan 

beruntunnya bencana alam yang dihadapi bangsa Indonesia maka definisi 

cadangan pangan juga meliputi bahan pangan darurat untuk bencana 

(emergency foods). 

 Tujuan pemberian pangan darurat adalah untuk menyediakan kebutuhan 

pangan bagi korban bencana sesuai dengan asupan harian selama kurang lebih 

lima belas hari, sehingga dapat mengurangi timbulnya penyakit atau kematian di 

antara pengungsi. Pangan darurat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 

korban bencana dimulai dari awal pengungsian sampai bantuan pangan yang 

lebih lengkap datang dan pendirian dapur umum dapat dilakukan (Laily, 2010). 

 Sifat penting pangan darurat menurut US Agency of International 

Development (USAID) adalah aman dikonsumsi, enak dan mutu sensorinya 

dapat diterima, mudah didistribusikan, mudah digunakan atau dikonsumsi, dan 

memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Selain itu, pangan darurat hendaknya 

bercita rasa lokal agar lebih mudah diterima oleh penduduk setempat dalam 

rentang usia yang beragam.  

 Distribusi kalori pangan darurat yang ideal menurut Zoumas et al. (2002) 

berasal dari protein, lemak dan karbohidrat dengan proporsi berturut-turut 10-

15%, 35-45% dan 40-50%. Jumlah energi yang dianjurkan terkandung di dalam 

pangan darurat adalah sebesar 2100 kkal per hari. Nilai ini berdasarkan laporan 

dari IOM (1995), bahwa rata-rata kebutuhan energi harian atau estimated the 

mean per capita energy requirements (EMPCER) individu di negara berkembang 

dengan aktivitas fisik yang cukup tinggi adalah sebesar 2100 kkal. Laporan ini 
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menggunakan beberapa asumsi yaitu 1). Data populasi penduduk yang 

digunakan berdasarkan data dari World Population Profile tahun 1994 di negara 

berkembang, 2). Rata-rata tinggi pria dewasa adalah 170 cm sedangkan untuk 

wanita dewasa adalah 155 cm. Nilai ini merupakan rataan tinggi pada penduduk 

Sub-Saharan Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, 3). Nilai berat badan 

diukur berdasarkan median berat badan orang dewasa Amerika Serikat dengan 

tinggi yang proporsional, dan 4). Total energi yang dikeluarkan oleh pria dan 

wanita dewasa adalah sebesar 1.55 dan 1.56 kali BMR (basal metabolic rate). 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pangan darurat 

menurut Zoumas et al. (2002) adalah : 

1. Pangan darurat tidak didisain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu 

hamil dan menyusui. 

2. Pangan darurat tidak sesuai untuk individu yang menderita malnutrisi dan 

membutuhkan perawatan medis. 

3. Pangan darurat bukan therapeutic nutritional supplement. 

4. Pangan darurat tidak dapat menggantikan ASI bagi bayi umur 0-6 bulan. 

5. Pangan darurat dapat dikombinasikan dengan air menjadi bentuk bubur 

untuk older infants (7-12 bulan). 

Bahan baku merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan pangan darurat. Hal ini dikarenakan produk pangan darurat akan 

dikonsumsi oleh beragam etnik dan budaya. Alkohol dan bahan hewani selain 

susu tidak boleh digunakan dalam pembuatan pangan darurat. Bahan-bahan 

pangan dengan kandungan zat alergen seperti kacang tanah, tidak boleh 

digunakan. Beberapa bahan baku yang dapat digunakan dalam formulasi 

pangan darurat (Zoumas et al., 2002) adalah : 

1. Cereal base : tepung gandum, jagung, oat, tepung beras 

2. Protein : isolat atau konsentrat protein kedelai, susu, kasein, dan produk 

turunannya 

3. Lemak : hydrogenated soybean oil, minyak biji kapas, minyak bunga 

matahari 

4. Gula : sukrosa, glukosa, high-fructose corn syrup, maltodekstrin 

5. Baking and leavening agents jika diperlukan  

6. Vitamin dan mineral 
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 Agar dapat berfungsi sebagai stok pangan darurat maka produk pangan 

darurat hendaknya memiliki umur simpan yang panjang jika disimpan dalam suhu 

ruang. Dengan pertimbangan umur simpan yang panjang ini dan mudah untuk 

dikonsumsi atau siap santap, maka produk yang potensial untuk dikembangkan 

adalah produk pangan olahan kering (Laily, 2010). 

 

2.2. Bubur instan 

Produk pangan instan merupakan jenis produk pangan yang mudah 

disajikan dalam waktu yang relatif singkat. Pangan instan terdapat dalam bentuk 

kering atau kosentrat dan mudah larut sehingga mudah untuk disajikan, yaitu 

hanya dengan menambah air panas atau air dingin. Produk pangan instan 

berkembang untuk mengatasi masalah penggunaan dan penanganan produk 

pangan yang sering dihadapi, misalnya penyimpanan, transportasi dan waktu 

konsumsi (Hartono dan Widiatmoko, 2002). Australian Academy Of 

Technological Sciences and Engineering (2000) memberikan definisi pangan 

instan sebagai produk pangan yang di dalam penyajiannya melibatkan 

pencampuran air atau susu dan dilanjutkan dengan berbagai proses pemasakan. 

Hartono dan Widiatmoko (2002) menyatakan bahwa ada tiga kriteria yang 

harus dimiliki oleh produk pangan instan yaitu sifat hidrofilik (mudah mengikat 

air), tidak memiliki lapisan gel yang tidak permeabel sebelum digunakan yang 

dapat menghambat laju pembasahan dan rehidrasi produk tidak menghasilkan 

produk yang menggumpal dan mengendap.  

Bubur instan merupakan salah satu jenis produk pangan instan. Istilah 

bubur instan lebih dikenal dengan sebutan pure (asal kata dari bahasa Inggris 

yakni puree). Pengertian pure berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1989) adalah pangan atau bahan pangan yang dilembutkan. Bubur termasuk 

salah satu bentuk olahan pangan yang mudah dikonsumsi masyarakat. Bubur 

memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah dicerna. 

Bubur biasanya terbuat dari serealia semisal padi-padian, oats, tepung 

jagung, kacang hijau dan kacang merah. Bubur instan memiliki komponen 

penyusun seperti halnya bubur. Bubur yang telah masak mengalami instanisasi. 

Instanisasi dilakukan dengan cara memasak komponen-komponen penyusun 

bubur yang telah berbentuk tepung sampai menjadi adona kental. Adonan ini 

kemudian dikeringkan dan dihancurkan hingga berbentuk tepung halus 

berukuran 60 mesh. Suatu bahan disebut instan salah satunya apabila bahan 
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tersebut telah mudah larut dan cepat menyerap air (Aglani, 1998; Perdana, 

2003).  

 

Tabel 2.1. Informasi Nilai Gizi pada Beberapa Produk Bubur Instan yang Beredar di 

Indonesia per 100 gram Bahan 

Informasi Nilai Gizi Satuan 
Bubur Instan Komersial 

A B C D 

Takaran saji g 40 50 40 40 
Jumlah sajian per kemasan  3 2 3 3 
Netto  g 120 120 120 120 
Jumlah persajian:      

Energi total kkal 170 200 160 160 
Lemak total g 4 5 2,5 2,5 
Protein  g 8 8 6 4 
Karbohidrat total g 26 31 29 31 

Serat pangan g 2 2 2 - 
Gula  g 2 5 7 8 

Sumber: Kemasan Produk 

 

2.3. Bahan Baku 

2.3.1. Tepung Jagung 

Produksi jagung sebagai bahan pangan pokok berada di urutan ketiga 

setelah padi dan ubi kayu. Beberapa daerah di Indonesia seperti Madura, 

Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur menjadikan jagung menjadi makanan 

utamanya. Produksi jagung nasional menunjukkan kecenderungan peningkatan, 

yaitu sebesar 11.609.403 (2006), 13.287.527 ton (2007), 15.860.299 ton (2008), 

17.041.215 ton (2009) serta 18.327.636 ton pada tahun 2010 (Badan Pusat 

Statistik, 2012). Produktivitas jagung pada tahun 2012 mencapai 40 – 42.3 

kuintal/ha dan sasaran pada tahun 2013 naik menjadi 44.12 kuintal/ha, dengan 

produksi 18 juta ton (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen 

Pertanian, 2014). Sedangkan untuk produksi jagung pipil kering di Indonesia 

pada tahun 2012 adalah sebesar 19.38 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2013). 

Jagung memiliki kandungan gizi yang cukup baik, sebagai sesama serelia 

kandungan karbohidrat pada jagung tidak berbeda dengan padi. Selain sebagai 

sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang penting. Kadar 

gula sederhana jagung (glukosa, fruktosa, dan sukrosa) berkisar antara 1-3%. 

Protein jagung terdiri atas lima fraksi, yaitu: albumin, globulin, prolamin, glutelin, 

dan nitrogen nonprotein (Suarni dan Widowati, 2007). 
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Tabel 2.2. Kandungan Zat Gizi Jagung dalam 100 gram bahan 

Zat gizi Jumlah 

Energi (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (SI) 
Vitamin B (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 

129 
4,1 
1,3 

30,3 
5 

108 
1,1 
117 
0,18 

9 
63,5 

Sumber: Prabandari (2011) 

 

Jagung dapat dijadikan sebagai bahan baku pangan darurat pengganti 

nasi karena mempunyai beberapa keunggulan. Menurut Sugiyono et al., (2004), 

dilihat dari nilai gizinya, jagung mempunyai kadar protein lebih tinggi (9,5%) 

dibandingkan dengan beras (7,4%). Selain itu, kandungan mineral dan vitamin 

antara beras dan jagung juga hampir sama. Keunggulan jagung dibanding jenis 

serealia lainnya adalah warna kuning pada jagung. Warna kuning pada jagung 

dikarenakan kandungan karotenoid. Jagung kuning mengandung karotenoid 

berkisar antara 6,4-11,3 μg/g, 22% diantaranya beta-karoten dan 51% xantofil., 

Pigmen xantofil yang utama adalah lutein dan zeaxanthin (Koswara, 2009). Beta-

karoten dan Xanthofil dalam jagung juga memiliki fungsi sebagai sistem imunitas 

tubuh terhadap serangan infeksi dan mencegah penyakit (Abdelmadjid, 2008). 

Jagung juga mempunyai Indeks Glikemik (IG) relatif rendah dibanding 

beras dari padi. Menurut Aini (2013), jagung merupakan salah satu bahan 

pangan yang memiliki  IG sedang yaitu sebesar 59. Makanan dengan indeks 

glisemik tinggi akan menyebabkan terjadinya loncatan kandungan gula darah 

yang tinggi secara tiba-tiba. Kadar gula darah menjadi tidak stabil, tubuh tiba-tiba 

merasa kenyang, namun juga segera cepat menjadi lapar kembali. Dengan 

Indeks Glikemik (IG) yang relatif rendah tersebut menyebabkan jangung cocok 

digunakan sebagai bahan baku pangan darurat karena dapat mempertahankan 

rasa kenyang yang cukup lama bagi para korban bencana. 

Pengolahan jagung menjadi tepung jagung banyak dilakukan karena 

tepung jagung memiliki sifat lebih fleksibel karena dapat digunakan sebagai 

bahan baku berbagai produk pangan dan relatif mudah diterima masyarakat. 

Tepung jagung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara penggilingan 

atau penepungan. Tepung jagung adalah produk setengah jadi dari biji jagung 
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kering pipilan yang dihaluskan dengan cara penggilingan kemudian diayak 

(Koswara, 2009). 

 

 

Gambar 2.1. Grit jagung (kiri) dan Tepung jagung (kanan) 

Aini (2013). 

 

Menurut SNI 01-3727-1995, tepung jagung adalah tepung yang diperoleh 

dengan cara menggiling biji jagung (Zea mays L.) yang bersih dan baik melalui 

proses pemisahan kulit, endosperm, lembaga, dan tip cap. Endosperm 

merupakan bagian biji jagung yang digiling menjadi tepung dan memiliki kadar 

karbohidrat yang tinggi. Kulit memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga kulit 

harus dipisahkan dari endosperm karena dapat membuat tepung bertekstur 

kasar, sedangkan lembaga merupakan bagian biji jagung yang paling tinggi 

kandungan lemaknya sehingga harus dipisahkan karena lemak yang terkandung 

di dalam lembaga dapat membuat tepung tengik. Tip cap merupakan tempat 

melekatnya biji jagung pada tongkol jagung yang harus dipisahkan sebelum 

proses penepungan agar tidak terdapat butir-butir hitam pada tepung (Koswara, 

2009). 

Pembuatan tepung jagung dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode penggilingan kering. Penggilingan dilakukan dua kali, yaitu penggilingan 

pertama merupakan penggilingan kasar dengan menggunakan hammer mill. 

Hasil penggilingan kasar adalah grits, kulit, lembaga, dan tip cap.  Kulit, lembaga, 

dan tip cap selanjutmnya dipisahkan dengan pengayak. Grits adalah butiran 

jagung dengan ukuran kira-kira seperti beras. Grits tersebut kemudian dicuci dan 

direndam dalam air selama 3 jam kemudian ditiriskan. Tujuan perendaman 

adalah agar grits jagung tidak terlalu keras sehingga lebih mudah halus ketika 

digiling. Pengilingan kedua dilakukan untuk menggiling grits dengan 

menggunakan penggilingan halus (disc mill).  Hasil pengilingan halus ini adalah 
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tepung jagung yang kemudian diayak dengan pengayak 100 mesh. Rendemen 

tepung jagung berukuran partikel 100 mesh sebesar 54.4 % (Koswara, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3. Komposisi Kimia Tepung Jagung per 100 gram bahan 

Komponen Jumlah (g) 

Air 
Abu 
Protein 
Lemak 
Karbohidrat by difference 
Pati 
Serat pangan 

10,9 
0,4 
5,8 
0,9 

82,0 
68,2 
7,8 

Sumber: Juniawati (2003) 

 

 

 

 

Jagung pipilan 

 

Grits jagung Tepung kasar 

Penggilingan dengan hammer mill 

Kotoran 

Pencucian dan perendaman selama 3 jam 

Pengeringan di suhu ruang 

Penggilingan dengan disc mill 

Pengayakan 100 mesh 

Tepung jagung 

Gambar 2.2. Proses pembuatan tepung jagung (Koswara, 2009). 
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2.3.2. Tepung Kacang Tunggak 

Fachruddin (2000) menyatakan bahwa nama lain dari kacang tunggak 

adalah kacang tolo, southerna, bean, lubia, coupe, niebe, dan frijole. Ada dua 

varietas kacang tunggak yang paling sering dibudidayakan, yakni: 1) kacang 

tunggak yang buahnya berkulit hijau atau berbiji persegi, 2) kacang tunggak yang 

buahnya berujung merah dan berbiji lebih bulat. Kacang tunggak jenis ini lebih 

dikenal sebagai kacang dadap atau kacang tolo. 

 

 

Gambar 2.3. Biji kacang tunggak (Anonim, 2012). 

 

Kacang Tunggak (Vigna unguiculata, (L.) Walp.) termasuk dalam keluarga 

Leguminosa. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Afrika Barat. Selain toleran 

terhadap kekeringan, kacang tunggak juga mampu mengikat nitrogen dari udara. 

Potensi hasil kacang tunggak cukup tinggi, mencapai 1,5-2,0 ton/ha. Komposisi 

gizi kacang tunggak dalam 100 gram biji yaitu 22 gram protein; 1,4 gram lemak 

dan 60,1 gram karbohidrat (Balitbang, 2006; Anonim, 2008 dan Haliza, 2008). 

 

Tabel 2.4. Komposis Kimia Kacang Tunggak per 100 gram bahan 

Zat gizi Jumlah 

Kalori (kal) 
Air (g) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (SI) 
Vitamin B (mg) 
Vitamin C (mg) 

342,0 
11,0 
22,9 
1,4 

61,6 
77,0 

449,0 
6,5 

30,0 
0,9 
2,0 

Sumber: Syarifah (2002). 
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Kadar protein kacang tunggak setara dengan kacang hijau atau gude 

bahkan kadar vitamin B1 lebih tinggi dibandingkan kacang hijau. Jika dikonsumsi 

secara langsung, kacang tunggak biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran (yaitu 

campuran gudeg dan lodeh), makanan tradisional (campuran lepet ketan, bubur 

dan bakpia), lauk (rempeyek) dan sebagainya. Tempe kacang tunggak dapat 

diolah menjadi berbagai macam produk olahan diantaranya tempe bacem, 

nugget, schootel, kaki naga, pangsit isi tempe, burger, kare, brongkos, bitter 

balen, kembang tempe dan pie (Sinar Tani, 2006). 

Kacang tunggak merupakan salah satu kacang-kacangan yang 

diharapkan menjadi sumber protein dalam bentuk tepung, mengingat komposisi 

kimia rata-rata adalah protein 29-30%. Kacang tunggak memiliki kadar asam 

amino metionin yang tinggi dan pada umumnya terkandung sedikit dalam 

kacang-kacangan lainnya, selain itu tidak terkandung senyawa antimetabolik dan 

komponen beracun. Hal ini menguntungkan sebagai bahan subtitutor protein 

terhadap tepung jagung yang rendah kandungan metioninnya (Bernhardt, 1976 

dalam Suarni 2008). Asam amino lainnya yang penting dari protein kacang 

tunggak adalah kandungan asam amino lisin, asam aspartat dan glutamat 

(Chavan et al., 1989 dalam Syarifah 2002). 

 

Tabel 2.5. Komposis Gizi Tepung Kacang Tunggak 

Komponen Jumlah (%) 

Air  11,58 
Abu  3,76 
Protein  27,23 
Lemak  2,48 
Karbohidrat (by different) 54,95 

Sumber: Widjaja et al. (2008) 

 

2.3.3. Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas blackie) merupakan salah satu jenis ubi 

jalar yang banyak ditemukan di Indonesia selain yang berwarna putih, kuning 

dan merah (Lingga et al., 1995). Di beberapa negara, ubi jalar merupakan produk 

komersial yang cukup diminati. Negara-negara maju telah lama memanfaatkan 

bahan pangan ini sebagai produk olahan bernilai gizi tinggi, dan secara 

ekonomis memiliki peluang pasar yang besar (Simonne, 2007). 
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Indonesia sebagai negara yang cocok untuk ditanami ubi jalar ungu 

mengalami peningkatan dalam penanaman ubi jalar ungu. Sentra penanaman 

ubi jalar ungu tersebar di Pandeglang (Banten), Malang dan Banyuwangi (Jawa 

Timur), Sleman (Yogyakarta), dan jalur pantura Jawa mulai Subang (Jawa Barat) 

hingga Brebes, Tegal, hingga Pemalang (Jawa Tengah) (Ipur, 2012). Produksi 

ubi jalar selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat rata-rata 6,78% per 

tahun dari 1,8 juta ton pada tahun 2008 menjadi 2,4 juta ton pada tahun 2012 

(ARAM II) sedangkan laju peningkatan produktivitas sedikit dibawah angka laju 

produksi yaitu mencapai 5,85% per tahun, namun laju pertumbuhan luas 

panennya baru mencapai 0,89% per tahun (Anonim, 2013). 

 

 

Gambar 2.4. Ubi jalar ungu (Anonim, 2012) 

 

Menurut Lukman (1992) salah satu senyawa mikronutrien yang terdapat 

di dalam ubi jalar yang memiliki peranan dan manfaat penting bagi manusia 

adalah pigmen. Warna ungu pada ubi jalar disebabkan oleh adanya pigmen ungu 

antosianin yang menyebar dari bagian kulit sampai dengan daging ubinya 

(Parkony et al, 2001). Antosianin termasuk dalam kelompok flavonoid yang larut 

dalam air, penyebarannya luas diantara spesies tanaman, merupakan pigmen 

berwarna yang umumnya terdapat di bunga berwarna merah, ungu dan biru 

(Yuwono et al., 2010).  

Hingga saat ini telah ditemukan 23 jenis pigmen antosianidin basis 

(aglikon) dan 6 yang umum ditemukan di tanaman adalah pelargonidin, cyanidin, 

peonidin, delphinidin, petunidin dan malvidin (Kim et al., 2013). Kandungan 

antosianin yang tinggi di dalam umbi akarnya yaitu antosianidin utamanya 

berupa sianidin dan peonidin (Jiao et al., 2012). Konsentrasi antosianin inilah 

yang menyebabkan beberapa jenis ubi ungu mempunyai gradasi warna ungu 

yang berbeda (Hue, 2012). Komponen antosianin ubi jalar ungu adalah turunan 

mono atau diasetil 3-(2-glukosil) glukosil-5-glukosil peonidin dan sianidin (Suda et 
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al., 2003). Antosianin dapat terdegradasi karena beberapa faktor yaitu: pH, suhu, 

struktur, cahaya, oksigen, pelarut, enzim dan ion logam (Rahmawati, 2012). 

 

 

Gambar 2.5. Struktur antosianin (Suda et al., 2003) 

 

Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu cukup tinggi seperti yang 

dilaporkan oleh Kumalaningsi (2006) kandungannya mencapai 519 mg/100g 

berat basah sehingga berpotensi besar sebagai sumber antioksidan untuk 

kesehatan manusia. Kandungan antosianin pada ubi jalar tersebut mempunyai 

stabilitas yang tinggi dibanding antosianin dari sumber lain. Yudiono (2011) 

memaparkan bahwa aktivitas antioksidan ubi jalar ungu adalah 72,64%. 

Sekelompok antosianin yang tersimpan dalam ubi jalar mampu 

menghalangi laju perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, polusi udara dan 

bahan kimia lainnya. Antosianin berperan dalam mencegah terjadinya penuaan, 

kemerosotan daya ingat dan kepikunan, polyp, asam urat, penderita sakit maag 

(asam lambung), penyakit jantung koroner, penyakit kanker dan penyakit-

penyakit degeneratif, seperti arteosklerosis. Selain itu, antosianin juga memiliki 

kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik terhadap mutagen dan 

karsinogen yang terdapat pada bahan pangan dan olahannya, mencegah 

gangguan pada fungsi hati, antihipertensi dan menurunkan kadar gula darah 

(antihiperglisemik) (Prabhavat (2008); Cevallos et al. (2007)). Kelebihan lain dari 

ubi jalar adalah kandungan vitamin B yaitu B6 dan asam folat yang cukup 

mengesankan. Kedua vitamin ini sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan kerja 

otak sehingga daya ingat dapat dipertahankan (Mashaw, 2009). 
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Tabel 2.6. Kandungan Gizi Ubi Jalar Ungu tiap 100 gram bahan 

Zat gizi Jumlah 

Kalori (kal) 123 
Protein (g) 1,8 
Lemak (g) 0,7 
Karbohidrat (g) 27,9 
Air (g) 68,5 
Serat kasar (g) 1,2 
Kadar gula (g) 0,4 
Karoten (µg) 30,2 
Antosianin (µg) 110,15 

Sumber: Balitkabi (2011) 

Kandungan pigmen antosianin yang berasal dari ubi jalar ungu dapat 

diolah sebagai pewarna alami untuk makanan, sehingga terbebas dari 

penggunaan bahan pewarna sintetis (Suprapta 2003). Disamping itu, tampilan 

makanan seperti pada pembuatan es krim dari ubi jalar yang sudah mulai 

diproduksi dengan pewarna ungu menambah daya tarik pembeli (konsumen). 

Demikian juga dengan aneka kue dan produk makanan selain citarasa, 

penampilan yang menarik juga menjadi peningkatan dalam kesehatan tubuh 

disebabkan oleh kandungan gizinya (Rumondang, 1993). 

Regulasi penggunaannya sebagai food additive diatur oleh Food and 

Drugs Administration di US dan Uni Eropa sebagai salah satu pewarna dalam 

golongan Exempt from Certification Food Additive Color. Dengan dimasukkannya 

antosianin dalam golongan tersebut, maka penggunaan antosianin tidak 

mempunyai batas maksimum tertentu, selama masih dalam kondisi wajar 

(Honestin, 2007). 

 

2.3.4. Margarin 

Menurut SNI (1994), margarin adalah produk makanan berbentuk emulsi 

padat atau semi padat yang dibuat dari lemak nabati dan air, dengan atau tanpa 

penambahan bahan lain yang diizinkan. Margarin dimaksudkan sebagai 

pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi rasa, dan nilai gizi yang 

hampir sama dengan mentega.  

Margarin merupakan emulsi dengan tipe emulsi air dalam minyak (water 

in oil emulsion – W/O), berbentuk semi padat, dan bersifat plastis. Minyak yang 

digunakan dalam pembuatan margarin dapat berasal dari lemak hewan seperti 

babi (lard) atau sapi, dan lemak nabati seperti minyak kelapa, minyak sawit, 

kedelai, jagung, biji bunga matahari, dan lain-lain (http://web.ipb.ac.id/2002). 
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Minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan margarin 

harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, (Kataren, 1986) : 

1. Bilangan Iod yang rendah 

2. Warna minyak kuning muda 

3. Flavor minyak yang baik 

4. Titik beku dan titik cair disekitar suhu kamar 

5. Asam lemak yang stabil 

6. Jenis minyak yang digunakan sebagai bahan baku harus banyak terdapat 

di suatu daerah. 

Dalam bidang pangan penggunaan margarin telah dikenal secara luas 

terutama dalam pemanggangan roti (baking) dan pembuatan kue kering 

(cooking) yang bertujuan memperbaiki tekstur dan menambah cita rasa pangan. 

Margarin juga digunakan sebagai bahan pelapis misalnya pada roti yang bersifat 

plastis dan akan segera mencair di dalam mulut (Winarno, 2002; Faridah et al., 

2008). 

 

Tabel 2.7. Komposisi Margarin dalam 100 gram bahan 

Zat gizi Jumlah (g) 

Lemak 
Lechitin 
Garam 
TBHQ 
Vitamin A 
B-Carothen 
Na-Benzoat 
Skin milk 

80,899 
0,500 
3,000 
0,005 
0,002 
0,003 
0,100 

15,491 

Sumber: Gunstone (2008) 

 

2.3.5. Gula 

Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan 

dari tebu. Namun ada juga bahan dasar pembuatan gula yang lain, seperti air 

bunga kelapa aren, palem, kelapa atau lontar (Setyamidjaja, 1992).  

Menurut Darwin (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena 

dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. 

Secara umum gula dibedakan menjadi dua, yaitu monosakarida (glukosa, 

fruktosa, galaktosa) dan disakarida (sukrosa (gabungan glukosa dan fruktosa), 

laktosa (gabungan dari glukosa dan galaktosa) dan maltosa (gabungan dari dua 

glukosa)). 
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Pemanis gula sangat sering kita jumpai di pasaran dan terbagi menjadi 

beberapa jenis diantaranya gula pasir, gula pasir kasar (crystallized sugar), gula 

balok atau gula dadu, gula icing atau icing sugar atau confection sugar, gula 

batu, brown sugar, gula merah dan gula aren. Selain gula-gula alami, banyak 

juga gula-gula yang terbuat dari proses kimiawi yang dijual di pasaran seperti 

high fructose corn syrup, sorbitol, saditol, maninitol, saccharin dan aspartame 

(Darwin, 2013). 

Jenis gula yang paling umum kita gunakan adalah gula pasir. Gula pasir 

merupakan karbohidrat sederhana yang dibuat dari cairan tebu. Setelah 

dikristalkan, sari tebu akan mengalami kristalisasi dan berubah menjadi butiran 

gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan (raw sugar). Gula pasir 

dominan digunakan sehari-hari sebagai pemanis baik di industri maupun 

pemakaian rumah tangga (Darwin, 2013). 

 

Tabel 2.8. Komposisi Zat Gizi Gula Pasir tiap 100 gram bahan 

Zat gizi Jumlah 

Energi (kkal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 

364 
0 
0 

94,0 
5 
1 

Sumber: Darwin (2013) 

 

Gula merupakan salah satu sumber komponen energi dari sembilan 

bahan pangan yang diperlukan manusia, menurut Pola Pangan Harapan (PPH) 

idealnya konsumsi pangan berasal dari gula 11,0 kg/kap/tahun, terdiri dari gula 

pasir 9,9 kg dan gula merah 1,1 kg. Jumlah tersebut setara dengan 40.040 

kkal/tahun karena setiap 100 g gula pasir mengandung 364 kkal, sehingga dalam 

satu hari diperlukan 109,69 kkal atau 5,5% dari energi yang dibutuhkan manusia 

sebesar 2.000 Kkal/hari (Widya Karya Pangan dan Gizi, 2007). 

Menurut Asosiasi Makanan dan Obat AS (FDA), perempuan sebaiknya 

tidak mengkonsumi lebih dari 100 kalori tambahan dari gula perhari dan laki – 

laki 150 kalori per harinya. Artinya, untuk perempuan tidak lebih dari 25 g/hari, 

dan 37,5 g/hari untuk laki – laki. Jumlah itu sudah mencakup gula di minuman, 

makanan, kudapan, permen, dan semua yang dikonsumsi pada hari itu (Anonim, 

2010). 
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Di Indonesia sendiri batas konsumsi gula perhari telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 yang 

menyatakan bahwa konsumsi gula yang dianjurkan tiap hari tidak lebih dari 50 g 

(4 sendok makan). Jumlah ini setara dengan 10% jumlah kalori harian sebesar 

2000 kalori. Konsumsi gula lebih dari 50 g/orang/hari berisiko hipertensi, stroke, 

diabetes, dan serangan jantung. 

Mengkonsumsi gula harus dilakukan dengan seimbang, dalam hal ini 

seimbang dimaksudkan bahwa kita harus mengatur karbohidrat yang masuk 

harus sama dengan energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Energi yang dikeluarkan 

oleh manusia tidak sama satu dengan lainnya, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi seperti jenis kelamin, berat badan, usia, dan aktivitas yang 

dilakukan (Darwin, 2013). 

 

Tabel 2.9. Batasan Konsumsi Gula Perhari Berdasarkan Kelompok Usia 

Kelompok Umur Batasan Konsumsi Gula (g) 

Anak usia 4-8 tahun 12 
Pra sekolah 16 
Remaja  20-32 
Wanita  24 (setara dengan 6 sendok teh) 
Pria  36 (setara dengan 9 sendok teh) 

Sumber: American Heart Association (Darwin, 2013) 

 

Menurut Buckle et al. (1987), meskipun rasa manis adalah ciri gula yang 

paling banyak dikenal, penggunaannya yang luas dalam industri pangan juga 

tergantung pada sifat-sifat lainnya. Bagaimanapun juga rasa manis selalu ada 

pada produk yang mengandung gula dan akan mempunyai pengaruh yang paling 

berarti pada penerimaan dari produk tersebut. Gula juga dapat memberikan 

aroma, sebagai humektan (substansi yang dapat meningkatkan retensi air), 

plastisizer, pembentukan tekstur dan pengikat flavor melalui reaksi pencoklatan. 

 

2.3.6. Susu Bubuk  

 Menurut Chandan (2006), susu segar secara alamiah mengandung 

87.4%  air dan sisanya berupa padatan susu sebanyak (12.6%). Padatan susu 

terdiri dari lemak susu (3.6%) dan padatan susu tanpa  lemak  (9%)  yang 

mengandung mineral (0.7%), laktosa  (4.9%) dan protein  (3.4%). Susu  segar  

cair  sering  diproses  menjadi  bubuk  untuk  menghasilkan  produk  susu  yang  

stabil dengan kandungan solid tinggi.  
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 Selain dikonsumsi dengan cara direkonstusi menjadi susu cair, susu  

bubuk juga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pada  industri  pengolahan  

pangan contohnya untuk pembuatan produk bakery. Menurut Matz (1998), 

penggunaan susu bubuk untuk produk-produk bakery berfungsi untuk 

membentuk flavour, mengikat air, sebagai bahan pengisi, membentuk struktur 

yang kuat dan porus. Selain itu protein susu (kasein) berfungsi untuk membentuk 

warna dengan adanya reaksi pencoklatan dan juga berpengaruh terhadap 

karakteristik sensori produk yaitu keempukan. 

 Susu bubuk juga digunakan untuk meningkatkan nilai gizi produk karena 

kandungan nutrisinya yang lengkap. Susu bubuk sering diaplikasikan sebagai 

bahan baku maupun bahan tambahan pada industri pangan. Hal ini karena  

komponen dalam susu bubuk dapat mudah berinteraksi dengan komponen lain 

ketika diformulasikan dan diproses menjadi suatu produk pangan (Hadiwiyoto, 

1994). 

 

Tabel 2.10. Komposis (%b/b) susu bubuk 

Komponen  Jumlah (%) 

Air 
Lemak 
Protein 
Laktosa 
Mineral  

3.0 
27.5 
26.4 
37.2 
5.9 

Sumber: Chandan (2007) 

 

Menurut  BPOM  (2006),  komposisi  lemak  total  pada  susu  bubuk  

maksimal  40%  dan minimal 26% dengan kadar air maksimal 5%. Dalam susu 

bubuk dapat ditambahkan komposisi lain seperti vitamin, carrier vitamin,  

emulsifier, stabilizer, anticaking, antioksidan, dan juga flavor. Susu bubuk berasal 

baik dari susu segar dengan atau tanpa rekombinasi dengan zat lain seperti 

lemak atau protein yang kemudian dikeringkan. Susu bubuk dapat 

dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu susu bubuk berlemak (full cream milk 

powder), susu bubuk rendah lemak (partly skim milk powder), dan susu bubuk 

tanpa lemak (skim milk powder). 
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Tabel 2.11. Spesifikasi Persyaratan Mutu Susu Bubuk Berlemak 

No Jenis Satuan Persyaratan 

1 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
8 
9 

 

Keadaan 
Bau 
Rasa 
Air 
Abu 
Lemak 
Protein 
Pati 
Cemaran logam 
Tembaga (Cu) 
Timbal (Pb) 
Seng (Zn) 
Timah (Sn) 
Raksa (Hg) 
Arsen 
Cemaran mikroba 
Angka lempeng total 
Bakteri Coliform 
E. coli 
Salmonella 
S. aureus 

 
- 
- 

b/b, % 
b/b, % 

% 
% 
% 
 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
koloni/g 

APM 
koloni/g 
koloni/g 
koloni/g 

 
Normal 
Normal 
Maks. 4.0 
Maks. 6.0 
Min. 26.0 
Min. 25.0 
Tidak terdapat 
 
Maks. 20.0 
Maks. 0.3 
Maks. 40.0 
Maks. 40.0/250.0* 
Maks. 0.03 
Maks. 0.1 
 
Maks. 5x105 
Maks. 20 
Negatif 
Negatif 
1x102 

*untuk kemasan kaleng 
Sumber: SNI 01-2970-1999 

 

 Jenis olahan susu yang digunakan pada pembuatan bubur instan ini 

adalah susu full cream. Selain berfungsi untuk menambah rasa dan memperbaiki 

aroma, susu full cream juga berfungsi sebagai pengemulsi (emulsifier). Susu 

bubuk merupakan emulsifier yang baik dari segi tekstur, kemantapan emulsi, 

ukuran dispersi, maupun rasa. Hal ini dikarenakan susu bubuk merupakan 

emulsifier yang lebih terikat pada air atau lebih larut dalam air (polar) sehingga 

dapat lebih membantu terjadinya dispersi minyak dalam air dan menyebabkan 

terjadinya emulsi minyak dalam air (Vaclavik dan Christian, 2003). 

 Bahan pangan yang dalam pembuatannya ditambahkan susu sebagai 

emulsifier akan menghasilkan tekstur, aroma, dan rasa yang lebih bagus 

dibandingkan dengan bahan pangan yang sama yang tidak ditambahkan 

emulsifier susu. Emulsifier susu bubuk dapat membuat tekstur zat terdispersi 

menjadi lunak, butiran zat terdispersi menjadi halus, dan meningkatkan 

kemantapan emulsi (Matz, 1998). 
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2.4. Pengeringan 

2.4.1. Konsep Dasar Pengeringan 

Pengeringan didefinisikan sebagai hilangnya air melalui proses evaporasi, 

baik dari bahan pangan yang berbentuk cair ataupun padat yang bertujuan agar 

menghasilkan produk dengan kadar air rendah (Berk, 2009). Pengeringan 

pangan juga berarti pemindahan panas dengan sengaja dari bahan pangan 

sehingga penguapan air dapat terjadi dengan memberikan panas laten 

penguapan (Nasution, 1992). 

Pengeringan adalah metode tertua yang digunakan untuk pengawetan 

bahan pangan. Bahan pangan kering dapat disimpan dalam jangka waktu yang 

lama dan akan lebih sulit mengalami pembusukan. Hal ini disebabkan oleh 

karena jasad renik yang dapat membusukkan dan memecahkan pangan tidak 

dapat tumbuh dan bertambah karena tidak adanya air dalam bahan pangan 

tersebut. Selain itu, kebanyakan enzim penyebab perubahan kimia yang tidak 

dikehendaki pada bahan pangan tidak dapat berfungsi tanpa adanya air 

(Kusmawati, 2005). 

Prinsip proses pengeringan adalah proses terjadinya pindah panas dari 

alat pengering dan difusi air (pindah massa) dari bahan yang dikeringkan. Pindah 

massa air tersebut memerlukan perubahan fase air dari cair menjadi uap atau 

dari beku menjadi uap (pada pengeringan beku) (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

Perubahan fase air dapat dicapai dengan beberapa metode berikut ini 

(Estiasih dan Ahmadi, 2009) : 

1. Konduksi dengan cara kontak dengan plat panas seperti pada oven 

pengering. 

2. Konveksi dari udara panas seperti pada pengering kabinet (cabinet dryer). 

3. Radiasi sinar inframerah. 

4. Energi gelombang mikro seperti pada microwave. 

Menurut Buckle et al. (2010) faktor-faktor utama yang memengaruhi 

kecepatan pengeringan dari suatu bahan pangan adalah : 

1. Sifat fisik dan kimia dari produk (bentuk, ukuran, komposisi, kadar air). 

2. Pengaturan geometris produk sehubungan dengan permukaan alat atau 

media perantara pemindah panas (seperti nampan untuk pengeringan). 

3. Sifat-sifat fisik dari lingkungan alat pengeringan (suhu, kelembaban, dan 

kecepatan udara). 

4. Karakteristik alat pengeringan (efisiensi pemindahan panas). 
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Air yang berada di permukaan bahan yang dikeringkan menguap ke 

udara, sehingga menghasilkan daerah yang memiliki tekanan uap air yang 

rendah di permukaan. Hal ini menyebabkan adanya beda potensial antara 

bagian permukaan bahan yang bertekanan uap air rendah dengan bagian dalam 

yang tekanan uap airnya masih relatif tinggi, sehingga terbentuklah ‘’gradien 

tekanan‟. Gradien tekanan inilah yang menjadi tenaga pendorong bagi air untuk 

berpindah dari bagian dalam bahan ke permukaan (Barnadib dan Khoiruman, 

2009). 

Mekanisme pengeringan dapat diterangkan dengan teori perpindahan 

massa dimana peristiwa lepasnya molekul air dari permukaan tergantung dari 

bentuk dan luas permukaan. Bila suatu bahan sangat basah/lapisan air yang 

menyelimuti bahan itu tebal, maka akan menarik molekul-molekul air dari 

permukaan datar. Bila pengeringan diteruskan, kecepatan penguapan air yang 

lepas dari molekul akan tetap sama. Setelah molekul-molekul air yang 

membentuk lapisan pada permukaan datar habis, luas permukaan akan naik 

karena titik-titik dari permukaan butir jadi rata yang akan memperluas 

permukaannya sehingga dalam pengeringan ada 2 macam mekanisme yaitu 

mekanisme penguapan dengan kecepatan tetap (constant rate period) dan 

mekanisme penguapan dengan kecepatan menurun (falling rate period) 

(Prasetyaningrum, 2010). 

Keuntungan pengeringan pada bahan pangan yaitu bahan menjadi lebih 

awet, volume bahan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan 

menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan, berat bahan juga menjadi 

berkurang sehingga memudahkan pengangkutan, dengan demikian diharapkan 

biaya produksi menjadi lebih murah. Sedangkan sisi kerugiannya antara lain 

terjadinya perubahan-perubahan sifat fisis seperti; pengerutan, perubahan 

warna, kekerasan, dan sebagainya. Perubahan kualitas kimia, antara lain; 

penurunan kandungan vitamin C maupun terjadinya pencoklatan, demikian pula 

kualitas organoleptiknya (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

 

2.4.2. Foam-mat Drying 

 Foam-mat drying merupakan cara pengeringan bahan berbentuk cair 

yang sebelumnya dijadikan buih terlebih dahulu dengan menambahkan zat 

pembuih yang peka terhadap panas (Filkova, 1995). Adanya lapisan busa pada 

metode foam-mat drying akan lebih cepat kering dari pada lapisan tanpa busa 
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pada kondisi yang sama, hal ini disebabkan cairan lebih mudah bergerak melalui 

struktur busa dari pada melalui lapisan padat pada bahan yang sama (Zubaedah 

et al, 2003).  

Menurut Zubaedah et al. (2003), konsentrasi busa yang semakin banyak 

akan meningkatkan luas permukaan dan memberi struktur berpori pada bahan 

dan memungkinkan terjadinya pemanasan disemua bagian sehingga proses 

penguapan air dari bahan lebih cepat. 

 Keuntungan pengeringan menggunakan metode foam-mat drying antara 

lain (Kumalaningsih et al, 2005) :  

1. Dengan bentuk busa maka penyerapan air lebih mudah dalam proses 

pengocokan dan pencampuran sebelum dikeringkan. 

2. Suhu pengeringan tidak terlalu tinggi berkisar antara 50 – 80oC.  

3. Bubuk sari buah instan mempunyai kualitas warna dan rasa cukup bagus, 

karena dipengaruhi suhu penguapan yang tidak terlalu tinggi sehingga 

warna produk tidak rusak, zat aroma dan rasa tidak banyak yang hilang 

4. Biaya proses pengeringan lebih murah karena energi yang dibutuhkan 

untuk pengeringan lebih kecil.    

5. Produk lebih stabil selama proses penyimpanan sehingga umur produk 

akan lebih tahan lama. 

6. Bubuk yang dihasilkan mempunyai kepadatan yang rendah dan kadar air  

bubuk berkisar antara 2 - 4 %. 

 

2.5. Linear Programming 

 Menurut Subagyo (2000), pemrograman linier (linear programming) 

merupakan salah satu teknik riset operasi yang mampu menyelesaikan masalah 

optimasi sejak diperkenalkan di akhir dasawarasa 1940-an. Program linier adalah 

suatu teknik optimalisasi dimana variabel-variabelnya linier. Metode ini dipakai 

pada saat dihadapkan pada beberapa pilihan dengan batasan-batasan tertentu, 

sedangkan dilain pihak menghendaki keputusan yang optimum (maksimum atau 

minimum). Pemrograman linier berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam 

dunia nyata sebagai suatu model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi 

tujuan linier dengan beberapa kendala linier. Pemrograman linier meliputi 

perencanaan aktivitas untuk mendapatkan hasil optimal, yaitu sebuah hasil yang 

mencapai tujuan terbaik (menurut model matematika) diantara semua 

kemungkinan alternatif yang ada. 
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Program linier merupakan model optimasi persamaan linier yang 

berkenaan dengan masalah-masalah pertidaksamaan linier. Masalah program 

linier berarti masalah nilai optimum (maksium atau minimum) sebuah fungsi linier 

pada suatu sistem pertidaksamaan linier yang harus memenuhi optimasi fungsi 

objektif. Dalam banyak situasi sering dijumpai masalah-masalah yang 

berhubungan dengan program linier. Agar suatu masalah optimasi dapat 

diselesaikan dengan program linier, maka masalah tersebut harus diterjemahkan 

dalam bentuk model matematika (Mulyono, 2007). 

Menurut Bustani (2005), dalam program linear terdapat dua macam fungsi 

linear sebagai berikut : 

a. Fungsi tujuan (objective function) yaitu fungsi yang mengarahkan analis 

untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. 

b. Fungsi kendala/ batasan (constraint) yaitu fungsi yang mengarahkan 

analis untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas 

sumber daya tersebut. 

 Menurut Bronson (1996), program matematika adalah model optimasi 

dimana tujuan dan kendala-kendalanya diberikan dalam bentuk fungsi-fungsi 

matematika dan hubungan fungsional. 

 Bentuk umum program linear yang memiliki n variabel dan m kendala 

adalah (Suparno, 2009) : 

 Optimalkan : Z = f(x1, x2, ..................., xn) 

 Kendala : 

  g1(x1, x2, ..................., xn)    b1 

  g2(x1, x2, ..................., xn)    b2 

 ≤ 

 = 

 ≥ 

  gm(x1, x2, ..................., xn)    bm 

  x1, x2, ........, xn ≥ 0 

  

 Bentuk umum program linear tersebut harus berada pada bentuk standar. 

Perubahan ke bentuk standar dengan cara sebagai berikut : 

1. Menambahkan variabel slack pada setiap persamaan kendala yang 

mengandung hubungan fungsional (≤). 
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2. Mengurangkan variabel surplus pada setiap persamaan kendala yang 

mengandung hubungan fungsional (≥). 

3. Menambahkan variabel buatan pada setiap persamaan yang 

mengandung hubungan fungsional (≥ atau =). 

 Dalam menggunakan model program linier, diperlukan beberapa asumsi 

sebagai berikut: 

1. Asumsi kesebandingan (proportionality) 

 Kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan adalah 

sebanding dengan nilai variabel keputusan. 

 Kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat 

tidak tergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. 

2. Asumsi penambahan (additivity) 

 Kontribusi setiap variabel keputusan terhadap fungsi tujuan bersifat 

tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan yang lain. 

 Kontribusi suatu variabel keputusan terhadap ruas kiri dari setiap 

pembatas bersifat tidak bergantung pada nilai dari variabel keputusan 

yang lain. 

3. Asumsi pembagian (divisibility) 

 Dalam persoalan programma linier, variabel keputusan boleh diasumsikan 

berupa bilangan pecahan. 

4. Asumsi kepastian (certainty) 

 Setiap parameter, yaitu koefisien fungsi tujuan, ruas kanan, dan koefisien 

teknologis, diasumsikan dapat diketahui secar pasti. Suatu masalah 

pemrograman hanya dapat dirumuskan ke dalam persoalan programa 

linier apabila asumsi-asumsi diatas terpenuhi. 

 Dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian persoalan program linier 

(Linear Programming) adalah suatu persoalan optimasi dimana kita melakukan 

hal-hal berikut ini: 

1. Kita berusaha memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi linier 

dari variabel-variabel keputusan yang disebut fungsi tujuan. 

2. Harga/besaran dari variabel-variabel keputusan itu harus memenuhi 

suatu set pembatas. Setiap pembatas harus merupakan persamaan linier 

atau ketidaksamaan linier. 
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3. Suatu pembatas tanda dikaitkan dengan setiap variabel. Untuk setiap 

variabel xi , pembatasan tanda akan menunjukan fungsi apakah xi harus 

nonnegatif (xi ³ 0) atau xi tidak terbatas dalam tanda. 

 

2.6. Antioksidan 

Antioksidan adalah zat yang dapat melawan pengaruh bahaya dari radikal 

bebas atau Reactive Oxygen Species (ROS) yang terbentuk sebagai hasil dari 

metabolisme oksidatif yaitu hasil dari reaksi-reaksi kimia dan proses metabolik 

yang terjadi dalam tubuh. Radikal bebas sendiri merupakan atom atau molekul 

yang tidak stabil karena memiliki elektron yang tidak berpasangan dalam orbital 

luarnya sehingga sangat reaktif untuk mendapatkan pasangan elektron dengan 

mengikat sel-sel tubuh (Goldberg, 2003; Sies, 1993).  

Senyawa antioksidan dapat berfungsi sebagai penangkap radikal bebas, 

pembentuk kompleks dengan logam-logam pro-oksidan dan berfungsi sebagai 

senyawa pereduksi. Fungsi antioksidan yang dapat menghambat mekanisme 

oksidatif tersebut menyebabkan senyawa antioksidan memiliki kemampuan untuk 

mengurangi resiko penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, 

kanker, katarak, disfungsi otak dan artritis (Andlauer et al., 1998; Miller et al., 

2000; Swarth, 2004).  

Antioksidan juga berperan penting untuk mempertahankan mutu produk 

pangan. Berbagai kerusakan seperti ketengikan, perubahan nilai gizi, perubahan 

warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain pada produk pangan karena oksidasi 

dapat dihambat oleh antioksidan (Trilaksani, 2003).  

Secara alami, antioksidan dapat diperoleh dari sayur dan buah yang kita 

konsumsi setiap hari. Menurut Ardiansyah (2007), sumber-sumber antioksidan 

dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan sintetik 

(antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia) dan antioksidan alami 

(antioksidan hasil ekstraksi bahan alami). Antioksidan alami  dalam makanan 

dapat berasal dari (a) senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua 

komponen makanan, (b) senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi 

selama proses pengolahan, (c) senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber 

alami dan ditambahkan ke dalam makanan sebagai bahan tambahan pangan. 

Antioksidan sintetik yang banyak digunakan adalah BHA (Butil Hidroksi Anisol), 

BHT (Butil  Hidroksi  Toluen), PG (Propil  Galat), dan TBHQ (tert-butil 

Hidrokuinon). Menurut Amarowicz et al. (2000), pemakaian antioksidan sintetik 
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yang berlebihan justru dapat meningkatkan terjadinya karsinogenesis sehingga 

penggunaan antioksidan alami mengalami peningkatan.  

Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain 

dengan pengujian DPPH Radical Scavenging Methode, pengujian aktivitas 

penghambatan pembentukan peroksida, pengujian aktivitas antioksidan dengan 

metode pemucatan β-karoten, TBA, Weight Gain Methode dan pengujian 

aktivitas antioksidan dengan uji diena terkonjugasi (Simanjuntak  et al., 2004). 

Metode pengukuran aktivitas antioksidan yang sering digunakan antara 

lain metode DPPH dan metode uji aktivitas kemampuan mereduksi. DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil) adalah senyawa radikal bebas yang stabil yang dapat 

bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan membentuk 

DPPH tereduksi (Miller et al., 2000). DPPH mempunyai massa molar (Mr) 

(C18H12N5O6 = 394,33) (Molyneux, 2003).  

 

 

Gambar 2.6. Struktur molekul DPPH (Dzakiyyah, 2004) 

 

DPPH digunakan untuk menguji kemampuan senyawa yang berperan 

sebagai pendonor elektron atau hidrogen. Radikal bebas DPPH yang memiliki 

elektron tidak berpasangan memberikan warna ungu dan menghasilkan  

absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm. Warna tersebut akan  

berubah menjadi kuning saat radikal DPPH menjadi berpasangan dengan atom 

hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H. Diskolorisasi yang terjadi 

berhubungan dengan jumlah elektron DPPH yang menangkap atom hidrogen. 

Peningkatan diskolorisasi mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan 

antioksidan untuk menangkap radikal bebas. DPPH yang bereaksi dengan 

antioksidan akan menghasilkan bentuk tereduksi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin dan 

radikal  antioksidan (Prakash, 2001). Reaksi antara antioksidan dengan molekul 

DPPH dapat dilihat pada Gambar 2.7.  
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Gambar 2.7. Reaksi antara DPPH dengan atom H netral yang berasal dari 
antioksidan (Prakash, 2001) 

 

 Parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah 

harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration (EC50) atau Inhibition 

Concentration (IC50) yaitu parameter yang menunjukkan konsentrasi ekstrak uji 

yang mampu menangkap radikal sebanyak 50%. Semakin kecil nilai EC50 suatu 

senyawa uji maka senyawa tersebut semakin aktif sebagai penangkap radikal 

bebas (Rohman, 2005). Dengan kata lain EC50 artinya konsentrasi yang 

dibutuhkan untuk menurunkan sebesar 50% dari konsentrasi substrat (radikal 

DPPH) awal, dan merupakan parameter yang telah digunakan secara luas untuk 

mengukur efisiensi penangkapan radikal bebas (Xu, 2004). 

Aktivitas penangkapan radikal bebas juga dapat dinyatakan dengan 

satuan % aktivitas antioksidan. Nilai ini dapat diperoleh dengan rumus 

(Molyneux, 2003): 

 

% 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛 =  
(𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙−𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙
 x 100% 

 

 

Metode DPPH merupakan metode yang dapat mengukur aktivitas total 

antioksidan baik dalam pelarut polar maupun nonpolar. Beberapa metode lain 

terbatas mengukur komponen yang larut dalam pelarut yang digunakan dalam 

analisa. Metode DPPH mengukur semua komponen antioksidan, baik yang larut 

dalam lemak atau pun dalam air (Prakash, 2001). Metode DPPH dipilih karena 

sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan sedikit sampel 

(Hanani, 2005). Aktivitas antioksidan dari suatu makanan dapat berbeda bila diuji 

dengan metode yang berbeda (Rohman, 2005). 
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2.7. Daya Cerna Pati 

 Pati merupakan jenis karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh 

manusia dan berperan sebagai sumber energi utama. Hampir 60-70% dari total 

energi yang dibutuhkan manusi berasal dari karbohidrat. Pati dapat diperoleh 

dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan. Sumber alami pati 

antara lain adalah jagung, labu, kentang, ubi jalar, pisang, barley, gandum, 

beras, sagu, amaranth, ubi kayu, ganyong, dan sorgum (Herawati 2010).  

 Pati juga merupakan homopolimer glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 

α-glikosidik (Salijata, 2006). Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan 

dengan air panas. Fraksi terlarutnya merupakan amilosa, sedangkan fraksi tidak 

terlarutnya merupakan amilopektin. Amilosa akan membentuk lapisan yang 

transparan, yaitu larutan dengan viskositas tinggi dan berbentuk lapisan-lapisan 

seperti untaian tali. Pada amilopektin cenderung tidak terjadi retrogradasi dan 

tidak membentuk gel, kecuali pada konsentrasi tinggi (Woo et al, 2008). Jumlah 

pati yang dihasilkan dengan beberapa perbandingan molekul amilosa dan 

amilopektin tergantung dari sumber tanaman asal, seperti pada jagung jumlah 

amilosa bisa mencapai 25% sampai 80% dan sisanya amilopektin (Smith, 1992). 

 

 

Gambar 2.8. Struktur molekul amilosa dan amilopektin (Eliasson, 2004) 
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 Daya cerna pati merupakan kemampuan suatu enzim pemecah pati untuk 

menghidrolisis pati menjadi unit-unit yang lebih kecil. Penentuan daya cerna pati 

secara in vitro relatif lebih mudah dibandingkan analisis secara in vivo dimana 

pada analisis in vivo pati biasanya sudah diubah menjadi energi sehingga sulit 

untuk dianalisis daya cernanya (Fadhilah, 2004). Daya cerna pati dihitung 

sebagai hasil persentase relatif terhadap pati murni (soluble starch). Pati murni 

diasumsikan dapat dicerna dengan sempurna dalam saluran pencernaan. Daya 

cerna pati menunjukkan prosentase pati yang dapat dicerna dan dihidrolisis 

sehinggga mampu dioksidasi untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh 

tubuh (Nugent, 2005). 

Enzim pemecah pati dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu endo-

amilase dan ekso-amilase. Enzim α-amilase termasuk ke dalam golongan endo-

amilase yang bekerja memutus ikatan di dalam molekul amilosa dan amilopektin 

(Tjokroadikoesoemo, 1986). Menurut Herawati (2010) hidrolisis enzim α-amilase 

pada amilosa melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu degradasi amilosa menjadi 

maltosa dan maltotriosa yang terjadi secara acak. Tahap selanjutnya yaitu 

pembentukan glukosa dan maltosa sebagai akhir secara tidak acak dan berjalan 

lebih lambat.  

Daya cerna pati dipengaruhi oleh komposisi amilosa atau amilopektin. 

Sampai saat ini masih terjadi perbedaan pendapat diantara ilmuwan mengenai 

hubungan kecepatan pencernaan pati dengan kandungan amilosa-amilopektin. 

Sebagian besar ilmuwan berpendapat bahwa amilosa dicerna lebih lambat 

dibandingkan dengan amilopektin karena amilosa merupakan polimer dari gula 

sederhana dengan rantai lurus, tidak bercabang. Rantai yang lurus ini menyusun 

ikatan amilosa yang solid sehingga tidak mudah tergelatinasi. Oleh karena itu 

amilosa lebih sulit dicerna dibandingkan dengan amilopektin yang merupakan 

polimer gula sederhana, bercabang dan struktur terbuka (Behall & Hallfrisch 

2002). Namun sebaliknya, berdasarkan mekanisme hidrolisis enzimatis, amilosa 

dapat dihidrolisis hanya dengan satu enzim yaitu α-amilase. Sedangkan 

amilopektin, karena mempunyai rantai cabang, maka pertama kali yang 

dihidrolisis adalah bagian luar oleh α-amilase, kemudian dilanjutkan oleh α-(1,6) 

glukosidase. Selain itu, berat molekul amilopektin lebih besar dibandingkan 

dengan amilosa. Berdasarkan pertimbangan ini, maka amilopektin memerlukan 

waktu yang lebih lama untuk dicerna dibandingkan dengan amilosa (Liu & 

Kennedy 2005).  
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna pati antara lain (Fadhilah, 

2004 dalam Damayanti dan Rimbawan, 2008): 

 Proses Pengolahan 

 Proses penggilingan menyebabkan struktur pangan menjadi halus 

sehingga pangan tersebut mudah dicerna dan diserap. Ukuran partikel 

mempengaruhi proses gelatinisasi pati. Ukuran butiran pati yang semakin 

kecil mengakibatkan mudah terdegradasi oleh enzim. Semakin mudah 

enzim bekerja, maka proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat pati 

semakin cepat pula. Pemasakan karbohidrat diperlukan untuk 

mendapatkan daya cerna pati yang tepat, karena karbohidrat merupakan 

sumber kalori. Bila pati dipanaskan, granula-granula pati membengkak 

dan pecah sehingga pati tergelatinisasi. Pati masak lebih mudah dicerna 

daripada pati mentah. Semakin rendah tingkat gelatinisasi, maka semakin 

lambat laju pencernaan pati. 

 Kadar Lemak dan Protein Pangan 

Dalam bahan pangan keberadaan karbohidrat kadang kala tidak 

sendiri melainkan berdampingan dengan zat gizi yang lain seperti protein 

dan lemak, dimana diketahui lemak dapat memperlambat pengosongan 

lambung yang berakibat pada lambatnya pencernaan pati / daya cerna 

pati. 

 Kadar Serat Pangan 

Serat kasar atau serat terlarut dapat menghambat daya cerna pati 

karena serat ini dapat meningkatkan viskositas atau kerapatan campuran 

pangan di dalam usus, hal ini akan menghambat interaksi enzim dengan 

campuran pangan (pati). 

 Kandungan Amilosa dan Amilopktin Pangan 

Amilosa lebih lambat dicerna dibandingkan dengan amilopektin, 

karena amilosa merupakan polimer dari gula sederhana dengan rantai 

lurus. Rantai yang lurus ini menyusun ikatan amilosa yang solid sehingga 

tidak mudah tergelatinasi. Oleh karena itu, amilosa lebih sulit dicerna 

dibandingkan dengan amilopektin yang merupakan polimer gula 

sederhana, bercabang, dan struktur terbuka. 
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 Kadar Zat Anti-Gizi Pangan 

 Zat yang berpotensi menyebabkan efek merugikan terhadap 

status gizindisebut zat anti-gizi. Beberapa zat anti-gizi tetap aktif 

walaupun sudah melalui proses pemasakan, misalnya zat anti-gizi pada 

kedelai yaitu pitat dan tannin pada sagu dan aren yang dapat 

memperlambat atau menurunkan daya cerna pati. 

 Pengujian daya cerna pati dalam produk bubur instan sebagai pangan 

darurat penting untuk dilakukan dimana mengingat fungsi dari pangan darurat itu 

sendiri yang harus mudah dicerna dan dirubah menjadi bentuk energi oleh tubuh. 

 

2.8. Daya Cerna Protein 

 Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh, juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur metabolisme tubuh. Menurut 

Winarno (1997), protein merupakan sumber asam-asam amino yang 

mengandung unsur unsur C, H, O, dan N yang biasanya tidak dimiliki oleh 

golongan karbohidrat ataupun lemak. Protein dalam keadaan normal, merupakan 

senyawa kimia yang membentuk unsur dasar makhluk hidup, menjaga fungsi 

pertumbuhan dan fungsi alat-alat tubuh lain. Kekurangan protein dalam waktu 

lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya 

tahan tubuh terhadap penyakit. 

 Protein yang terkandung dalam bahan pangan akan mengalami 

pencernaan setelah dikonsumsi menjadi unit-unit penyusunnya seperti asam-

asam amino dan atau peptida (Damodaran, 1996). Proses pencernaan protein 

tersebut membutuhkan bantuan enzim protease, seperti tripsin, kimotripsin, 

pepsin, dan sebagainya. Asam-asam amino inilah yang selanjutnya akan diserap 

oleh usus, dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk digunakan dalam 

pembentukan jaringan-jaringan baru dan mengganti jaringan tubuh yang rusak 

(Winarno, 1997). 

 Daya cerna protein adalah kemampuan suatu protein untuk dicerna oleh 

enzim pencernaan protease (Pellet dan Young, 2000). Menurut Muchtadi (1999) 

daya cerna protein adalah kemampuan suatu protein untuk dihidrolisis menjadi 

asam-asam amino oleh enzim-enzim pencernaan, di mana daya cerna protein 

tinggi berarti protein dapat dihidrolisis dengan baik menjadi asam-asam amino 

sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh 
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tinggi, sedangkan daya cerna protein rendah berarti protein sulit untuk dihidrolisis 

menjadi asam amino sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan 

digunakan oleh tubuh rendah karena sebagian besar akan dibuang oleh tubuh 

bersama feses. 

 Menurut Muchtadi (1999), daya cerna protein adalah salah satu faktor 

yang menentukan nilai gizi protein karena menentukan ketersediaan asam amino 

secara biologis. Daya cerna yang rendah berarti protein yang masuk ke tubuh 

tidak dapat dicerna dengan sempurna sehingga asam-asam amino yang 

terkandung tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Hal ini dapat 

menurunkan mutu protein suatu makanan serta menimbulkan malnutrisi protein 

bagi konsumennya. 

 Penentuan daya cerna protein dapat dilakukan secara in vivo maupun in 

vitro. Metode in vivo seringkali dianggap mahal dan terlalu lama. Daya cerna 

protein yang ditetapkan secara in vivo dinyatakan sebagai perbandingan antara 

jumlah N yang diserap dengan jumlah N yang dikonsumsi, tanpa memperhatikan 

N yang terdapat dalam urin. Perhitungan daya cerna hanya memperhatikan 

nitrogen yang terdapat di dalam feses dan dianggap mencerminkan jumlah 

protein yang dapat dicerna oleh tubuh.  

 Metode in vitro lebih praktis dan dengan cara menggunakan enzim-enzim 

pencernaan dan membuat kondisi yang mirip dengan yang sesungguhnya terjadi 

dalam pencernaan tubuh manusia. Beberapa macam enzim protease yang telah 

digunakan antara lain pepsin, pankreatin, tripsin, kimotripsin, peptidase, atau 

campuran dari beberapa macam enzim tersebut (multi-enzim). Daya cerna 

protein secara in vitro dapat diamati dari terbentuknya asam amino pada proses 

hidrolisis protein oleh enzim-enzim protease pencernaan tersebut. Semakin tinggi 

daya cerna suatu protein ditunjukan oleh semakin banyaknya asam amino yang 

dihasilkan dalam waktu tertentu. Jumlah asam amino yang terbentuk dapat 

diamati secara kualitatif maupun kuantitatif. 

 Daya cerna protein dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi 

menjadi dua, yaitu faktor eksogenus dan endogenus (Guo et al. 2007). Faktor 

eksogenus misalnya interaksi protein dengan polifenol, fitat, karbohidrat, lemak, 

dan protease inhibitor (Duodu et al. 2003). Sedangkan faktor endogenus terkait 

dengan karakterisasi struktur protein seperti struktur tersier, kuartener, serta 

struktur yang dapat rusak oleh panas dan perlakuan reduksi (Deshpande dan 

Damodaran, 1999; Ikeda et al. 1991). Menurut Fennema (1996), daya cerna 
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protein dipengaruhi oleh konformasi protein, ikatan antar protein dengan metal, 

lipid, asam nukleat, selulosa atau polisakarida lainnya, faktor anti nutrisi, ukuran 

dan luas permukaan partikel protein dan pengaruh proses panas atau perlakuan 

dengan alkali. 

 Menurut Lehninger (2002), denaturasi protein menyebabkan hilangnya 

aktifitas biologi juga dapat disebabkan oleh pH ekstrim maupun oleh beberapa 

pelarut organik. Jika suatu protein terdenaturasi maka susunan rantai polipeptida 

terganggu dan molekul ini terbuka menjadi struktur acak, tanpa adanya 

kerusakan pada struktur kerangka kovalen. Namun yang perlu diperhatikan juga, 

pemanasan yang berlebihan justru dapat menyebabkan reaksi Maillard yang 

dapat merusak dan mengurangi ketersediaan asam amino, sehingga dapat 

menurunkan daya cerna protein (Lembono, 1999). 

 Protein merupakan senyawa yang reaktif, dimana sisi aktif beberapa 

asam amino dalam protein dapat bereaksi dengan komponen lain misalnya gula 

pereduksi, polifenol, lemak dan produk oksidasinya, serta bahan kimia aditif 

seperti alkali, belerang dioksida atau hidrogen peroksida (Muchtadi, 1999). Asam 

amino yang terikat pada senyawa lain dapat menurunkan daya cerna proteinnya 

karena senyawa gabungan tersebut bisa saja lebih susah dicerna enzim-enzim 

pencernaan. Hubungan antara luas dan ukuran protein terhadap daya cerna 

adalah semakin kecil ukuran protein maka luas permukaannya semakin besar 

sehingga daya cernanya dapat meningkat karena enzim protease akan lebih 

mudah untuk menghidrolisis protein (Fennema, 1996). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan 

Pangan, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan Laboratorium Sensoris 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. Penelitian dimulai bulan Agustus 2015 sampai Januari 2016. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

- Pembuatan Tepung Jagung Dan Tepung Kacang Tunggak 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan tepung jagung dan tepung kacang 

tunggak antara lain adalah baskom, gelas ukur 500ml, timbangan, loyang, 

blender kering, ayakan 60 mesh dan 80 mesh, cabinet dryer. 

- Pembuatan Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan ekstrak ubi jalar ungu antara lain 

adalah timbangan, gelas ukur 100ml, blender, saringan. 

- Pembuatan Bubur Instan 

 Alat yang digunakan dalam pembuatan bubur instan antara lain adalah 

baskom, plastik, timbangan analitik, panci, spatula, kompor, ayakan, gelas 

ukur 500ml, loyang, mixer, cabinet dryer, blender kering. 

- Analisa Bahan Baku Dan Produk Akhir 

a. Analisa kadar air : oven listrik, timbangan analitik digital Melter Toledo 

Denver M-310, desikator “Scott Germany”, cawan aluminium, spatula, 

tang penjepit. 

b. Analisa kadar abu : cawan porselen, oven listrik, desikator “Scott 

Germany”, timbangan analitik digital Melter Toledo Denver M-310, kompor 

listrik, lemari asam, tanur, tang penjepit, sarung tangan. 

c. Analisa kadar lemak : kapas, kertas saring, benang, perangkat alat 

ekstraksi Soxhlet, tabung reaksi Soxhlet, kondensor, tabung ekstraksi, 

penangas air, oven listrik, timbangan analitik digital Melter Toledo Denver 

M-310, desikator “Scott Germany”. 
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d. Analisa kadar protein : labu kjedhal, alat destruksi, alat distilasi, alat titrasi, 

lemari asam, timbangan analitik digital Melter Toledo Denver M-310, 

erlenmeyer, beaker glass, pipet volume, pipet tetes, bulb. 

e. Analisa sensoris : nampan, wadah plastik, sendok, gelas plastik. 

f. Analisa kandungan antioksidan : tabung reaksi, rak tabung reaksi, 

timbangan digital Melter Toledo Denver M-310, pipet volume 1ml, pipet 

volume 10ml, bulb, labu ukur 10ml dan 100ml, vortex, sentrifuse, 

spektrofotometer. 

g. Analisa total antosianin : beaker glass, labu ukur 100ml, shaker, kertas 

saring wathmant no 1, sentrifugasi, pipet 1ml, labu ukur 10ml, 

spektrofotometer. 

h. Analisa daya cerna pati : tabung rekasi, rak tabung reaksi, spatula, 

erlenmeyer, magnetic stirrer, pH meter model PHS-3C Rex, spatula, 

kompor listrik, waterbath, spketrofotometer, vortex, beaker glass. 

i. Analisa daya cerna protein : tabung rekasi, rak tabung reaksi, spatula, 

erlenmeyer, pH meter model PHS-3C Rex, waterbath, vortex, sentrifugasi, 

spektrofotometer. 

 

3.2.2. Bahan 

- Pembuatan Tepung Jagung, Tepung Kacang Tunggak dan Ekstrak Ubi Jalar 

Ungu 

 Bahan yang diperlukan adalah grits jagung, biji kacang tunggak kering dan 

ubi jalar ungu segar yang diperoleh dari para penjual di pasar Merjosari, 

pasar Belimbing dan pasar Sawojajar. 

- Pembuatan Bubur Instan 

 Bahan yang diperlukan dalam pembuatan bubur instan adalah tepung 

jagung, tepung kacang tunggak, ekstrak basah ubi jalar ungu, margarin, 

susu bubuk full cream, gula pasir, putih telur. 

- Analisa Bahan Baku dan Produk Akhir 

a. Analisa kadar lemak : petroleum eter (PE), vaseline. 

b. Analisa kadar protein : larutan H2SO4, tablet kjedhal, NaOH, HCl 0,1N, 

asam borat, indikator PP, indikator metil red, aquades. 

c. Analisa kandungan antioksidan : 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) 

dan metanol. 
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d. Analisa total antosianin : buffer KCl pH 1, buffer asam asetat pH 4,5, HCl 

1%. 

e. Analisa daya cerna pati : enzim α-amilasi, reagen DNS (5 g NaOH, 91 g 

Kalium Natrium, Tartrat, 5 g Na2SO3 dan DNS (dinitro salisilic acid) 5 g 

dan dilarutkan ke dalam air sampai dengan volume 500 ml), soluble 

starch, maltosa, buffer HCl, buffer phosphat. 

f. Analisa daya cerna protein : kasein, enzim pepsin, HCl, NaOH 0,5 N, 

enzim pankreatin, buffer phosphat pH 8, TCA 0,1 M, Na2CO3 0,4 M, folin 

50% 

 

3.3. Metodologi Penelitian 

Optimasi formulasi bubur instan ini dilakukan dengan menggunakan linear 

programming yang didahuli dengan penelitian eksperimental sederhana sebagai 

penelitian pendahuluan untuk menentukan batas-batas jumlah bahan yang 

digunakan. Langkah-langkah pemecahan masalah optimasi diilustrasikan pada 

Gambar 3.1 dengan uraian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Pemecahan Masalah Optimasi (Dimyati dkk, 1992) 

Mempelajari sistem yang akan dimodelkan 
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3.3.1 Mempelajari Sistem Yang Akan Dimodelkan 

 Sistem yang akan dimodelkan adalah sistem dalam pembuatan bubur 

instan. Pengamatan terhadap sistem menunjukkan kondisi : 

- Bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur instan adalah tepung 

jagung, tepung kacang tunggak, margarin, susu bubuk dan gula pasir 

- Syarat kecukupan nutrisi sesuai dengan jumlah nutrisi dan kalori pada 

produk pangan darurat 

- Proses pembuatan bubur instan meliputi tahap persiapan, penimbangan, 

pencampuran, pemasakan dan pengeringan 

- Produk yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai kalori yang dapat 

memenuhi kebutuhan kalori minimun yaitu 2100 kkal. 

Memperhatikan kondisi tersebut sangat penting untuk melakukan optimasi 

formula produk bubur instan yang sesuai dengan standart kalori dan nutrisi untuk 

pangan darurat dengan jumlah karbohidrat, protein dan lemak sesuai kebutuhan. 

 

3.3.2 Menentukan Batasan, Variabel dan Parameter Model 

- Batasan yang digunakan dalam penyusunan model berdasarkan jumlah 

kalori yang seharusnya dipenuhi untuk produk pangan darurat yaitu 

sebesar 2100 kkal 

- Parameter yang digunakan dalam penyusunan model adalah kadar 

karbohidrat, protein, lemak serta kandungan energi (kalori) masing-masing 

bahan 

- Variabel yang terdapat dalam model adalah bahan-bahan yang digunakan 

yaitu tepung jagung, tepung kacang tunggak, margarin, susu bubuk dan 

gula pasir 

 

3.3.3 Membuat Formulasi Model Matematis 

 Untuk membuat formulasi model digunakan asumsi model sebagai berikut : 

 Terdapat perubahan kandungan gizi pada tiap bahan makanan karena 

proses pengolahan 

 Terdapat susut berat kumulatif akibat proses pengolahan 

 Kandungan gizi ekstrak ubi jalar ungu diabaikan karena diduga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kadar kimia bubur 
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 Putih telur tidak diikutsertakan dalam formulasi karena dibutuhkan 

jumlah putih telur sebagai foaming agent dalam perbandingan yang tetap 

terhadap jumlah produk yang akan dibuat 

 

Selanjutnya menyusun fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam model 

matematis dengan rincian sebagai berikut : 

1. Fungsi Tujuan 

Fungsi tujuan yang digunakan adalah memaksimalkan nilai energi dalam 

bubur instan yang didasarkan pada optimasi pemakaian bahan baku. 

Zmax = KjX1 + KkX2 + KmX3 + KsX4 + KgX5 

Dimana :  Kj  = nilai kalori tepung jagung per 100 gram 

  Kk  = nilai kalori tepung kacang tunggak per 100 gram 

  Km = nilai kalori margarin per 100 gram 

  Ks = nilai kalori susu bubuk per 100 gram 

  Kg = nilai kalori gula pasir per 100 gram 

2. Fungsi Kendala / batasan 

- Bahan yang digunakan bernilai > 0 

X1, X2, X3, X4, X5 > 0 dengan X1 = tepung jagung 

 X2 = tepung kacang tunggak 

 X3 = margarin 

 X4 = susu bubuk full cream 

 X5 = gula pasir 

- Jumlah bahan dalam campuran = 100 gram 

X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 100  

- Margarin sebagai sumber lemak dibatasi jumlahnya sebanyak 25% atau 

25gram/100gram bahan campuran karena penggunaan margarin yang 

terlalu banyak akan menyebabkan tekstur bubur instan yang dihasilkan 

sedikit menggumpal dan berminyak 

X3 = 25 

- Susu bubuk sebagai penyumbang cita rasa dan juga sebagai emulsifier 

dibatasi jumlahnya sebanyak 15% atau 15gram/100gram bahan untuk 

meminimalkan biaya produksi 

X4 = 15 
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- Gula pasir sebagai penyumbang cita rasa juga dibatasi sebanyak 5%, 

10% dan 15% untuk menghasilkan 3 formula yang berbeda, dimana 

ketiga formula yang dihasilkan memiliki nilai kalori yang sama-sama 

optimum. Perbedaan jumlah gula akan mempengaruhi jumlah tepung 

jagung dan tepung kacang tunggak yang digunakan sehingga kita bisa 

memilih formula mana yang mempunyai karakteristik kimia terbaik. 

Batas ini ditentukan berdasarkan jumlah maksimum gula yang boleh 

dikonsumsi tiap orang per hari 

Formula  1 : X5 = 5 

 2 : X5 = 10 

 3 : X5 = 15 

- Fungsi kendala karbohidrat 

KjX1 + KkX2 + KsX4 + KgX5 ≥ 46 

KjX1 + KkX2 + KsX4 + KgX5 ≤ 70 

Dari campuran bahan baku yang digunakan kadar karbohidrat produk 

akhir harus berkisar antara 46-70%. 

- Fungsi kendala protein 

KjX1 + KkX2 + KsX4 ≥ 10 

KjX1 + KkX2 + KsX4 ≤ 16 

Dari campuran bahan baku yang digunakan kadar protein produk akhir 

harus berkisar antara 10-16%. 

- Fungsi kendala lemak 

KjX1 + KkX2 + KmX3 + KsX4 ≥ 18 

KjX1 + KkX2 + KmX3 + KsX4 ≤ 24 

Dari campuran bahan baku yang digunakan kadar lemak produk akhir 

harus berkisar antara 18-24%. 

 

3.3.4 Verifikasi 

 Verifikasi adalah melihat logika model apakah model sudah 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam pembuatan bubur instan 

untuk pangan darurat. 
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3.3.5 Solusi Matematis 

 Optimasi formula bubur instan menggunakan aplikasi linear programming 

dengan metode yang digunakan adalah simpleks karena jumlah variabel fungsi 

pembatasnya lebih dari dua. Pemodelan akan diproses menggunakan perangkat 

dengan aplikasi model QM (Quantitative Method). Aplikasi tersebut digunakan 

untuk mempermudah perhitungan sehingga dihasilkan solusi dalam penentuan 

komposisi campuran bahan-bahan dalam pembuatan bubur instan yang paling 

optimal.  

 

3.3.6 Validasi 

 Proses validasi menggunakan data empirik yang diperoleh dari konstanta 

dan parameter dari sistem. Data-data yang diperlukan dalam model optimasi 

formula bubur instan adalah data mengenai kandungan nutrisi masing-masing 

bahan baku meliputi kadar karbohidrat, protein dan lemak serta total kalori. 

Analisa kandungan nutrisi dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel.  

 

3.3.7 Implementasi 

 Setelah diperoleh jumlah masing-masing bahan baku yang dibutuhkan 

dalam pembuatan ketiga formula bubur instan yang diinginkan, langkah 

selanjutnya adalah mengola formulasi tersebut menjadi produk. Produk yang 

telah dihasilkan kemudian dilakukan uji proksimat meliputi uji kadar air, kadar 

abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat (by different), total energi 

(Bomb Calorimeter), serta uji aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna 

pati dan daya cerna protein. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan meliputi tahap persiapan bahan baku, pengujian 

bahan baku (pengujian proksimat), pembuatan bubur instan, pengujian bubur 

instan (meliputi pengujian proksimat, sensoris, kandungan antioksidan dan daya 

cerna karbohidrat), serta pemilihan formula terbaik. 
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3.4.1 Persiapan Bahan Baku 

- Pembuatan Tepung Jagung 

 Proses pembuatan tepung jagung pada penelitian ini menggunakan 

metode penggilingan kering yang didasarkan pada modifikasi dari Koswara 

(2009). 

1. Grits jagung dicuci bersih 

2. Direndam dalam air dengan perbandingan 1 : 3 selama 12 jam (b/v) 

3. Ditiriskan dan dibiarkan kering sejenak sampai kandungan airnya tidak 

terlalu tinggi 

4. Dihancurkan dengan menggunakan blender kering 

5. Dikeringkan dalam kabinet dryer (50oC) untuk mengurangi kadar airnya 

6. Diayak dengan sieve shaker 60 mesh 

- Pembuatan Tepung Kacang Tunggak 

 Proses pembuatan tepung kacang tunggak pada penelitian ini didasarkan 

pada modifikasi dari Dewi (2010). 

1. Biji kacang tunggak dicuci bersih, dipisahkan dari kotoran dan biji kacang 

yang sudah berkerut 

2. Direndam dalam air selama 12 jam dengan perbandingan kacang : air 

sebesar 1 : 4 (b/v) 

3. Dipisahkan dengan kulitnya 

4. Dikeringkan dalam kabinet dryer (50oC) untuk mengurangi kadar airnya 

5. Dihancurkan dengan blender kering 

6. Dikeringkan dalam kabinet dryer (50oC) untuk mengurangi kadar airnya 

7. Diayak dengan sieve shaker 80 mesh 

- Pembuatan Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

 Proses pembuatan tepung kacang tunggak pada penelitian ini didasarkan 

pada modifikasi dari Hidayat dkk (2006). 

1. Ubi jalar ungu dikupas dari kulitnya, dicuci dan dibersihkan dari kotoran 

2. Dipotong kecil guna memudahkan dalam proses penghancuran 

3. Diblender dengan perbandingan ubi jalar ungu : air sebesar 1 : 4 (b/v) 

4. Disaring untuk memisahkan air dan ampas 
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3.4.2. Pembuatan Bubur Instan 

 Proses pembuatan bubur instan pada penelitian ini didasarkan pada 

modifikasi dari Purnamasari (2014). 

1. Tepung jagung, tepung kacang tunggak, margarin, susu dan gula 

dicampur sesuai formula yang diperoleh dari linear programming 

2. Dicampurkan dengan ekstrak ubi jalar ungu dengan perbandingan 1 : 2 

(b/v) dan diaduk merata 

3. Dimasak menggunakan kompor dengan api sedang ±1menit 

4. Ditambahkan air panas dengan perbandingan 1 : 3 (b/v) terhadap bahan 

baku awal 

5. Dimasak dengan waktu ±4menit kemudian kompor dimatikan dan 

diangkat 

6. Putih telur dikocok dengan menggunakan mixer, putih telur yang 

digunakan sebanyak 20% dari total bahan baku bubur 

7. Busa putih telur dicampurkan dengan bubur yang sudah matang 

8. Diletakkan di atas loyang dengan ketebalan ±0,2-0,5mm 

9. Dikeringkan dengan cabinet dryer suhu 50oC selama 12 jam 

10. Dikeluarkan dari loyang dan dihancurkan dengan blender kering 

11. Diayak dengan menggunakan ayakan kasar guna menyamakan ukuran 

 

3.5. Metode Analisa 

No. Analisa Metode 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Kadar air 
Kadar abu 
Kadar protein 
Kadar lemak 
Kadar karbohidrat 
Aktivitas antioksidan 
Total antosianin 
Daya cerna pati 
Daya cerna protein 
Total Kalori 
Penentuan perlakuan terbaik 

Metode oven (AOAC, 1995) 
Pengabuan kering (SNI 01-2981-1992) 
Kjehldal (AOAC, 1995) 
Ekstraksi Soxhlet (SNI 01-2981-1992) 
By difference (Winarno, 2002) 
DPPH (Molyneux, 2004) 
(Giusti dan Wrolstad, 2000) 
In vitro (Anam, 2010) 
In vitro (Saunders, 1973) 
Bomb Calorimeter (Suhardi, 1993) 
Multiple Atribute (Zeleny, 1982) 

 

3.6. Analisa Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara statistik dengan Analisa 

Varian (ANOVA), jika terjadi interaksi antara kedua perlakuan dilakukan uji BNT 

(Beda Nyata Terkecil) dengan taraf 5% dan 1%. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Tepung Jagung (Kiri), Tepung Kacang Tunggak (Kanan)

Pencucian  

Grits Jagung 

Perendaman 12 jam 

Penirisan  

Penepungan  

Pengeringan dengan Cabinet 

Dryer 50oC ±3jam 

Pengayakan (60 mesh) 

Tepung Jagung 

Analisa 
Kimia :    

 Kadar Air  

 Kadar Abu 

 Kadar Lemak 

 Kadar Protein 

 Kadar Karbohidrat 
(by different) 

Kacang Tunggak 

Pengupasan kulit 

Tepung Kacang Tunggak 

Pencucian  

Perendaman 12 jam 

Penirisan  

Penepungan  

Pengeringan dengan Cabinet 

Dryer 50oC ±3jam 

Pengayakan (80 mesh) 
Analisa 
Kimia :    

 Kadar Air  

 Kadar Abu 

 Kadar Lemak 

 Kadar Protein 

 Kadar Karbohidrat 
(by different) 
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Gambar 3.3. Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengupasan kulit 

Ubi Jalar Ungu 

Pencucian  

Pemotongan  

Penghancuran dengan Blender 

Penyaringan  Ampas  

Ekstrak Ubi Jalar Ungu 

Air (1:4 b/v) 
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Gambar 3.4. Diagram Alir Pembuatan Bubur Instan 

Bubur Semi Padat 
Putih telur 20% (b/b) 

Dimixer  

Analisa 
Kimia :    

 Kadar Air  

 Kadar Abu 

 Kadar Lemak 

 Kadar Protein 

 Kadar Karbohidrat 
(by different) 

 Antioksidan 

 Total antosianin 

 Daya cerna pati 

 Daya cerna protein 

 Total kalori 

Dicampur rata 

Dikeringkan dengan Cabinet 

Dryer 50oC ±12jam 

Diblender kering 

Pengayakan kasar 

Bubur Instan 

Diletakkan di atas loyang dengan 

ketebalan ±0,2-0,5mm 

Air  

(bahan baku : air = 1:3 (b/v)) 

Tepung Jagung, Tepung Kacang, 

Margarin, Susu Bubuk, Gula Pasir 

Ekstrak Ubi Jalar Ungu  

(bahan baku : ekstrak = 1:2 (b/v)) 

Diaduk sampai merata 

Dipanaskan api sedang 

±1menit 

Diangkat 

Dipanaskan lagi dengan api 

sedang ±4menit 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bubur instan ini antara 

lain tepung jagung, tepung kacang tunggak, margarin, susu bubuk, gula pasir, 

ekstrak ubi jalar ungu dan putih telur sebagai foaming agent. Analisa yang 

dilakukan meliputi analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbohidrat (by different) dan total energi. Hasil analisa bahan baku secara 

lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 Analisa kandungan gizi bahan baku digunakan untuk menentukan 

besarnya persentase tiap bahan baku yang akan digunakan dalam formula bubur 

instan. Analisa dilakukan untuk bahan baku tepung jagung dan tepung kacang 

tunggak, sedangkan kandungan gizi margarin dan susu bubuk mengacu pada 

kemasan produk dan untuk gula pasir mengacu pada literatur kandungan gula 

pasir yang ada. Kandungan gizi ubi jalar ungu tidak diikutsertakan dalam 

formulasi produk karena yang digunakan hanya ekstraknya saja. Ekstrak ubi jalar 

ungu tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total kalori 

produk. Putih telur juga tidak diikutsertakan dalam formulasi karena dibutuhkan 

jumlah putih telur (sebagai foaming agent) dengan perbandingan yang tetap 

dengan bahan baku yang akan dibuat. 

 

4.1.1. Tepung Jagung 

 Tepung jagung yang digunakan dalam pembuatan formula bubur instan 

ini dibuat dari jagung jenis mutiara (flint corn) (Zea mays indurata). Hasil analisa 

tepung jagung disajikan dalam Tabel 4.1. berikut. 

  

 Tabel 4.1. Hasil Analisa Kimia Tepung Jagung 

Komponen 
Tepung Jagung 

Hasil Analisa Pustaka 

Kadar air (%) 10,75 10,90a 
Kadar abu (%) 0,35 0,40a 
Kadar lemak (%) 3,50 0,90a 
Kadar protein (%) 9,29 5,80a 
Kadar karbohidrat (by different) (%) 76,10 82,00a 
Total kalori (kkal) 373,13 359,30b 

Sumber : a) Juniawati (2003) 
     b) Perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, protein dan lemak 
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 Hasil analisa kadar air tepung jagung (10,75%) apabila dibandingkan 

dengan literatur (10,90%) adalah tidak jauh berbeda. Syarat mutu tepung jagung 

sendiri menurut SNI 01-3727-1995 adalah mempunyai kadar air maksimal 10%. 

Baik hasil analisa maupun menurut literatur mempunyai kadar air yang sedikit di 

atas strandart yang ditentukan oleh SNI. Kadar air penting untuk dianalisa 

kaitannya dengan daya simpan tepung. Kadar air yang tinggi mengakibatkan 

mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak, sehingga akan 

terjadi perubahan pada bahan pangan (Winarno, 1997). Kadar air yang sedikit 

lebih tinggi disini dianggap tidak masalah karena tepung jagung masih akan 

mengalami proses pengolahan selanjutnya dan tidak untuk disimpan dalam 

jangka waktu yang lama. 

 Penentuan kadar abu berguna untuk memberikan gambaran kandungan 

mineral (Depkes, 2000). Kadar abu yang diperoleh dari hasil analisa (0,35%) 

tidak jauh berbeda dengan literatur (0,40%). Kadar abu maksimal dalam tepung 

jagung menurut  SNI 01-3727-1995 adalah sebesar 1,5%. Nilai kadar abu hasil 

analisa maupun berdasarkan literatur berada di bawah nilai yang ditetapkan oleh 

SNI. Kadar abu yang tinggi pada bahan tepung kurang disukai karena memberi 

warna gelap pada produk yang dihasilkan (Ginting dan Suprapto, 2005). 

 Kadar lemak tepung jagung hasil analisa (3,5%) lebih tinggi dari pada 

kadar lemak tepung jagung menurut literatur (0,90%). Hal yang mungkin 

menyebabkan terjadinya perbedaan kadar lemak tepung jagung hasil analisa 

dengan hasil dari pustaka adalah proses selama penepungan, dimana terdapat 

tahapan yang berperan penting yakni pemisahan lembaga, pemisahan lembaga 

masih dilakukan dengan pengambangan manual yang mengakibatkan masih ada 

lembaga dan tip cap yang tertinggal dan menempel pada grits jagung. Seperti 

yang telah diketahui bahwa lembaga pada biji jagung mengandung lemak yang 

cukup tinggi yakni 33,2%, semakin tinggi lembaga yang terikut pada pembuatan 

tepung jagung maka semakin tinggi kandungan lemak pada tepung jagung. 

Selain itu usia pemanenan jagung juga berpengaruh terhadap kandungan lemak 

pada biji jagung. Kandungan lemak pada biji jagung muda lebih rendah 

dibandingkan dengan kadar lemak pada biji jagung yang tua. Kadar lemak yang 

rendah pada tepung jagung menguntungkan pada saat proses penyimpanan, 

tepung jagung dengan kandungan lemak yang tinggi akan mudah mengalami 

ketengikan yang dapat menurunkan mutu dari tepung jagung (Watson, 2003). 
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 Begitu pula dengan kadar protein tepung jagung hasil analisa (9,29%) 

lebih tinggi dari pada kadar protein tepung jagung menurut literatur (5,80%). 

Perbedaan ini dapat disebabkan karena perbedaan varietas jagung yang 

digunakan. Menurut Antarlina dan Utomo (1999), keragaman bahan baku sangat 

mempengaruhi mutu tepung yang dihasilkan, baik dari segi varietas, umur 

tanaman, bahan kering dan warna biji jagung. Ada beberapa varietas jagung 

yang biasa dikenal seperti jagung mutiara (flint corn), jagung gigi kuda (dent 

corn), jagung manis (sweet corn), jagung brondong (pop corn), jagung tepung 

(floury corn), jagung ketan (waxy corn) dan jagung pot (pot corn). Jenis jagung 

tersebut memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kandungannya juga akan 

berbeda.  

 Perbedaan umur jagung (waktu panen) juga dapat mempengaruhi 

kandung nutrisi jagung. Pada fase reproduksi terjadi penimbunan karbohidrat 

dan protein pada biji, oleh karena itu waktu panen yang tepat perlu 

dipertimbangkan dalam pengolahan jagung terkait dengan komposisi nutrisi 

jagung. Jagung muda juga mempunyai kandungan lemak yang lebih rendah dari 

pada jagung tua.  

 Kadar karbohidrat tepung jagung hasil analisa (76,10%) lebih rendah jika 

dibandingkan dengan literatur (82,00%). Perbedaan ini disebabkan karena 

analisa karbohidrat dilakukan dengan metode by different, sehingga kadar 

karbohidrat yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan lainnya 

seperti air, abu, lemak dan protein. Kadar karbohidrat menurut analisa lebih 

rendah dari pada literatur karena kadar lemak dan kadar protein tepung jagung 

hasil analisa mempunyai nilai yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi 

perhitungan kadar karbohidrat yang dihasilkan. 

 Total energi tepung jagung hasil analisa (373,15 kkal) lebih tinggi 

dibandingkan dengan literatur (359,30 kkal). Total energi diperoleh dari 

perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, lemak dan protein yang ada 

pada tepung. Perbedaan tersebut dapat disebabkan karena kadar lemak tepung 

jagung hasil analisa lebih tinggi dari pada literatur. Kita tahu bahwa lemak 

menyumbangkan energi tertinggi yaitu sebesar 9 kalori/gram dari pada protein 

dan karbohidrat yang hanya menyumbangkan kalori sebesar 4 kalori/gram 

(Almatsier, 2004). 

 



50 
 

 Secara umum perbedaan kandungan nutrisi tepung jagung hasil analisa 

dengan literatur dapat disebabkan oleh perbedaan metode penggilingan, 

varietas, cara menanam, iklim dan tingkat kematangan (umur panen). Menurut 

Usana et. al. (2009), selama proses perendaman memungkinkan terjadinya 

hidrolisis polimer penyusun bahan menjadi komponen yang lebih larut ke dalam 

media perendaman sehingga dapat menyebabkan perubahan komponen kimia 

tepung. Penentuan metode penggilingan yang tepat penting dilakukan untuk 

menghasilkan tepung yang memiliki sifat tertentu yang sesuai untuk produk 

bubur instan. 

 

4.1.2. Tepung Kacang Tunggak 

 Bahan baku kedua adalah kacang tunggak. Kacang tunggak digunakan 

sebagai bahan baku sumber protein. Hasil analisa tepung kacang tunggak 

disajikan dalam Tabel 4.2. berikut. 

 

Tabel 4.2. Hasil Analisa Kimia Tepung Kacang Tunggak 

Komponen 
Tepung Kacang Tunggak 

Hasil Analisa Pustaka 

Kadar air (%) 10,55 11,58a 
Kadar abu (%) 2,69 3,76a 
Kadar lemak (%) 2,87 2,48a 
Kadar protein (%) 27,10 27,23a 
Kadar karbohidrat (by different) (%) 56,79 54,95a 
Total kalori (kkal) 361,39 351,04b 

Sumber :  a) Widjaja et al. (2008) 
 b) Perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, protein dan lemak 
 kacang tunggak yang digunakan untuk analisa adalah kacang tunggak 

tanpa kulit 
 
 

 Hasil analisa kadar air tepung kacang tunggak (10,55%) adalah sedikit 

lebih rendah apabila dibandingkan dengan literatur (11,58%). Hal ini dapat 

disebabkan karena kondisi dan metode pengeringan kacang tunggak yang 

digunakan berbeda sehingga kadar air yang dihasilkan berbeda pula. Standar 

Nasional Indonesia untuk tepung kacang tunggak sendiri belum tersedia karena 

tepung kacang tunggak belum dikomersilkan. Standar Nasional Indonesia untuk 

beberapa jenis tepung yang biasa ada di pasaran misalnya SNI 01-3751-2000 

tentang standar tepung terigu harus mempunyai kadar air maksimum 14% dan 

SNI 01-3451-1994 tentang standar tepung tapioka kadar air maksimumnya 17%. 
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Mengacu pada data tersebut maka kadar air tepung kacang tunggak masih 

berada pada kisaran yang bisa diterima.  

 Seperti yang dijelaskan pada hasil analisa kadar air tepung jagung 

sebelumnya, kadar air penting untuk dianalisa kaitannya dengan daya simpan 

tepung. Perbedaan hasil analis kadar air dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

selama proses pengeringan, diantaranya suhu dan lama waktu pengeringan dan 

kadar air bahan baku segarnya. Astuti (2008) mengemukakan bahwa proses 

pengeringan adalah cara mengeluarkan sebagian air dari suatu bahan pangan 

dengan cara menguapkan air yang terkandung dengan energi panas sehingga 

yang tertinggal hanya sebagian besar padatan dari bahan. 

 Kadar abu yang diperoleh dari hasil analisa (2,69%) adalah lebih rendah 

apabila dibandingkan dengan literatur (3,76%). Perbedaan nilai kadar abu dapat 

disebabkan karena adanya proses pengupasan kulit yang kurang maksimal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andarwulan dan Hariyadi (2006), 

tepung kacang tunggak dengan kulit mengandung kadar abu yang lebih besar 

dibandingkan tepung kacang tunggak tanpa kulit. Varietas kacang tunggak juga 

berpengaruh terhadap kadar abu yang dihasilkan. 

 Kadar lemak tepung kacang tunggak hasil analisa (2,87%) tidak jauh 

berbeda dengan kadar lemak tepung kacang tunggak menurut literatur (2,48%). 

Begitu pula dengan kadar protein tepung kacang tunggak hasil analisa (27,10%) 

juga tidak berbeda jauh dengan kadar protein tepung kacang tunggak menurut 

literatur (27,23%). 

 Kadar karbohidrat tepung kacang tunggak hasil analisa (56,79%) lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan literatur (54,95%). Perbedaan ini disebabkan 

karena analisa karbohidrat dilakukan dengan metode by different, sehingga 

kadar karbohidrat yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh komposisi bahan 

lainnya seperti air, abu, lemak dan protein. Hal ini disebabkan karena kadar air 

dan kadar abu tepung kacang tunggak hasil analisa lebih rendah daripada 

literatur sehingga kadar karbohidrat yang dihasilkan menjadi lebih tinggi. 

 Total energi tepung kacang tunggak hasil analisa (361,38 kkal) lebih 

tinggi dibandingkan dengan literatur (351,04 kkal). Total energi diperoleh dari 

perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, lemak dan protein yang ada 

pada tepung. Kandungan karbohidrat tepung kacang tunggak hasil analisa yang 

lebih tinggi daripada literatur menyebabkan kandungan energi yang dimilikinya 

juga menjadi lebih tinggi. 
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4.1.3. Ubi Jalar Ungu 

 Bahan baku ketiga yang digunakan adalah ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu 

ditambahkan dalam bentuk ekstrak cair. Alasan penggunaan ubi jalar ungu 

dalam bentuk ekstrak disini menyangkut dari segi rasa. Berdasarkan Trial and 

Error yang telah dilakukan penambahan ubi jalar ungu dari semua bagian daging 

umbinya menghasilkan rasa yang kurang bisa diterima. Menurut US Agency of 

International Development (USAID), salah satu sifat penting pangan darurat yang 

tidak boleh dilupakan adalah enak dan mutu sensorinya dapat diterima. 

 Pembuatan ekstrak ubi jalar ungu dilakukan dengan cara sederhana yaitu 

dengan cara memblender potongan ubi jalar ungu dengan air perbandingan 1 : 4 

(ubi jalar : air). Menurut Yuwono et al. (2010) antosianin termasuk dalam 

kelompok flavonoid yang larut dalam air, maka dari itu proses ekstraksi hanya 

menggunakan air. 

Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu cukup tinggi seperti yang 

dilaporkan oleh Kumalaningsi (2006) kandungannya mencapai 519 mg/100g 

berat basah sehingga berpotensi besar sebagai sumber antioksidan untuk 

kesehatan manusia. Kandungan antosianin pada ubi jalar tersebut mempunyai 

stabilitas yang tinggi dibanding antosianin dari sumber lain. Yudiono (2011) 

memaparkan bahwa aktivitas antioksidan ubi jalar ungu adalah 72,64%. Maka 

dari itu ekstrak ubi jalar ungu disini ditambahkan sebagai sumber antioksidan 

pada bubur instan. 

 

4.1.4. Putih Telur 

 Putih telur digunakan sebagai foaming agent. Konsentrasi putih telur yang 

ditambahkan adalah sebanyak 20% (b/b). Kandungan putih telur tidak 

diikutsertakan dalam formulasi bubur instan yang akan dibuat. Berdasarkan Trial 

and Error yang telah dilakukan untuk mencari formulasi bubur instan, apabila 

putih telur juga diikutsertakan dalam formulasi maka jumlah yang dibutuhkan 

sangat sedikit. Mengingat fungsinya sebagai foaming agent, maka dari itu putih 

telur tidak diikutsertakan dalam formulasi karena dibutuhkan jumlah putih telur 

dengan perbandingan yang tetap terhadap bahan baku yang akan dibuat. 

Jumlah foaming agent yang digunakan disini sangat mempengaruhi karakteristik 

bubur instan yang akan dihasilkan. Selain itu, kadar air dalam putih telur juga 

cukup tinggi yaitu mencapai 88%, dalam proses pengeringan yang dilakukan 

hanya akan menyisahkan sedikit padatan yaitu sekitar 12% atau setara dengan 
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2,4 g dalam 20 g bahan yang digunakan, sehingga diduga hanya sedikit 

komponen yang akan mempengaruhi kandungan kimia bubur instan yang akan 

dihasilkan. Komposisi kimia putih telur disajikan dalam Tabel 4.3. berikut. 

 

Tabel 4.3. Komposisi Kimia PutihTelur 

Komponen Jumlah (%) 

Air 
Protein 
Lemak 
Abu  

88,0 
11,0 
0,2 
0,8 

Sumber: Varcania (2008) 

 

4.1.5. Bahan Tambahan 

 Selain ketiga bahan utama yaitu tepung jagung, tepung kacang tunggak 

dan ekstrak ubi jalar ungu, bahan baku tambahan yang juga digunakan dalam 

pembuatan bubur instan ini adalah margarin, susu bubuk full cream dan gula 

pasir. Margarin ditambahkan sebagai sumber lemak. Pada dasarnya, tepung 

jagung dan tepung kacang tunggak tidak memiliki kandungan lemak yang cukup 

tinggi, maka dari itu perlu ditambahkan sumber lemak lain agar dapat memenuhi 

standar kandungan lemak pada produk pangan darurat. Selain itu margarin juga 

berperan dalam menentukan karakteristik produk yang dihasilkan, terutama dari 

segi rasa, tekstur dan aroma. Lemak berperan sebagai pembentuk flavour, 

memberikan fungsi shortening, menjadikan tekstur lebih lembut dan renyah. 

 Susu bubuk yang dipakai adalah susu bubuk full cream dengan 

pertimbangan efek sensori yang dihasilkannya yaitu lebih berasa creamy dan 

manis. Susu merupakan satu-satunya bahan hewani yang diizinkan untuk 

digunakan sebagai bahan baku dalam produksi pangan darurat, namun 

penggunaanya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh dijadikan sebagai sumber 

karbohidrat meskipun susu mengandung gula (laktosa). Hal ini dikarenakan tidak 

semua orang dapat mengkonsumsi susu sapi karena adanya efek lactose 

intolerance pada beberapa orang. Penggunaan susu pada produk pangan 

bertujuan untuk memberikan aroma, memperbaiki tekstur dan warna. Susu 

bubuk juga digunakan untuk meningkatkan nilai gizi produk karena kandungan 

nutrisinya yang lengkap. Susu bubuk sering diaplikasikan sebagai bahan baku 

maupun bahan tambahan pada industri pangan. Hal ini karena  komponen dalam 

susu bubuk dapat mudah berinteraksi dengan komponen lain ketika 

diformulasikan dan diproses menjadi suatu produk pangan (Hadiwiyoto, 1994). 
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 Gula ditambahkan sebagai pemberi cita rasa. Menurut Drewnoski (1997) 

di dalam Zoumas et al. (2002), flavor yang paling mudah diterima oleh sebagian 

besar populasi yang beragam di dunia ini adalah rasa manis. Menurut Darwin 

(2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air 

dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. Selain berfungsi 

sebagai pemberi rasa manis, gula juga berfungsi memberikan warna pada 

produk bubur instan. Hasil analisa bahan tambahan disajikan dalam Tabel 4.4. 

berikut. 

 

Tabel 4.4. Hasil Analisa Kandungan Gizi Bahan Tambahan 

Bahan baku 

Kandungan zat gizi 
Kalori* 
(kkal) 

Air  
(%) 

Abu 
(%) 

Lemak 
(%) 

Protein 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Margarina  
Susu bubuka 
Gula pasirb 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

66,670 
25,926 

0 

0 
25,926 

0 

0 
40,741 
94,000 

600,030 
500,002 
364,000 

Sumber :  a) Kemasan produk : Margarin Blue band, Susu bubuk Dancow 

 b) Darwin (2013) 

  *) Perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, protein dan lemak 

 Berdasarkan data tersebut diketahui margarin mengandung kalori 

sebesar 600,030 kkal/100g. Kalori dari margarin hanya berasal dari kandungan 

lemak karena margarin tidak mengandung protein dan karbohidrat. Susu bubuk 

mengandung kalori sebesar 500,002 kkal/100g. Kalori tersebut berasal dari 

kandungan lemak dan protein sebesar masing-masing 25,926% serta karbohidrat 

sebesar 40,741%. Gula pasir mengandung kalori sebesar 364 kkal/100g. Kalori 

yang terkandung di dalam gula pasir berasal dari kandungan karbohidratnya 

saja.  

 

4.2. Formulasi 

 Proses formulasi produk dilakukan untuk mendapatkan formulasi awal 

produk sesuai dengan standar nutrisi pangan darurat 2100 kkal/hari. Produk 

yang dihasilkan diharapkan memiliki rasa manis. Menurut Drewnoski (1997) di 

dalam Zoumas et al. (2002), flavor yang paling mudah diterima oleh sebagian 

besar populasi yang beragam di dunia ini adalah rasa manis. Maka dari itu 

penggunaan gula dalam formulasi bubur instan ini dibedakan menjadi 3 yaitu 5%, 

10%, dan 15% tujuannya adalah untuk mencari konsentrasi gula manakah yang 

paling disukai dengan tidak mengesampingkan efek yang mungkin ditimbulkan 
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seperti adanya kemungkinan reaksi browning yang akan terjadi pada produk 

bubur yang dihasilkan yang mana reaksi browning tersebut dapat mempengaruhi 

aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein 

bubur instan. 

 Perhitungan formulasi dan nilai kecukupan nutrisi dihitung berdasarkan 

nilai makronutrien (karbohidrat, protein dan lemak) bahan baku dengan kadar air 

sebesar 0%. Berikut ini kandungan bahan baku pada kadar air sebesar 0%. 

 

Tabel 4.5. Kandungan Gizi Bahan Baku pada Kadar Air 0% 

Bahan baku 

Kandungan zat gizi 
Kalori* 
(kkal) 

Lemak  
(%) 

Protein  
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Tepung jagung 
Tepung kacang tunggak 
Margarina  
Susu bubuka 
Gula pasirb 

3,92 
3,21 

66,670 
25,926 

0 

10,41 
30,30 

0 
25,926 

0 

85,27 
63,49 

0 
40,741 
94,000 

410,000 
404,050 
600,030 
500,002 
364,000 

Sumber :  a) Kemasan produk : Margarin Blue band, Susu bubuk Dancow 

 b) Darwin (2013) 

  *) Perhitungan berdasarkan kandungan karbohidrat, protein dan lemak 

 Data tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan menggunakan 

teknik Linear Programming dengan fungsi tujuan berupa kalori yang ingin dicapai 

yaitu 2.100 kkal dan beberapa fungsi batasan seperti yang telah disebutkan pada 

bab sebelumnya (Halaman 39). Hasil perhitungan menggunakan Linear 

programming menunjukkan bahwa untuk mendapatkan formulasi bubur instan 

yang mampu memenuhi kalori harian dan sesuai dengan kriteria pangan darurat 

dibutuhkan komposisi bahan baku yang disajikan dalam Tabel 4.6. berikut. 

 

Tabel 4.6. Hasil Perhitungan Linear Programming 

No Bahan baku 
Formula 1 

(g) 
Formula 2 

(g) 
Formula 3 

(g) 

1 Tepung jagung 53,12 45,50 37,88 
2 Tepung kacang tunggak 1,88 4,50 7,12 
3 Margarin 25,00 25,00 25,00 
4 Susu bubuk 15,00 15,00 15,00 
5 Gula 5,00 10,00 15,00 

 
6 

Jumlah  
Putih telur 

100,00 
2,40 

100,00 
2,40 

100,00 
2,40 

 Jumlah  102,40 102,40 102,40 
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 Tabel 4.6. menunjukkan 3 formulasi bubur instan yang dihasilkan oleh 

Linear Programming. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan 

bahan baku untuk formula 1, 2 dan 3 terletak pada jumlah tepung jagung dan 

tepung kacang tunggak yang digunakan. Pada formula 1 digunakan tepung 

jagung sebanyak 53,12 g dan tepung kacang tunggak sebanyak 1,88 g, untuk 

formula 2 digunakan tepung jagung sebanyak 45,40 g dan tepung kacang 

tunggak sebanyak 4,50 g, dan untuk formula 3 digunakan tepung jagung 

sebanyak 37,88 g dan tepung kacang tunggak sebanyak 7,12 g. Untuk 

penggunaan margarin dan susu bubuk adalah sama untuk ketiga formula yaitu 

margarin sebanyak 25 g, susu bubuk 15 g dan penggunaan gula diatur masing-

masing sebanyak 5 g (formula 1), 10 g (formula 2) dan 15 g (formula 3).  

 Untuk penggunaan putih telur sebagai foaming agent yang ditambahkan 

sebanyak 20% (b/b) menyumbangkan total padatan sebanyak 2,4 g sehingga 

total bahan dalam pembuatan bubur instan menjadi 102,4 g. 

 

4.3. Implementasi Model 

 Proses pembuatan bubur instan dilakukan dengan mencampurkan semua 

bahan dan menghasilkan total bahan sebesar 100 g dengan total kalori yang 

diharapkan sebesar 480 kkal/100 g bahan. Bahan-bahan tersebut juga dicampur 

dengan ekstrak ubi jalar ungu dengan perbandingan 1 : 2 (bahan : ekstrak). 

Proses pembuatan bubur instan diawali dengan pemasakan semua bahan baku 

yang telah dicampur dengan ekstrak ubi jalar ungu dan ditambahkan air (1:3).

 Pada proses pemasakan bubur dilakukan pengaturan skala api. Besar 

kecilnya api yang digunakan mempengaruhi kecepatan penguapan air. Semakin 

besar api yang digunakan maka semakin cepat suhu meningkat dan tercapai 

suhu penguapan air sehingga bubur cepat mengental. Hal ini harus dihindari 

karena diharapkan dengan adanya proses pemasakan yang cukup maka semua 

pati akan mengalami gelatinisasi secara sempurna sebelum semua air yang 

ditambahkan menguap. Suhu gelatinisasi pati jagung berkisar antara 62-72°C 

(Knight, 1989). Oleh sebab inilah, ditentukan skala api yang sedang (medium) 

sehingga proses pemasakan tidak terlalu lama namun juga bubur tidak terlalu 

cepat mengental. Saat pemasakan dilakukan proses pengadukan terus-menerus 

untuk menghindari terjadinya penempelan dan pengerakan (hardening) pada 

dasar panci. 
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 Bubur dimasak kurang lebih selama 5 menit. Setelah matang dibiarkan 

dingin sejenak kemudian dicampur dengan putih telur yang telah dimixer terlebih 

dahulu. Pemilihan foam-mat drying sebagai metode pengeringan 

mempertimbangkan adanya kandungan ekstrak ubi jalar ungu yang dicampurkan 

dengan tujuan diharapkan dapat menjadi sumber antioksidan pada bubur instan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang rentan rusak karena adanya panas. 

Keuntungan pengeringan menggunakan metode foam-mat drying antara lain 

suhu pengeringan tidak terlalu tinggi berkisar antara 50 – 80oC tetapi telah dapat 

mengurangi kadar airnya sampi 2-3% (Kumalaningsih et al., 2005).  

Konsentrasi putih telur yang ditambahkan adalah sebanyak 20%. Menurut 

Zubaedah et al. (2003), konsentrasi busa yang semakin banyak akan 

memungkinkan terjadinya pemanasan lebih cepat. Tetapi penggunaan putih telur 

yang terlalu banyak dapat menyebabkan tekstur produk akhir yang dihasilkan 

menjadi keras. Maka dari itu dipilih konsentrasi busa putih telur sebanyak 20% 

yang merupakan hasil terbaik dari penelitian yang dilakukan oleh Zubaedah et al. 

(2003). Foam-mat drying merupakan suatu metode pengeringan, maka dari itu 

dalam pembuatan bubur ini dikombinasikan dengan alat pengering berupa 

cabinet dryer. Alasan digunakannya cabinet dryer adalah karena suhu pada alat 

ini relatif rendah (50 – 80oC), murah, mudah, dan efisien.  

Hasil akhir (output) yang dihasilkan adalah lembaran-lembaran tipis yang 

kemudian harus dihancurkan lagi untuk menjadi bubuk halus yang bersifat instan 

(mudah dilarutkan). Proses instanisasi disebabkan karena adanya proses 

gelatinisasi yang diikuti oleh proses pengeringan. Pada proses gelatinisasi, 

granula pati menyerap air. Air yang sebelumnya berada di luar granula dan 

bebas bergerak kini berada dalam butir-butir pati dan tidak dapat bergerak 

dengan bebas lagi karena telah membentuk matriks yang irreversible (tidak dapat 

kembali ke bentuk semula). Pada saat dikeringkan komponen air menguap 

meninggalkan matriks sehingga bersifat porous dan dengan mudah dapat 

kembali menyerap air (Winarno, 1997). 

 

4.4. Kandungan Gizi Bubur Instan 

 Bubur instan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi alternatif pangan 

darurat yang memanfaatkan potensi bahan baku lokal yang memiliki cita rasa 

lokal sehingga lebih mudah diterima masyarakat serta mampu memenuhi 

kebutuhan nutrisi harian dengan jumlah karbohidrat, protein dan lemak yang 
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sesuai dengan standart. Hasil analisa kimia bubur instan disajikan dalam Tabel 

4.7. berikut. 

 

Tabel 4.7. Hasil Analisa Kimia Bubur Instan 

Komposisi Formula 1 Formula 2 Formula 3 Notasi BNT 

Kadar Air (%) 
Kadar Abu (%) 
Kadar Lemak (%) 
Kadar Protein (%) 
Kadar Karbohidrat (by 
different) (%) 
Total Energi  
- perhitungan empiris (kkal) 
- bomb calory (kkal) 
Aktivitas Antioksidan (ppm) 
Total Antosianin (ppm) 
Daya Cerna Pati (%) 
Daya Cerna Protein (%) 

4,08 
2,09 

20,75 a 
9,91 b 
63,18 

 
 

479,07 
530,54 

477,17 a 
31,559 
73,28 a 
16,40 b 

4,38 
2,38 

20,65 a 
10,25 b 
62,43 

 
 

475,75 
529,39 

463,15 ab 
43,528 
70,32 a 
22,78 ab 

4,56 
2,20 

19,65 b 
11,09 a 
62,49 

 
 

471,16 
513,23 

452,73 b 
44,864 
50,96 b 
28,75 a 

tn 
tn 
* 
** 
tn 
 
 

tn 
tn 
* 
tn 
** 
** 

- 
- 

0,599 
0,634 

- 
 
 
- 
- 

16,017 
- 

13,689 
8,132 

Keterangan: Huruf yang sama dibelakang angka menunjukkan tidak beda nyata 

 

 Analisa kandungan gizi dilakukan untuk mengetahui total energi yang 

dimiliki oleh formula bubur instan. Analisa yang dilakukan meliputi kadar air, abu, 

protein, lemak dan karbohidrat (by different), serta analisa aktifitas antioksidan, 

total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein. Hasil analisa kemudian 

dijadikan acuan dalam pemilihan formula terbaik dengan menggunakan metode 

multiple atribute. 

 

4.4.1. Kadar Air 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering 

(dry basis). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 

100%, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100% 

(Syarif dan Halid, 1993). Kadar air suatu bahan biasanya dinyatakan dalam 

persentase berat bahan basah, misalnya dalam gram air untuk setiap 100 gram 

bahan disebut kadar air berat basah. 

 Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting karena 

air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan 

pangan. Kadar air dipengaruhi oleh cara pengolahan produk (Hadiningsih, 2004). 

Rerata kadar air bubur instan dengan ketiga formulasi yang dihasilkan dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. berikut. 
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Gambar 4.1. Kadar Air Bubur Instan (%b/b) 

 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar air formula bubur instan berkisar 

antara 4,08% - 4,56%. Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar air bubur instan 

menunjukkan kecenderungan peningkatan dari formula 1 sampai formula 3. 

Kadar air terendah dimiliki oleh formula 1 yaitu sebesar 4,08%, kemudian terus 

meningkat untuk formula 2 dan 3 dengan nilai masing-masing sebesar 4,38% 

dan 4,56%. Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

kadar air ketiga formula bubur instan tidak berbeda nyata (α=0,05). Hal ini 

disebabkan karena proses pengolahan yang digunakan seperti penambahan air, 

proses pemasakan dan proses pengeringan diberikan perlakuan yang sama 

untuk ketiga formula bubur instan.  

Selain proses pengolahan, perbedaan formulasi juga tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap kadar air produk akhir. Perbedaan formulasi 

terletak pada penambahan tepung jagung, tepung kacang tunggak dan gula. 

Kadar air tepung jagung adalah sebesar 10,75% (Tabel 4.1), sedangkan kadar 

air tepung kacang tunggak adalah sebesar 10,55% (Tabel 4.2). Kadar air kedua 

bahan baku tersebut tidak berbeda signifikan sehingga perbedaan jumlah 

penambahan kedua bahan tersebut tidak mempengaruhi kadar air bubur instan. 

Penambahan gula seharusnya berpengaruh terhadap kadar air produk. Semakin 

tinggi gula yang ditambahkan maka kadar air produk akan semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan gula memiliki kemampuan untuk mengikat air (Estiasih & Ahmadi, 

2009). Penambahan gula dalam jumlah yang kecil dan tidak berbeda signifikan 

diduga tidak mampu mempengaruhi kadar air produk akhir. Namun trend nilai 
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kadar air bubur instan yang dihasilkan telah sesuai dengan jumlah penambahan 

gula, yaitu kadar air semakin tinggi seiring dengan semakin tingginya jumlah 

penambahan gula. 

 Salah satu sifat penting pangan darurat adalah produk pangan darurat 

hendaknya memiliki umur simpan yang panjang jika disimpan dalam suhu ruang 

dan mudah didistribusikan. Berdasarkan hal tersebut maka kadar air produk 

pangan darurat diusahakan serendah mungkin. Dalam spesifikasi produk sejenis 

yaitu produk bubuk instan untuk makanan pendamping ASI (SNI 01-7111.4-

2005), disyaratkan kandungan air dalam 100 gram maksimal adalah 4 gram 

(4%). Kadar air yang dihasilkan pada produk bubur instan ini berada sedikit 

diatas standar yang telah ditetapkan, namun dalam jarak yang tidak terlalu jauh. 

Hal ini dapat disiasati dengan melakukan pengemasan vakum sehingga umur 

simpan produk dapat diperpanjang. Kadar air juga dipengaruhi oleh cara 

pengolahan produk. Proses pengeringan yang kurang lama dapat menyebabkan 

kadar air bahan masih tinggi karena air tidak sepenuhnya teruapkan. Selain itu, 

komposisi bahan juga sangat mempengaruhi kadar air suatu produk. Misalnya 

kandungan protein yang tinggi pada bahan makanan dapat meningkatkan daya 

ikat terhadap air. Semakin tinggi kadar protein maka kadar air juga akan semakin 

tinggi (Winarno, 2004). 

 

4.4.2. Kadar Abu 

 Kadar abu erat hubungannya dengan jumlah mineral yang terdapat dalam 

suatu bahan. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan 

organik. Semua bahan organik akan terbakar sempurna menjadi air dan CO2 

serta NH3 sedangkan elemen-elemen yang tertinggal sebagai oksidanya 

dinyatakan sebagai kadar abu. Kandungan abu dan komposisinya tergantung 

pada macam bahan dan cara pengabuannya. Kadar abu memiliki hubungan 

dengan mineral suatu bahan (Sudarmadji et al., 1997). Jumlah mineral dalam 

tubuh harus dalam batas optimal. Baik kelebihan dan kekurangan mineral dapat 

mengganggu kesehatan (Gallagher, 2008; Winarno, 2002). Rerata kadar abu 

bubur instan dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 
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Gambar 4.2. Kadar Abu Bubur Instan (%bb) 

 

 Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar abu formula bubur instan 

berkisar antara 2,09% - 2,38%. Kadar abu tertinggi dimiliki oleh formula 2 yaitu 

sebesar 2,38%, kemudian formula 3 dengan kadar abu sebesar 2,20% dan yang 

terendah adalah formula 1 dengan kadar abu sebesar 2,09%. Berdasarkan hasil 

analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa kadar abu ketiga formula bubur 

instan tidak berbeda nyata (α=0,05). Dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

formulasi tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu bubur instan. 

Kadar abu juga bisa menjadi indikator bahwa proses pengolahan bahan pangan 

tersebut baik atau tidak. Rendahnya kadar abu dapat menjadi indikator bahwa 

proses pengolahan yang dilakukan telah benar. 

Dalam SNI 01-7111.4-2005, untuk spesifikasi produk sejenis yaitu produk 

bubuk instan untuk makanan pendamping ASI kadar abu disyaratkan tidak lebih 

dari 3,5 gram per 100 gram produk (3,5%). Ketiga formula bubur instan yang 

dihasilkan memiliki kadar abu dalam kisaran yang diperbolehkan. 

 Kadar abu suatu bahan pangan mempunyai hubungan dengan kadar 

mineral yang merupakan zat anorganik. Proses pembakaran menyebabkan 

bahan organik habis terbakar sedangkan bahan anorganik tidak. Sisa 

pembakaran inilah yang disebut sebagai abu. Jumlah mineral dalam  tubuh harus 

dalam batas optimal. Baik kelebihan dan kekurangan mineral dapat mengganggu 

kesehatan (Winarno, 2002). 
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4.4.3. Kadar Lemak 

 Lemak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan 

tubuh manusia. Selain itu lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif 

dibanding dengan karbohidrat dan protein. Lemak terdapat pada hampir semua 

bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda (Winarno, 2002). Lemak 

diartikan sebagai semua bahan organik yang dapat larut dalam pelarut-pelarut 

organik yang memiliki kecenderungan non polar. Maka kelompok lipida ini secara 

khusus berbeda dengan karbohidrat dan protein yang tak larut dalam pelarut-

pelarut organik (Sudarmadji et al., 2003).  

 Lemak selain sebagai sumber nutrisi yang sangat penting juga dapat 

memperbaiki tekstur dan cita rasa bahan pangan (Winarno, 2002). Lemak juga 

membantu penyerapan serta transportasi vitamin larut lemak A, D, E dan K 

sehingga asupan lemak yang rendah dapat menyebabkan defisiensi vitamin larut 

lemak. Beberapa jenis lemak yang digunakan dalam penyiapan makanan berasal 

dari hewan sedang lainnya dari tumbuhan (Fardiaz, 1992). Rerata kadar lemak 

bubur instan dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 

 

Gambar 4.3. Kadar Lemak Bubur Instan 

 

Hasil analisa menunjukkan kadar lemak bubur instan berkisar antara 

19,56% - 20,75%. Gambar 4.3 menunjukkan bahwa kadar lemak memiliki 

kecenderungan penurunan untuk formula 1 sampai 3. Kadar lemak tertinggi 

dimiliki oleh formula 1 dengan kadar lemak sebesar 20,75%, kemudian semakin 

menurun untuk formula 2 dengan kadar lemak sebesar 20,56% dan yang 
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terendah yaitu formula 3 dengan kadar lemak sebesar 19,56%. Berdasarkan 

hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa kadar lemak ketiga 

formula bubur instan berbeda nyata (α=0,05).  

Sumber lemak utama yang digunakan dalam formulasi bubur instan ini 

adalah margarin. Pada proses formulasi jumlah margarin yang digunakan adalah 

ditetapkan sama yaitu sebesar 25%. Terdapat perbedaan kadar lemak antar 

formula dapat disebabkan oleh perbedaan komposisi bahan baku lain yang 

digunakan. Kadar lemak tepung jagung (Tabel 4.1) adalah sebesar 3,50%, 

sedangkan kadar lemak tepung kacang tunggak (Tabel 4.2) adalah sebesar 

2,87%. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa kadar lemak tepung 

jagung lebih tinggi daripada tepung kacang tunggak. Penambahan tepung jagung 

yang lebih tinggi pada formula 1 dan semakin menurun untuk formula 2 dan 3 

diduga yang memberikan pengaruh terhadap kadar lemak bubur instan.  

Spesifikasi pangan darurat mensyaratkan kandungan lemak sebesar 18-

24 gram dalam 100 gram produk. Sementara itu kadar lemak bubur instan yang 

dihasilkan berkisar antara 19,65% - 20,75%. Ketiga formula bubur instan 

mengandung lemak dalam rentang yang disyaratkan. Kebutuhan lemak rata-rata 

orang Indonesia sendiri adalah sebesar 62 gram/hari (AKG, 2013). 

Mengkonsumsi bubur instan sebanyak 100 gram dapat memenuhi kebutuhan 

lemak sebesar ±32,77% (rata-rata dari ketiga formulasi). 

 

4.4.4 Kadar Protein 

 Protein merupakan zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena 

zat ini disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur (Winarno, 2002). Protein merupakan salah 

satu kelompok bahan makronutrien. Protein memiliki struktur yang mengandung 

N, di samping C, H, O (seperti juga karbohidrat dan lemak), S dan kadang-

kadang P, Fe dan Cu (sebagai senyawa kompleks dengan protein). Seperti 

senyawa polimer lain (misalnya selulosa, pati) atau senyawa-senyawa hasil 

kondensasi beberapa unit molekul (misalnya trigliserida) maka protein juga dapat 

dihidrolisa atau diuraikan menjadi komponen unit-unitnya oleh molekul air. 

Hidrolisa pada protein akan melepas asam-asam amino penyusunnya 

(Sudarmadji, 2003).  
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 Kadar protein pada penelitian ini diuji menggunakan metode Kjedahl. 

Penetapan kadar protein dengan metode Kjedahl merupakan metode empiris 

(secara tidak langsung) yaitu melalui penetapan kadar N dalam bahan. Rerata 

kadar protein bubur instan dengan ketiga formulasi yang dihasilkan dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 berikut. 

 

 

Gambar 4.4. Kadar Protein Bubur Instan 

 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar protein formula bubur instan 

berkisar antara 9,91% - 11,09%. Hasil analisa memiliki kecenderungan 

peningkatan dari formula bubur instan 1 sampai 3 dengan kadar protein berturut-

turut sebesar 9,91%, 10,25%, dan 11,09%. Bahan baku bubur instan yang 

menyumbangkan protein tertinggi diantaranya adalah kacang tunggak, susu 

bubuk dan putih telur.  

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa kadar protein 

ketiga formula bubur instan berbeda sangat nyata (α=0,01). Penggunaan susu 

bubuk dan putih telur dilakukan dengan proporsi bahan yang sama untuk ketiga 

formula bubur instan yaitu susu bubuk sebanyak 15% dan putih telur sebanyak 

20% (b/b). Perbedaan kadar protein pada ketiga formula bubur instan diduga 

disebabkan karena proporsi tepung kacang tunggak yang digunakan. Kacang 

tunggak yang ditambahkan semakin meningkat dari formula 1 sampai 3 dengan 

jumlah masing-masing sebesar 1,88%, 4,50% dan 7,12%. Tepung kacang 

tunggak memiliki kadar protein sebesar 27,10% (Tabel 4.1). Semakin banyak 
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proporsi kacang tunggak dalam formula bubur instan, maka kadar proteinnya 

juga semakin besar. 

 Spesifikasi pangan darurat sendiri mensyaratkan kandungan protein 

sebesar 10 - 16 gram dalam 100 gram produk. Kadar protein bubur instan 

formula 1 berada sedikit di bawah standar yang ditetapkan, namun untuk bubur 

instan formula 2 dan 3 menunjukkan kadar protein yang telah memenuhi standar. 

Rendahnya kadar protein pada formula 1 dapat disebabkan karena lebih 

rendahnya jumlah tepung kacang tunggak yang digunakan mengingat 

penambahan bahan-bahan lain yang menyumbangkan protein cukup tinggi 

seperti susu bubuk dan putih telur ditambahkan dalam jumlah yang sama. Pada 

formula bubur instan 1 penggunaan tepung kacang tunggak hanya sebesar 

1,88%, dimana jumlah ini cukup rendah apabila dibandingkan dengan formula 2 

dan 3 dimana penggunaannya sebesar 4,50% dan 7,12% (Tabel 4.6). 

 Kebutuhan protein rata-rata orang Indonesia sendiri adalah sebesar 57 

gram/hari (AKG, 2013). Mengkonsumsi bubur instan sebanyak 100 gram dapat 

memenuhi kebutuhan protein sebesar ±18,27% (rata-rata dari ketiga formulasi). 

 

4.4.5 Kadar Karbohidrat 

 Karbohidrat adalah polihidroksi aldehid atau polihidroksi keton dan 

meliputi kondensat polimer-polimernya yang terbentuk. Nama karbohidrat 

digunakan pada senyawa-senyawa tersebut, mengingat rumus empirisnya 

berupa CnH2nOn atau mendekati Cn(H2O)n yaitu karbon yang mengalami 

hidratasi (Sudarmadji, 2003). Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi 

hampir seluruh penduduk dunia, khususnya bagi penduduk negara yang sedang 

berkembang. Beberapa golongan karbohidrat menghasilkan serat-serat (dietary 

fiber) yang berguna bagi pencernaan. Karbohidrat juga mempunyai peranan 

penting dalam menentukan karakteristik bahan pangan, misalnya rasa, warna, 

tekstur, dan lain-lain. Sedangkan dalam tubuh, karbohidrat berguna untuk 

mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein tubuh yang berlebihan, 

kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan 

protein (Winarno, 2002). 

 Asupan karbohidrat setidaknya harus memenuhi 52-54% kebutuhan 

energy (Parízková, 2010). Kadar karbohidrat dihitung secara carbohydrate by 

difference. Perhitungan cara ini sangat dipengaruhi oleh kandungan zat gizi lain 

seperti air, abu, serat, protein, dan lemak. Bahan pembuatan bubur instan yang 
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mengandung karbohidrat tinggi antara lain tepung jagung, tepung kacang 

tunggak dan gula. Rerata kadar karbohidrat bubur instan dengan ketiga formulasi 

dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut. 

 

 

Gambar 4.5. Kadar Karbohidrat Bubur Instan 

Hasil analisa menunjukkan bahwa kadar karbohidrat bubur instan berkisar 

antara 62,43% - 63,18%. Kadar karbohidrat tertinggi dimiliki oleh formula 1 yaitu 

sebesar 63,18%, kemudian formula 3 dengan kadar karbohidrat sebesar 62,49% 

dan yang terakhir formula 2 dengan kadar karbohidrat sebesar 62,43%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa kadar 

karbohidrat ketiga formula bubur instan tidak berbeda nyata (α=0,05). Dapat 

disimpulkan bahwa perbedaan formulasi tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar karbohidrat bubur instan. Hal ini dikarenakan semua komponen 

bahan yang digunakan mengandung karbohidrat dalam jumlah yang cukup 

tinggi. Perbedaan formulasi bubur instan terletak pada proporsi penambahan 

tepung jagung dan tepung kacang tunggak. Berdasarkan hasil analisa bahan 

baku dapat dilihat bahwa kadar karbohidrat tepung jagung adalah sebesar 

76,10% (Tabel 4.1), sedangkan kadar karbohidrat tepung kacang tunggak adalah 

sebesar 56,79% (Tabel 4.2). Kedua bahan baku tersebut mempunyai kadar 

karbohidrat yang cukup tinggi sehingga perbedaan jumlah penambahan kedua 

bahan tersebut tidak mempengaruhi kadar karbohidrat bubur instan secara 

signifikan. 
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 Selain perbedaan formulasi, proses pengolahan juga tidak berpengaruh 

terhadap kadar karbohidrat. Menurut Fardiaz (1992) karbohidart dalam bahan 

pangan umumnya menunjukkan beberapa perubahan selama proses 

pengolahan atau pemasakan. Perubahan-perubahan yang umum terjadi antara 

lain dalam hal kelarutan, hidrolisis dan gelatinisasi pati. Disamping itu ada juga 

perubahan sifat/karakteristik yang khas pada masing-masing jenis karbohidrat 

yang sering memegang kunci kesuksesan pada suatu proses pengolahan. 

Namun karena proses pengolahan yang dilakukan untuk ketiga formula bubur 

instan adalah sama, maka tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

kadar karbohidrat yang dihasilkan. 

Spesifikasi pangan darurat sendiri mensyaratkan kandungan karbohidrat 

sebesar 46 - 70 gram dalam 100 gram produk. Ketiga formula bubur instan 

mengandung karbohidrat dalam rentang yang disyaratkan. Kebutuhan 

karbohidrat rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 272 gram/hari (AKG, 

2013). Mengkonsumsi bubur instan sebanyak 100 gram dapat memenuhi 

kebutuhan karbohidrat sebesar ±23,05% (rata-rata dari ketiga formulasi). 

 

4.4.6 Kandungan Energi 

 Nilai energi suatu bahan pangan dapat dihitung dengan beberapa 

metode, salah satunya dengan menghitung total energi dari karbohidrat, lemak 

dan protein. Faktor pengali umum untuk menghitung total energi makanan 

adalah 4 kkal/g karbohidrat, 4 kkal/g protein, dan 9 kkal/g lemak (Atmawikarta, 

2001). Total kalori bubur instan untuk ketiga formula diformulasikan sama di 

dalam linear programming karena batasan jumlah karbohidrat, lemak dan protein 

yang digunakan adalah sama. Rerata total energi dalam bubur instan yang 

diperoleh dari perhitungan empiris dapat dilihat pada Tabel 4.8. berikut. 

 

Tabel 4.8. Total Energi Bubur Instan 

Formula  
Kandungan Zat Gizi 

Energi (kkal) 
Lemak (%) Protein (%) Karbohidrat (%) 

1 
2 
3 

20,75 
20,56 
19,65 

  9,91 
10,25 
11,09 

63,18 
62,43 
62,49 

479,07 ± 0,41 
475,75 ± 7,28 
471,16 ± 1,06 
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 Tabel 4.8. menunjukkan bahwa total energi bubur instan berdasarkan 

perhitungan empiris menunjukkan kecenderungan penurunan dari formula 1 

sampai 3. Formula 1 memiliki total energi tertinggi yaitu sebesar 479,07 kkal, 

kemudian formula 2 sebesar 475,75 kkal dan formula 3 sebesar 471,16 kkal. 

Berdasarkan uji beda yang telah dilakukan (Lampiran 8) menunjukkan bahwa 

ketiga formula bubur instan yang dihasilkan memiliki jumlah kalori yang tidak 

berbeda nyata (α=0,05). Hal tersebut wajar karena fungsi tujuan yang digunakan 

dalam linear programming memang sama, yaitu untuk mencapai kalori sebesar 

480 kkal/100 gram bahan. Walaupun jumlah bahan yang digunakan pada 

masing-masing formula berbeda, namun ketiga formulasi tersebut diharapkan 

menghasilkan kandungan energi yang sama. 

 Selain menggunakan perhitungan empiris, total energi bubur instan juga 

diuji menggunakan bomb calorymeter. Pengujian menggunakan bomb 

calorymeter dilakukan sebagai pembanding karena perhitungan nilai kalori 

secara empiris sangat dipengaruhi oleh hasil analisa proksimat yang dilakukan 

sehingga banyak parameter yang dapat mempengaruhinya. Prinsip pengujian 

bomb calorymeter ini adalah menghitung kalor yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan suhu satu gram air sebesar 1°C, sedangkan satuannya adalah 

kalori. Perbandingan total energi yang dihasilkan berdasarkan perhitungan 

empiris dan analisa menggunakan bomb calorymeter dapat dilihat pada Gambar 

4.6. 

 

 

Gambar 4.6. Total Energi Bubur Instan 
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 Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa hasil analisa total energi 

menggunakan perhitungan empiris dan uji bomb calorymeter mempunyai trend 

yang sama yaitu yang tertinggi adalah formula 1 dan semakin menurun untuk 

formula 2 dan 3. Total energi berdasarkan perhitungan empiris menunjukkan 

hasil yang lebih rendah dari pada total energi pada uji bomb calorymeter. Hal ini 

dikarenakan pada uji bomb calorymeter sampel bubur instan yang digunakan 

mengalami proses pengeringan lebih lanjut karena sampel yang akan diuji harus 

memiliki kadar air yang sangat rendah. Perbedaan kadar air inilah yang diduga 

menyebabkan hasil analisa total energi pada uji menggunakan bomb calorymeter 

lebih tinggi, dimana kita tahu bahwa semakin rendah kadar air maka total 

padatan suatu bahan akan semakin meningkat. Hal lain yang dapat 

mempengaruhi hasil tersebut adalah karena pada uji total energi menggunakan 

bomb calorymeter, pembakaran juga dilakukan terhadap semua komponen 

organik lain selain protein, lemak dan karbohidrat sehingga energi yang 

dihasilkan menjadi lebih tinggi. Selain itu perhitungan total energi secara empiris 

sangat dipengaruhi oleh kandungan lemak, karbohidrat dan protein hasil analisa 

sehingga ketepatan dalam uji proksimat sangat mempengaruhi nilai yang 

dihasilkan. 

 Kandungan energi yang dianjurkan dalam 100 gram pangan darurat 

sendiri adalah sebesar 480 kkal. Hasil yang ditunjukkan pada total energi 

berdasarkan perhitungan empiris menyatakan bahwa kandungan energi ketiga 

bubur instan berada sedikit di bawah standart, sedangkan total energi pada uji 

bomb calorymeter telah melebihi standar. Apabila melihat kebutuhan kalori 

harian sebesar 2100 kkal/hari (IOM, 2002), maka untuk memenuhi kebutuhan 

kalori tersebut perlu mengkonsumsi bubur instan sebanyak ±450 gram, atau 

sekitar 4-5kali makan dalam takaran 100 gram.  

 

4.4.7 Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan berbagai cara, antara lain 

dengan pengujian DPPH Radical Scavenging Methode. DPPH (1,1-diphenyl-2-

picrylhydrazil) adalah senyawa radikal bebas yang stabil yang dapat bereaksi 

dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu antioksidan membentuk DPPH 

tereduksi (Miller et al., 2000).  
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DPPH digunakan untuk menguji kemampuan senyawa yang berperan 

sebagai pendonor elektron atau hidrogen. Radikal bebas DPPH yang memiliki 

elektron tidak berpasangan memberikan warna ungu dan menghasilkan  

absorbansi maksimum pada panjang gelombang 517 nm. Warna tersebut akan  

berubah menjadi kuning saat radikal DPPH menjadi berpasangan dengan atom 

hidrogen dari antioksidan membentuk DPPH-H. Diskolorisasi yang terjadi 

berhubungan dengan jumlah elektron DPPH yang menangkap atom hidrogen. 

Peningkatan diskolorisasi mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan 

antioksidan untuk menangkap radikal bebas. DPPH yang bereaksi dengan 

antioksidan akan menghasilkan bentuk tereduksi 1,1-difenil-2-pikrilhidrazin dan 

radikal  antioksidan (Prakash, 2001). 

Parameter yang dipakai untuk menunjukkan aktivitas antioksidan adalah 

harga konsentrasi efisien atau Efficient Concentration (EC50) atau Inhibition 

Concentration (IC50) yaitu parameter yang menunjukkan konsentrasi ekstrak uji 

yang mampu menangkap radikal sebanyak 50%. Semakin kecil nilai EC50 suatu 

senyawa uji maka senyawa tersebut semakin aktif sebagai penangkap radikal 

bebas (Rohman, 2005). Rerata nilai IC50 bubur instan dapat dilihat pada Gambar 

4.7 berikut. 

 

 

Gambar 4.7. Aktivitas Antioksidan Bubur Instan 
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463,15 ppm, dan 477,17 ppm. Hasil analisa ragam (Lampiran 9) menunjukkan 

bahwa nilai aktivitas antioksidan ketiga formula bubur instan berbeda nyata 

(α=0,05). 

Nilai IC50 diketahui dengan cara memasukkan nilai 50% ke dalam 

persamaan kurva standar sebagai sumbu y kemudian nilai x dihitung sebagai 

konsentrasi IC50. Semakin kecil nilai IC50 maka semakin tinggi aktivitas 

antioksidan. Berdasarkan data analisa diketahui bahwa formula 1 memiliki 

aktivitas antioksidan tertinggi. Perbedaan nilai aktivitas antioksidan tersebut 

dapat disebabkan karena perbedaan komposisi bahan baku yang digunakan. Ubi 

jalar ungu yang diharapkan sebagai sumber antioksidan utama ditambahkan 

dalam jumlah yang sama yaitu dengan perbandingan 1 : 2 (bahan : ekstrak ubi 

jalar ungu). Namun perlu diketahui bahwa bahan baku lain yang digunakan 

dalam pembuatan bubur instan ini juga mengandung komponen yang dapat 

berperan sebagai antioksidan, misalnya pigmen karotenoid yang ada pada 

tepung jagung.  

Nilai aktivitas antioksidan tertinggi yang dimiliki oleh formula 1 diduga 

karena penggunaan proporsi tepung jagung pada formula 1 yang lebih banyak 

daripada formula 2 dan 3. Menurut Abdelmadjid (2008) jagung kuning 

mengandung karotenoid berkisar antara 6,4-11,3 μg/g, 22% diantaranya beta-

karoten dan 51% xantofil. Beta-karoten dan xantofil dalam jagung ini yang dapat 

berfungsi sebagai antioksidan karena memiliki kemampuan sebagai sistem 

imunitas tubuh terhadap serangan infeksi dan mencegah penyakit. 

Secara spesifik suatu senyawa dikatakan sebagai antioksidan sangat kuat 

jika nilai IC50 < 0,05 mg/ml; kuat untuk IC50 0,05-0,1 mg/ml; sedang jika IC50 

bernilai 0,101-0,150 mg/ml dan lemah jika IC50 bernilai 0,150-0,200 mg/ml 

(Molyneux, 2004). Hasil analisa jika dibandingkan dengan strandar tersebut 

memiliki nilai masing-masing untuk formula 1 sebesar 0,452 mg/ml, formula 2 

sebesar 0,463mg/ml dan untuk formula 3 sebesar 0,477 mg/ml. Karena tidak 

berada dirange tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas antioksidan yang 

dimiliki bubur instan masih tergolong lemah. Hal ini diduga disebabkan karena 

pada produk ini mengandung jumlah padatan (terutama pati) yang cukup tinggi 

sehingga persentase sumber antioksidan yang ditambahkan dalam produk tidak 

cukup untuk menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi. 
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4.4.8. Kadar Total Antosianin 

  Antosianin adalah glikosida antosianidin, yang merupakan garam 

polihidroksiflavilium (2-arilbenzopirilium). Sebagian besar antosianin berasal dari 

3,5,7-trihidroksiflavilium klorida dan bagian gula biasanya terikat pada gugus 

hidroksil pada atom karbon ketiga (Yudiono, 2011). 

  Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada umumnya 

larut dalam air. Warna pigmen antosianin merah, biru, violet, dan biasanya 

dijumpai pada bunga, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dalam tanaman 

terdapat dalam bentuk glikosida yaitu membentuk ester dengan monosakarida 

(glukosa, galaktosa, ramnosa, dan kadang-kadang pentosa). Sewaktu 

pemanasan dalam asam mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianin dan 

gula. Konsentrasi pigmen juga sangat berperan dalam menentukan warna. Pada 

konsentrasi yang encer antosianin berwarna biru, sebaliknya pada konsentrasi 

pekat berwarna merah, dan konsentrasi biasa berwarna ungu (Winarno, 2002). 

Rerata kadar antosianin total bubur instan dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut. 

 

 

Gambar 4.8. Total Antosianin Bubur Instan 
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antosianin sebanyak 43,528 ppm dan formula 3 diketahui memiliki total 

antosianin sebanyak 44,864 ppm. Hasil analisa ragam (Lampiran 10) 
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berbeda nyata (α=0,05). Tidak adanya perbedaan tersebut dikarenakan jumlah 

penambahan ekstrak ubi jalar ungu untuk ketiga formula adalah sama, yaitu 1 : 2 

(bahan : ekstrak). Selain itu, perbedaan proporsi bahan baku juga diduga tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap total antosianin. 

  Menurut Suprapta (2003) kadar antosianin dalam ubi jalar ungu sendiri 

adalah sebanyak 110,51mg/100g. Jika dibandingkan dengan total antosianin 

pada ubi jalar ungu segar, kadar antosianin pada bubur instan adalah lebih 

rendah. Hal tersebut wajar karena pada bubur instan ini telah dicampur dengan 

bahan-bahan lainnya sehingga kadarnya lebih rendah. Menurut Pokorny et al. 

(2001), antosianin yang diisolasi dari ubi jalar ungu mempunyai aktivitas 

antioksidan yang kuat. 

 

4.4.9 Daya Cerna Pati 

  Daya cerna pati adalah kemampuan enzim pemecah pati dalam 

menghidrolisis pati menjadi unit-unit yang lebih kecil (gula-gula sederhana). Pada 

penelitian ini daya cerna pati diuji menggunakan metode in vitro. Penentuan daya 

cerna pati secara in vitro relatif lebih mudah dibandingkan analisis secara in vivo 

dimana pada analisis in vivo pati biasanya sudah diubah menjadi energi 

sehingga sulit untuk dianalisis daya cernanya (Fadhilah, 2004). 

 Pati dapat dihidrolisis oleh enzim α-amilase menjadi gula sederhana 

(glukosa dan maltosa). Semakin tinggi daya cerna suatu pati, maka akan 

semakin banyak pati yang dapat dihidrolisis dalam waktu tertentu yang 

ditentukan dengan semakin banyaknya glukosa dan maltosa yang dihasilkan dan 

dapat diukur dengan spektrofotometer. Daya cerna pati dihitung sebagai hasil 

persentase relatif terhadap pati murni (soluble starch). Pati murni diasumsikan 

dapat dicerna dengan sempurna dalam saluran pencernaan. Daya cerna pati 

menunjukkan persentase pati yang dapat dicerna dan dihidrolisis sehinggga 

mampu dioksidasi untuk menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh 

(Nugent, 2005). Rerata hasil daya cerna pati bubur instan dapat dilihat pada 

Gambar 4.9 berikut. 

 



74 
 

 

Gambar 4.9. Daya Cerna Pati Bubur Instan 

 

 Hasil analisa menunjukkan bahwa rerata daya cerna pati bubur instan 

berkisar antara 50,96% - 73,28%. Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa 

daya cerna pati bubur instan formula 1 memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 

73,28%, kemudian semakin menurun pada formula 2 dengan nilai sebesar 

70,32% dan yang terendah adalah formula 3 dengan nilai daya cerna pati 

sebesar 50,96%. Hasil analisa ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa ketiga 

formula bubur instan yang dihasilkan memiliki daya cerna pati yang berbeda 

sangat nyata (α=0,01). 

 Penurunan daya cerna pati tersebut dapat dipengaruhi oleh proporsi 

bahan baku yang digunakan. Pada formula 1, proporsi tepung jagung yang 

digunakan lebih besar daripada formula 2 dan terus menurun untuk formula 3. 

Penurunan proporsi tepung jagung yang disertai dengan peningkatan proporsi 

tepung kacang tunggak dalam campuran akan menurunkan daya cerna pati 

bubur instan.  

 Kandungan amilopektin tepung jagung yang tinggi yaitu dapat mencapai 

80% dapat mempengaruhi daya cerna. Amilopekin merupakan polimer gula 

sederhana, bercabang dan struktur terbuka sehingga lebih mudah dicerna. 

Penggunaan suhu tinggi pada proses pengolahan pangan dengan kandungan 

pati yang tinggi juga dapat menyebabkan terbentuknya retrogradasi amilosa 

menjadi pati resisten. Interaksi antara pati dengan komponen non pati dan 

jumlah pati resisten yang terdapat dalam pati. Tharanthan dan Mahadevarma 

(2003) menyatakan bahwa pati resisten merupakan fraksi pati yang tidak dapat 
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dihidrolisis pada usus halus tetapi dapat difermentai oleh mikroflora usus. Pati 

resisen merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu gizi dan ilmu pangan 

sebagai jenis pati yang tidak tercerna dalam saluran pencernaan manusia. Maka 

dari itu semakin tinggi kandungan amilopektin suatu bahan pangan maka daya 

cerna patinya juga akan semakin tinggi. 

 Selain komposisi tepung jagung, komposisi tepung kacang tunggak juga 

diduga berpengaruh terhadap daya cerna pati bubur instan. Kandungan protein 

yang tinggi pada tepung kacang tunggak dapat berinteraksi dengan air dan 

bersaing dengan pati untuk mendapatkan air. Kurangnya air yang dapat diserap 

oleh pati dapat menghambat proses gelatinisasi sehingga menurunkan daya 

cerna pati. Interaksi ini didasarkan pada sifat hidrofilik protein. Sifat ini timbul oleh 

adanya rantai sisi polar disepanjang rantai peptida, yaitu gugus karboksil dan 

amino. Molekul protein mempunyai beberapa gugus yang mengandung atom N 

dan O yang tidak berpasangan. Atom N pada rantai peptida bermuatan negatif 

sehingga mampu menarik atom H dari air yang bermuatan positif. Molekul air 

yang telah terikat tersebut dapat berikatan dengan molekul air yang lain 

(Damodaran & Paraf, 1997). Selain itu peningkatan konsentrasi protein akan 

memperbanyak ikatan silang dengan molekul pati. 

 

 

Gambar 4.10. Grafik Korelasi Kadar Protein dengan Daya Cerna Pati Bubur Instan 
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97,4% terhadap perubahan daya cerna pati bubur instan. Singh et al. (2010) 

menyebutkan fraksi protein berupa albumin, globulin dan gluenin membantu 

dalam perekatan badan protein menjadi sebuah matrik yang mengepung  anula 

pati sehingga dapat menghambat daya cerna pati. 

 

 4.4.9 Daya Cerna Protein 

 Daya cerna protein adalah kemampuan suatu protein untuk dihidrolisis 

menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim pencernaan, dimana daya cerna 

protein tinggi berarti protein dapat dihidrolisis dengan baik menjadi asam-asam 

amino sehingga jumlah asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh 

tubuh tinggi (Muchtadi, 1999). Daya cerna protein dipengaruhi oleh konformasi 

protein, faktor anti nutrisi, ikatan protein, dan pengolahan bahan pangan. 

 Nilai daya cerna protein bubur instan yang dianalisa menggunakan 

metode in vitro. Metode in vitro lebih praktis yaitu dengan cara menggunakan 

enzim-enzim pencernaan dan membuat kondisi yang mirip dengan yang 

sesungguhnya terjadi dalam pencernaan tubuh manusia. Beberapa enzim 

protease yang telah digunakan antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, peptidase, 

atau multi enzim (Muctadi, 1999). Daya cerna protein in vitro dapat diamati dari 

terbentuknya asam amino pada proses hidrolisis protein oleh enzim-enzim 

protease pencernaan tersebut. Jumlah asam amino yang terbentuk dapat diamati 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Rerata hasil daya cerna protein bubur instan 

dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut. 

 

 

Gambar 4.11. Daya Cerna Protein Bubur Instan 
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 Hasil analisa menunjukkan bahwa rerata daya cerna protein bubur instan 

berkisar antara 16,40% sampai dengan 28,75%. Pada Gambar 4.11 dapat dilihat 

bahwa daya cerna protein memiliki kecenderungan peningkatan dari formula 1 

sampai 3. Daya cerna protein tertinggi dimiliki oleh formula 3 yaitu sebesar 

28,75%, kemudian semakin menurun untuk formula 2 yaitu sebesar 22,78%, dan 

yang terendah adalah yang dimiliki oleh formula 1 yaitu sebesar 16,40%. Hasil 

analisa ragam (Lampiran 12) menunjukkan bahwa ketiga formula bubur instan 

yang dihasilkan memiliki daya cerna protein yang berbeda sangat nyata (α=0,01). 

 Peningkatan daya cerna protein diduga disebabkan karena semakin 

banyaknya proporsi kacang tunggak yang digunakan. Formula 3 memiliki 

proporsi kacang tunggak yang terbanyak dibandingkan dua formulasi yang lain. 

Kadar protein pada bubur instan itu sendiri diduga juga mempengaruhi daya 

cerna protein bubur instan yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa 

kadar protein mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan proporsi 

tepung kacang tunggak yang digunakan. Begitu juga yang terjadi pada daya 

cerna protein Tabel 4.14. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar 

protein bubur instan maka daya cerna proteinnya juga semakin meningkat.  

 

  

Gambar 4.12. Grafik Korelasi Kadar Protein dengan Daya Cerna Protein 
 Bubur Instan 

 

 Gambar 4.12 menunjukkan bahwa kadar protein memiliki hubungan positif 

dengan daya cerna protein dengan nilai hubungan sebesar 0,934. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa kadar protein memberikan pengaruh sebesar 

93,4% terhadap perubahan daya cerna protein bubur instan. Menurut Marcks et 

al. (2000), enzim hanya bereaksi dengan satu subsrat dan mengubah subsrat 

tersebut menjadi satu set produk, sehingga semakin banyak substrat (protein) 
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yang ada maka akan semakin banyak protein yang dapat dicerna oleh enzim 

proteolitik. 

 Daya cerna protein sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksogenus dan endogenus (Guo et al., 2007). 

Faktor eksogenus misalnya interaksi protein dengan polifenol, fitat, karbohidrat, 

lemak, dan protease inhibitor (Duodu et al. 2003). Sedangkan faktor endogenus 

terkait dengan karakterisasi struktur protein seperti struktur tersier, kuartener, 

serta struktur yang dapat rusak oleh panas dan perlakuan reduksi (Deshpande 

dan Damodaran 1999; Ikeda et al. 1991).  

 Rendahnya daya cerna protein pada penelitian ini diduga disebabkan 

karena adanya beberapa zat antigizi yang masih terkandung dalam bahan baku 

seperti asam fitat dan anti tripsin. Senyawa antigizi merupakan suatu senyawa 

yang apabila diberikan langsung maupun tidak langsung pada organisme hidup 

dalam jumlah tertentu dapat mengakibatkan gangguan metabolisme dan/atau 

tidak tersedianya suatu unsur zat gizi tertentu bagi tubuh (Noer, 2002).  

 Diantara senyawa-senyawa antigizi tersebut, tripsin inhibitor yang paling 

berperan dalam kecernaan protein karena merupakan kelompok penghambat 

enzim yaitu enzim tripsin khususnya (Muchtadi, 1999). Senyawa ini dapat 

mempengaruhi penggunaan protein dalam metabolisme tubuh. Selain itu adanya 

asam fitat juga dapat bereaksi dengan protein membentuk senyawa kompleks 

sehingga kecepatan hirolisis protein oleh enzim-enzim proteolitik dalam sistem 

pencernaan menjadi terhambat karena adanya perubahan konfigurasi protein 

(Nielsen, 1991). Protein dalam kompleks fitat-protein ini lebih sulit dihidrolisis 

enzim proteolitik (Prangdimurti, 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh Nisa 

(2014), penurunan asam fitat sebesar 65,06% dapat meningkatkan daya cerna 

protein sebesar 32,71%, dan pada penurunan asam fitat sebesar 87,68% dapat 

menigkatkan daya cerna protein sebesar 43,72%. 

 Suatu protein yang mudah dicerna menunjukkan bahwa jumlah asam 

amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh tinggi. Sebaliknya, suatu 

protein yang sukar dicerna karena sebagian besar akan dibuang oleh tubuh 

bersama feses.  
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4.5 Penentuan Formula Terbaik 

Perlakuan terbaik dipilih menggunakan metode Multiple Attribute (Zeleny, 

1982). Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dengan memberikan nilai ideal 

pada parameter-parameter yang diuji meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, 

kadar protein, kadar karbohidrat, total energi, aktivitas antioksidan, total 

antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein. Nilai ideal dari perlakuan 

terbaik pada metode ini adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu 

merupakan nilai maksimum atau minimum yang diinginkan sebagai parameter 

terbaik. 

Pada penelitian ini parameter yang memiliki nilai ideal maksimal 

diantaranya adalah kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, total energi, 

aktivitas antioksidan, total antosianin, daya cerna pati dan daya cerna protein. 

Parameter yang memiliki nilai ideal minimal diantaranya adalah kadar air dan 

kadar abu. Perlakuan dengan jarak kerapatan maksimal terkecil merupakan 

perlakuan terbaik dari hasil analisis. Berikut ini hasil pemilihan perlakuan terbaik 

ketiga formula bubur instan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 

Tabel 4.9. Pemilihan Formula Terbaik Bubur Instan 

Perlakuan L1 L2 Lmax Hasil Ranking 

Formula 1 
Formula 2 
Formula 3 

0,9480 
0,9479 
0,9300 

0,0016 
0,0006 
0,0011 

0,0520 
0,0521 
0,0700 

1,0016 
1,0006 
1,0011 

3 
1 
2 

 

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat dilihat bahwa formula bubur instan yang 

memiliki nilai kerapatan terendah yaitu formula 2 dengan komposisi bahan baku 

tepung jagung sebanyak 45,40%, tepung kacang tunggak 4,50%, margarin 25%, 

susu bubuk full cream 15%, gula pasir 10%, ekstrak ubi jalar ungu dengan 

perbandingan 1 : 2 (bahan : ekstrak) dan putih telur sebagai foaming agent 

sebanyak 20% (b/b). 

Atribut merupakan sifat-sifat obyek secara aktual, atau sifat-sifat yang 

diberikan secara subyektif. Dengan Multiple Atribute ini maka sifat-sifat obyek 

secara nyata dapat menentukan atribut pada level tertentu. Pada metode ini 

kebutuhan dan harapan pembuat keputusan sangat berperan. Maka dari itu 

metode Multiple Atribute ini ditunjukkan untuk membantu dan mengembangkan 

kepercayaan bagi pengambil keputusan untuk memikirkan penyelesaian yang 
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terbaik. Adapun parameter yang dimiliki oleh formula bubur instan terbaik 

tersebut dicantumkan dalam Tabel 4.9 berikut. 

 

Tabel 4.10. Parameter Perlakuan Terbaik Bubur Instan 

Parameter Perlakuan Terbaik 

Kadar Air (%) 
Kadar Abu (%) 
Kadar Lemak (%) 
Kadar Protein (%) 
Kadar Karbohidrat (%) 
Total Energi (kkal) 
  -perhitungan empiris 
  -uji bomb calorymeter 
Aktivitas Antioksidan (ppm) 
Total Antosianin (ppm) 
Daya Cerna Pati (%) 
Daya Cerna Protein (%) 

4,57 
2,38 

20,56 
10,25 
62,43 

 
475,75 
529,39 
463,15 
31,35 
70,32 
22,78 

 

 Berdasarkan Tabel 4.10. diketahui formulasi terbaik bubur instan memiliki 

kadar air sebesar 4,57%, kadar abu 2,38%, kadar lemak 20,75%, kadar protein 

10,25%, kadar karbohidrat 62,43%, total energi 475,75 kkal (perhitungan empiris) 

dan 529,39 kkal (bomb calorymeter), aktivitas antioksidan 463,15 ppm, total 

antosianin 31,35 ppm, daya cerna pati 70,32% dan daya cerna protein 22,78%.  

 Spesifikasi pangan darurat mengandung lemak sebesar 18-24%, protein 

10-16%, karbohidrat 46-70%, dan total energi sekitar 480 kkal/100gram bahan 

(Zoumas et al., 2002). Berdasarkan hasil analisa dapat dilihat bahwa formula 

tersebut telah memenuhi syarat sebagai produk pangan darurat. Berdasarkan 

perhitungan AKG, mengkonsumsi bubur instan sebanyak 100 gram dapat 

memenuhi kebutuhan lemak sebesar 33,16%, protein sebesar 17,98% dan 

karbohidrat 22,95%. Apabila melihat kebutuhan kalori harian sebesar 2100 

kkal/hari (IOM, 2002), maka untuk memenuhi kebutuhan kalori tersebut perlu 

mengkonsumsi bubur instan sebanyak ±450 gram, atau sekitar 4-5kali makan 

dalam takaran 100 gram.  

 Untuk parameter kandungan air dan abu jika dibandingkan dengan 

produk sejenis yaitu produk bubuk instan untuk makanan pendamping ASI (SNI 

01-7111.4-2005), disyaratkan memiliki kandungan air maksimal 4% dan kadar 

abu maksimal 3,5%, formula bubur instan memiliki kadar air yang lebih tinggi dari 

standar tersebut tetapi untuk kadar abunya telah memenuhi standar. Kadar air 

yang lebih tinggi tersebut dapat menyebabkan produk bubur instan yang 

dihasilkan memiliki umur simpan yang lebih rendah. Salah satu cara yang dapat 
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dilakukan untuk menyiasati masalah tersebut adalah dengan melakukan 

pengemasan yang baik, misalnya dengan melakukan pengemasan vakum. 

 Bubur instan formula terbaik memiliki aktivitas antioksidan sebesar 463,15 

ppm yang masih tergolong lemah. Secara spesifik suatu senyawa dikatakan 

sebagai antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 < 50ppm; kuat untuk IC50 50-100 

ppm; sedang jika IC50 bernilai 100-150 ppm dan lemah jika IC50 bernilai 150-200 

ppm (Molyneux, 2004). Hal disebabkan karena pada produk ini mengandung 

jumlah padatan (terutama pati) yang cukup tinggi sehingga persentase sumber 

antioksidan yang ditambahkan dalam produk tidak cukup untuk menghasilkan 

aktivitas antioksidan yang tinggi.  

 Kadar antosianin bubur instan terbaik adalah 31,35 ppm, menurut 

Suprapta (2003) kadar antosianin dalam ubi jalar ungu sendiri adalah sebanyak 

110,51 mg/100 gram. Kadar antosianin tersebut lebih rendah jika dibandingkan 

dengan kadar antosianin pada ubi jalar ungu. Hal tersebut dikarenakan dalam 

pembuatan bubur instan telah dicampur dengan bahan-bahan lainnya sehingga 

kadarnya tidak setinggi pada ubi jalar ungu murni. 

 Daya cerna pati bubur instan tergolong tinggi karena telah mencapai 

70,32%. Apabila dibandingkan dengan beberapa produk pangan darurat lainnya 

misalnya bakiak yang terbuat dari tepung sukun hanya memiliki nilai daya cerna 

pati sebesar 24,64%, flake yang terbuat dari ubi jalar dan kecambah kacang 

tunggak mempunyai daya cerna pati sebesar 21,96%, snack ekstrudat ubi jalar 

dan tempe kacang tunggak mempunyai daya cerna pati sebesar 51,90%, dan 

biskuit ubi jalar kuning dan tepung jagung yang mempunyai daya cerna pati 

sebesar 74,41%, maka sebagai sesama produk pangan darurat bubur instan ini 

telah mempunyai nilai daya cerna yang cukup tinggi (Hendy, 2007; 

Setyaningtyas, 2008; Laily, 2010; Almasyhuri et al., 2012). Pati merupakan jenis 

karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia dan berperan sebagai 

sumber energi utama. Hampir 60-70% dari total energi yang dibutuhkan manusi 

berasal dari karbohidrat (Herawati 2010). Semakin tinggi nilai daya cerna pati 

suatu produk pangan darurat maka akan semakin baik karena hal tersebut berarti 

pati yang terkandung dalam produk dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan 

dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan metabolisme tubuh. 

 Daya cerna protein bubur instan adalah sebesar 22,78%. Apabila 

dibandingkan dengan beberapa produk pangan darurat lainnya misalnya bakiak 

yang terbuat dari tepung sukun hanya memiliki nilai daya cerna protein sebesar 
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17,72%, flake yang terbuat dari ubi jalar dan kecambah kacang tunggak 

mempunyai daya cerna protein sebesar 34,94%, snack ekstrudat ubi jalar dan 

tempe kacang tunggak mempunyai daya cerna protein sebesar 34,59%, dan 

biskuit ubi jalar kuning dan tepung jagung yang mempunyai daya cerna protein 

sebesar 50,61%, mungkin dapat dikatakan bahwa daya cerna protein bubur 

instan masih relativ rendah (Hendy, 2007; Setyaningtyas, 2008; Laily, 2010; 

Almasyhuri et al., 2012). Hal ini dapat dikarenakan proses penghilangan 

senyawa antigizi bahan baku yang kurang optimal, khususnya senyawa 

golongan asam fitat yang mana keberadaan senyawa tersebut akan menurunkan 

daya cerna protein. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Formula bubur instan secara umum telah memenuhi syarat sebagai 

pangan darurat terutama dari segi kandungan lemak, protein, karbohidrat 

dan total energi. Formula 1 memiliki kadar lemak 20,75%, kadar protein 

9,91%, kadar karbohidrat 63,18%, total energi 479,24 kkal (perhitungan 

empiris) dan 530,54 kkal (bomb calory). Formula 2 memiliki kadar lemak 

20,56%, kadar protein 10,25%, kadar karbohidrat 62,43%, total energi 

475,75 kkal (perhitungan empiris) dan 529,39 kkal (bomb calory). Formula 

3 memiliki kadar lemak 19,65%, kadar protein 11,09%, kadar karbohidrat 

63,18%, total energi 471,16 kkal (perhitungan empiris) dan 513,23 kkal 

(bomb calory).  

2. Hasil uji menunjukkan formula 1 memiliki aktivitas antioksidan 452,73 

ppm, total antosianin 31,559 ppm, daya cerna pati 73,28% dan daya 

cerna protein 16,40%. Formula 2 memiliki aktivitas antioksidan 463,15 

ppm, total antosianin 43,528 ppm, daya cerna pati 70,32% dan daya 

cerna protein 22,78%. Formula 3 memiliki aktivitas antioksidan 477,17 

ppm, total antosianin 44,864 ppm, daya cerna pati 50,96% dan daya 

cerna protein 28,75%. Ketiga formula bubur instan memiliki total 

antosianin dan daya cerna pati yang tinggi, namun masih memiliki 

aktivitas antioksidan dan daya cerna protein yang relativ rendah. 

3. Formula bubur instan terbaik yang terpilih berdasarkan metode multiple 

atribute adalah formula 2 dengan komposisi tepung jagung 45,50%, 

tepung kacang tunggak 4,50%, margarin 25%, susu bubuk full cream 

15%, gula pasir 10%, ekstrak ubi jalar ungu dengan perbandingan 1 : 2 

b/v (bahan : ekstrak) dan putih telur sebagai foaming agent sebanyak 

20% (b/b). 
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5.2. Saran 

 Saran yang bisa diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang umur simpan produk bubur 

instan. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut tenang cara penghilangan zat antigizi yang 

terdapat pada bahan baku, misalnya dengan perkecambahan sehingga 

akan meningkatkan daya cerna protein bubur instan. 

3. Perlu analisa lebih lanjut kandungan serat pangan dan total pati produk 

bubur instan. 

4. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pemanfaatan ampas ubi jalar ungu 

yang dihasilkan. 
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Prosedur analisa 

1.1. Analisa Kadar Air dengan Metode Oven (AOAC, 1995) 

 Cawan petri dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105oC selama 24 jam. 

 Dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit. 

 Ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (x gram), lalu 

dinolkan. 

 Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram) di dalam cawan petri. 

 Sampel dalam cawan petri dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105oC 

selama 5 jam. 

 Didinginkan dalam desikator selama 30 menit. 

 Sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang-ulang sampai 

tercapai berat konstan (z gram), yaitu selisih penimbangan berat sampel 

berturut-turut kurang dari 0,2 gram. 

 

Kadar air dihitung dengan rumus :  

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑨𝒊𝒓 (%
𝒃

𝒃
) =  

𝒛 − 𝒙

𝒚
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

1.2. Analisa Kadar Abu dengan Metode Pengabuan Kering (SNI 01-2981-

1992) 

 Cawan porselen dimasukkan ke dalam oven suhu 105oC selama 24 jam. 

 Dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit. 

 Ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (x gram), lalu 

dinolkan. 

 Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram) di dalam cawan 

porselen. 

 Diarangkan dalam lemari asam sampai berwarna hitam dan asap putih 

telah hilang. 

 Diabukan di dalam tanur bersuhu 600oC hingga diperoleh abu berwarna 

putih (±4-6 jam). 

 Dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105oC selama 1 jam. 

 Dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit. 
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 Sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang-ulang sampai 

tercapai berat konstan (z gram), yaitu selisih penimbangan berat sampel 

berturut-turut kurang dari 0,2 gram. 

 

Kadar abu dihitung dengan rumus :  

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑨𝒃𝒖 (%
𝒃

𝒃
) =  

𝒛 − 𝒙

𝒚
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

1.3. Analisa Kadar Lemak dengan Metode Soxhlet (SNI 01-2981-1992) 

 Sampel yang telah halus ditimbang (x gram). 

 Sampel dibungkus kertas saring dan ditutup kapas bebas lemak 

kemudian diikat dengan benang.  

 Sampel tersebut dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet yang  

telah dihubungkan dengan labu lemak yang telah dikeringkan dan  

diketahui bobotnya (y gram). 

 Air pendingin dialirkan melalui kondensor.  

 Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum eter (PE) sebanyak 40 ml selama 5 jam.  

 Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak diuapkan dengan 

penangas air sampai agak pekat, lalu dikeringkan pada oven 105oC 

sampai berat konstan. 

 Berat labu lemak akhir ditimbang (z gram). 

  

 Kadar lemak dihitung dengan rumus :  

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑳𝒆𝒎𝒂𝒌 (%
𝒃

𝒃
) =  

𝒛 − 𝒚

𝒙
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

1.4. Analisa Kadar Protein dengan Metode Kjedhal (AOAC, 1995) 

 Sampel ditimbang sebanyak 3 gram. 

 Dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl.  

 Ditambahkan ½ butir Tablet Kjehdal untuk analisis katalisator, dan 

ditambahkan 15 ml H2SO4.  

 Didekstruksi selama 1 hingga 2 jam sampai terbentuk cairan yang 

berwarna jernih, kemudian didinginkan ± 30 menit.  

 Ditambahkan 25 ml aquades dingin dan 3 tetes indikator PP  
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 Ditambahkan 100 ml larutan NaOH (30%) atau sampai sampel berwarna 

cokelat.  

 Sampel didestilasi selama 3 menit dan destilat ditampung di dalam 

Erlenmeyer yang berisi 20 ml larutan jenuh asam borat 3% dan 3 tetes 

indikator metyl red.  

 Dilakukan titrasi dengan HCL 0,1 N yang telah distandarisasi sampai 

terbentuk warna merah muda dan dicatat volume titrasi.  

  

 Kadar protein dapat dihitung dengan rumus : 

 

% 𝑵 =  
(𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒊𝒕𝒓𝒂𝒔𝒊 − 𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐) 𝒙 𝑵 𝑯𝑪𝒍 𝒙 𝑴𝒓 𝑯𝑪𝒍

𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 = %𝑵 𝒙 𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒌𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊 

 *faktor konversi setiap bahan pangan berbeda-beda, dapat dilihat  pada 

 tabel berikut. 

No. Bahan  Faktor konversi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Beras 
Gandum 
Tepung terigu 
Kacang kedelai 
Kacang tanah 
Buji-bijian 
Susu 
Lainnya 

5,95 
5,83 
5,78 
5,71 
5,46 
5,30 
5,38 
6,25 

 Sumber: Atmawikarta (2001). 

 

1.5. Analisa Kadar Karbohidrat dengan Metode By Different (Winarno, 2002) 

Analisa kadar karbohidrat dilakukan dengan menggunakan metode by 

different. Perhitungan karbohidrat by different adalah penentuan karbohidrat 

dalam bahan makanan secara kasar, dimana rumus yang digunakan adalah: 

 

𝑲𝒂𝒅𝒂𝒓 𝑲𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕 (%
𝒃

𝒃
) = 𝟏𝟎𝟎% − (𝒂𝒊𝒓 + 𝒂𝒃𝒖 + 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 + 𝒍𝒆𝒎𝒂𝒌 ) (%

𝒃

𝒃
) 
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1.6. Uji Aktivitas Antioksidan dengan Metode DPPH (Molyneux, 2004 yang 

dimodifikasi) 

 Ditimbang sampel sebanyak 1 gram, ditambah/dilarutkan ke dalam 

metanol 98% dalam labu ukur 100ml (larutan 10.000ppm). 

 Diencerkan dengan konsentrasi 1000, 1500, 2000, 2500 dan 3000  ppm. 

 Tiap-tiap konsentrasi diambil sebanyak 2ml dan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi. 

 Ditambahkan DPPH sebanyak 1ml. 

 Divortex hingga homogen. 

 Didiamkan pada tempat gelap selama 30menit. 

 Diukur absorbansi panjang gelombang 517 Nm 

 

 Dihitung % aktivitas antioksidannya dengan rumus : 

% 𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒐𝒌𝒔𝒊𝒅𝒂𝒏 = (
𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 − 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍

𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒃𝒂𝒏𝒔𝒊 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍
) 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

 Setelah didapat nilai % aktivitas antioksidannya, selanjutnya dihitung nilai 

IC50 dan EC50. 

 

1.7. Analisa Total Antosianin (Giusti dan Wrolstad, 2001) 

a. Persiapan Bahan 

 Membuat larutan buffer pH 1 : KCl 14,9 gram 0,2 M diencerkan dalam 

labu ukur 1000 ml (larutan A) dan HCl 0,2 M (larutan B), buffer pH 1 

dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan A dan 97 ml larutan B 

kemudian diencerkan sampai 200 ml sampai mencapai pH 1. 

 Buffer pH 4,5 : 11,55 ml asam asetat 0,2 M dilarutkan dalam labu ukur 

1000 ml (larutan A) dan 16,49 gram Na-asetat 0,2 M dalam labu ukur 

1000 ml (larutan B), buffer pH 4,5 dibuat dengan mencampurkan 28 ml 

larutan A dan 22 ml larutan B kemudian diencerkan sampai 100 ml 

sampai pH mencapai 4,5 
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b. Preparasi Sampel 

 Sampel dihancurkan kemudian ditimbang sebanyak 20 gram 

 Dimasukkan dalam labu ukur 100 ml, kemudian diekstrak dengan 

menambahkan pelarut HCl 1% dalam metanol sampai tanda batas 

 Diekstrak dan dihomogenkan kemudian didiamkan selama 4 jam dan 

disaring dengan menggunakan kertas saring wathmant no 1 

 Filtrat disentrifugasi selama 10 menit 3850 rpm 

 

c. Analisa Antosianin 

 Hasil preparasi sampel (filtrat) dipipet sebanyak 1 ml dan dimasukkan 

dalam labu ukur 10 ml, diencerkan dengan menggunakan larutan 

buffer pH 1 sampai tanda batas 

 Diambil 1 ml larutan hasil preparasi dan dimasukkan dalam labu ukur 

10 ml, diencerkan dengan menggunakan larutan buffer pH 4,5 sampai 

tanda batas 

 Ukur absorbansi tiap sampel pada λmax dan λ = 700 nm 

 Menghitung absorbansi sampel dengan rumus : 

 A = (Aλmax – Aλ700 nm)pH 1 - (Aλmax – Aλ700 nm)pH 4,5 

 

Total antosianin dihitung dengan rumus : 

  Total antosianin (ppm) = 
𝑨 𝒙 𝑩𝑴 𝒙 𝑭𝑷

𝜺 𝒙 𝟏
 x 1000 

 Keterangan : 𝜀 = koefisien absorbsivitas = 26900 L/mol dinyatakan  

   sebagai Cyanidin-3-glukosidase 

 Berat Molekul (BM) Cyanidin-3-glukosidase = 449,2 

 λmax = serapan paling tinggi pada sampel 

 λ700 nm = serapan Cyanidin-3-glukosidase 

 

1.8. Uji Daya Cerna Pati In Vitro (Anam, 2010) 

a. Pembuatan Reagen DNS (Bernfeld, 1955 dalam Anam 2010) 

 Timbang 5 g NaOH, 91 g Kalium Natrium Tartrat, 5 g Na2SO3 dan DNS 

(Dinitro Salisilic Acid) 5 g  

 Larutkan ke dalam air sampai dengan volume 500 ml.  

 Campuran dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. 

 Larutan yang sudah jadi disimpan dalam botol gelap dan suhu rendah. 
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b. Pembuatan Larutan Standar Maltosa 

 Maltosa ditimbang sebanyak 50 gram 

 Dilarutkan dalam 50 ml buffer HCl 

 Diencerkan hingga diperoleh stick standar dengan konsentrasi 1000 

ppm 

 Diencerkan hingga konsntrasi larutan standar maltose 0, 100, 200, 

300, 400, 500 dan 600 ppm 

 Masing-masing konsentrasi diambil sebanyak 1 ml 

 Ditambahkan 3 ml DNS 

 Diinkubasi pada waterbath suhu 40oC selama 15 menit 

 Didinginkan kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 

530 nm 

 

c. Pengukuran Sampel 

 Sampel ditimbang sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam labu 

erlenmeyer. 

 Ditambahkan 100 ml H2O dan dipanaskan dalam dalam waterbath 

selama ± 30 menit hingga mencapai suhu 900C. 

 Didinginkan dan diambil sebanyak 2 ml untuk ditempatkan ke dalam 

tabung reaksi.  

 Diencerkan dengan 3 ml aquades dan ditambahkan 5 ml larutan buffer 

Na-fosfat 0,1 M pH 7.0 agar tingkat keasamannya berada pada pH 7.0. 

 Diinkubasi pada suhu 370C selama 15 menit. 

 Ditambahkan 5 ml enzim α-amilase dan diinkubasi lagi selama 30 

menit pada suhu 370C. 

 3 ml larutan diambil, ditempatkan dalam tabung reaksi yang berbeda 

dan ditambahkan 3 ml perekasi DNS. 

 Kemudian, larutan tersebut dididihkan selama 10 menit pada suhu 

900C.  

 Ditambahkan 1 ml kalium natrium tartrat (garam Rochelle) 40%. 

 Setelah itu, larutan tersebut diukur dan dibaca absorbansinya pada 

panjang gelombang 530 nm.  
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 Daya cerna pati dihitung dengan rumus :  

𝑫𝒂𝒚𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒕𝒊 =  
𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓 𝒎𝒂𝒍𝒕𝒐𝒔𝒂 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎

𝒌𝒂𝒅𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒕𝒊 𝒎𝒖𝒓𝒏𝒊 𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍 𝒉𝒊𝒅𝒓𝒐𝒍𝒊𝒔𝒊𝒔 𝒆𝒏𝒛𝒊𝒎
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

1.9. Uji Daya Cerna Protein In Vitro (Saunders, 1973) 

 Sampel yang telah dihaluskan dan kasein standar (sebagai kontrol) 

ditimbang sebanyak 0,25 g 

 Dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 ml yang telah berisi 0,0015 g enzim 

pepsin dalam 15 ml HCl 

 Kemudian diinkubasi selama 3 jam pada suhu 37oC 

 Dinetralisasi dengan 7,5 ml 0,5 M NaOH 

 Kemudian masukkan 0,004 g enzim pankreatin yang sebelumnya telah 

dicampur dengan 7,5 ml buffer phosphat pH 8 

 Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC 

 Setelah inkubasi, disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 3500 

rpm 

 Diambil 2 ml supernatan 

 Ditambahkan 4 ml TCA 0,1 M lalu di vortex 

 Disentrifugasi 10 menit dengan kecepatan 3500 rpm 

 Diambil 1,5 ml supernatan 

 Ditambahkan 5 ml 0,4 M Na2CO3, lalu 1 ml folin 50% 

 Diinkubasi selama 20 menit pada suhu 37oC 

 Diukur absorbansinya pada panjang gelombang 578 nm 

 Blanko diperlakukan sama tetapi tanpa pemberian enzim 

 

 Daya cerna protein dihitung dengan rumus :  

𝑫𝒂𝒚𝒂 𝒄𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆𝒊𝒏 =  
(𝒂𝒃𝒔. 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 − 𝒂𝒃𝒔. 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍)

(𝒂𝒃𝒔. 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 − 𝒂𝒃𝒔. 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍)
𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

 

1.10. Total Kalori Metode Bomb Calorimeter (Suhardi, 1993) 

 Sampel dibuat pellet dengan berat 1-1,5 g, kemudian diletakkan pada 

curcible. Kawat dipasang bomb, kemudian sampel dihubungkan dengan 

kawat menggunakan benang 
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 Timbang air 2000 ml, dimasukkan pada bucket kemudian bomb diisi 

dengan 1 m metil merah, sampel dimasukkan ke dalam bomb dan ditutup 

rapat 

 Bomb diisi dengan 5 atm O2, kemudian dikeluarkan kembali dan 

selanjutnya diisi lagi dengan 25-3 atm O2. Sekrup bomb dikencangkan, 

kemudian bomb dimasukkan ke dalam bucket 

 Bucket dimasukkan ke dalam jaket, kemudian ditutup. Sebelumnya 

pengaduk dan termometer diperiksa. Alat dihubungkan dengan arus 

listrik. 

 Tunggu sampai suhu konstan dan catat (T1), kemudian tekan tombol 

pembakaran (istilah umumnya bomb). Catat suhu akhir setelah 7-10 menit 

(T2), setelah itu aliran listrik dimatikan 

 Buka tutup jaket dan keluarkan bomb. Oksigen dikeluarkan dari dalam 

bomb (minimal 1 menit) 

𝐆𝐄/𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 (𝐊𝐚𝐥/𝐠) =
(𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)𝒙 𝟐𝟒𝟑𝟒 − 𝟑𝟎

𝑩𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 (𝒈)
 

 

1.11. Penentuan Perlakuan Terbaik Metode Multiple Atribute (Zeleny, 

1982) 

Uji pembobotan dilakukan untuk menentukan perlakuan terbaik. Uji 

pembobotan ini menggunakan teknik multiple attribute dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Ditentukan 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 semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terburuk 

dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter 

dengan nilai terendah semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai nilai 

terburuk dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.. 

2. Dihitung 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
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Bila nilai ideal (d*i) maksimal, maka : 

  d*i = 
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝑴𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈−𝑴𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒇

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒆𝒏𝒚𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝑴𝒆𝒏𝒅𝒆𝒌𝒂𝒕𝒊 𝑰𝒅𝒆𝒂𝒍
 

3. Dihitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter. 

λ = 1/jumlah parameter 

L1= (λ k) = 1 − ∑ (λi × d𝑘𝑛

𝑖=1
i) 

L2= (λ, k) = ∑[λi2 (1 − dk i)]1/2  

L∞ = maks [λi (1 - dk i)] 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai  nilai L1, L2, 

dan L∞ terendah. 
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Lampiran 2. Data dan Hasil Analisa Proksimat Bahan Baku 

2.1. Analisa Kadar Air 

 Tepung jagung 

Ulangan 
Berat 
cawan 

Berat 
sampel 

Berat akhir 
(setelah 4 jam) 

Berat akhir 
(setelah 5 jam) 

Kadar 
air 

Rata-
rata 

1 1,7287 3,0002 4,4309 4,4019 10,90% 10,75% 

2 1,7908 3,0005 4,4970 4,4741 10,57%  

3 1,8115 3,0008 4,4963 4,4886 10,79%  

 

 Tepung kacang 

Ulangan 
Berat 
cawan 

Berat 
sampel 

Berat akhir 
(setelah 4 jam) 

Berat akhir 
(setelah 5 jam) 

Kadar 
air 

Rata-
rata 

1 1,8253 3,0005 4,5427 4,5130 10,42% 10,55% 

2 1,7740 3,0007 4,4856 4,4577 10,56%  

3 1,7594 3,0011 4,4453 4,4406 10,66%  

 

2.2. Analisa Kadar Protein 

 Tepung jagung 

Ulangan Berat sampel Volume titrasi Kadar protein Rata-rata 

1 1,0029 11,2 9,426 9,299% 

2 1,0007 10,9 9,192  

3 1,0007 11,0 9,279  

 

 Tepung kacang 

Ulangan Berat sampel Volume titrasi Kadar protein Rata-rata 

1 1,0000 30,9 26,687 27,095% 

2 1,0001 31,7 27,401  

3 1,0009 31,05 27,198  

 

2.3. Analisa Kadar Abu 

 Tepung jagung 

Ulangan Berat 
cawan 

Berat 
sampel 

Berat 
akhir 

Berat 
abu 

Kadar 
abu 

Rata-
rata 

1 20,6314 3,0007 20,6394 0,0080 0,267 0,346% 

2 21,4540 3,0005 21,4642 0,0142 0,473  

3 22,2612 3,0056 22,2702 0,0090 0,299  

 

 Tepung kacang 

Ulangan Berat 
cawan 

Berat 
sampel 

Berat 
akhir 

Berat 
abu 

Kadar 
abu 

Rata-
rata 

1 20,6315 3,0006 20,7104 0,0789 2,629 2,694% 

2 21,4540 3,0003 21,5340 0,0800 2,666  

3 22,2612 3,0005 22,3448 0,0836 2,786  
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2.4. Analisa Kadar Lemak 

 Tepung jagung 

Ulangan 
Berat 

sampel 
Berat labu Berat akhir 

Kadar 
lemak 

Rata-rata 

1 2,0005 44,4886 44,5718 4,1589 3,504% 

2 2,0003 46,8040 46,8720 3,3995  

3 2,0002 45,7602 45,8193 2,9547  

 

 Tepung kacang 

Ulangan 
Berat 

sampel 
Berat labu Berat akhir 

Kadar 
lemak 

Rata-rata 

1 2,0007 44,6661 44,7188 2,634 2,870% 

2 2,0006 46,9798 47,0378 2,899  

3 2,0020 45,6672 45,7288 3,077  

 

2.5. Analisa Kadar Karbohidrat (By Different) 

 Tepung jagung = 76,099% 

 Tepung kacang = 56,792% 
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Lampiran 3. Data dan Hasil Analisa Kadar Air Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 4,38 3,89 3,96 12,23 4,08 

2 3,34 4,47 5,32 13,13 4,38 

3 4,57 4,7 4,42 13,69 4,56 

Total Ulangan 
(R) 

12,29 13,06 13,7 39,05 4,34 

Rerata 4,10 4,35 4,57 

   

Sb. Variasi Db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 0,3612 0,1806 0,40 6,69 18 tn 

Ulangan 2 0,3341 0,1670 0,37 6,69 18 tn 

Error 4 1,8210 0,4553 
    Total 8 2,5164 
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Lampiran 4. Data dan Hasil Analisa Kadar Abu Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 2,03 2,05 2,18 6,26 2,09 

2 2,46 2,12 2,57 7,15 2,38 

3 2,14 2,24 2,23 6,61 2,20 

Total Ulangan 
(R) 

6,63 6,41 6,98 20,02 2,22 

Rerata 2,21 2,14 2,33 
  

 

Sb. Variasi Db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 0,1358 0,0679 3,71 6,69 18 tn 

Ulangan 2 0,0539 0,0269 1,47 6,69 18 tn 

Error 4 0,0732 0,0183 
    Total 8 0,2629 
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Lampiran 5. Data dan Hasil Analisa Kadar Lemak Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 20,98 20,63 20,63 62,24 20,75 

2 21,10 20,68 19,89 61,67 20,56 

3 19,82 19,78 19,35 58,95 19,65 

Total Ulangan 
(R) 

61,9 61,09 59,87 182,86 20,32 

Rerata 20,63 20,36 19,96 
  

 

Sb. Variasi Db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 2,0697 1,0349 14,83 6,69 18 * 

Ulangan 2 0,6904 0,3452 4,95 6,69 18 tn 

Error 4 0,2792 0,0698 
    Total 8 3,0393 

      

UJI LANJUT BNT 

 
 

DATA urutan t-α sd BNT Notasi 

Formula 1 20,75 20,75 2,776 0,2157 0,5988 A 

Formula 2 20,56 20,56 
   

A 

Formula 3 19,65 19,65 
   

B 
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Lampiran 6. Data dan Hasil Analisa Kadar Protein Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 10,06 9,80 9,88 29,74 9,91 

2 10,45 10,33 9,97 30,75 10,25 

3 11,02 11,14 11,11 33,27 11,09 

Total Ulangan 
(R) 

31,53 31,27 30,96 93,76 10,42 

Rerata 10,51 10,42 10,32 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

Ket 
0,05 0,01 

Formula 2 2,2059 1,1030 38,75 6,69 18 ** 

Ulangan 2 0,0541 0,0271 0,95 6,69 18 tn 

Error 4 0,1138 0,0285 
    Total 8 2,3739 

      

UJI LANJUT BNT 

 
 

DATA urutan t-α sd BNT Notasi 

Formula 1 9,91 11,09 4,604 0,1378 0,6344 A 

Formula 2 10,25 10,25 
   

B 

Formula 3 11,09 9,91 
   

B 
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Lampiran 7. Data dan Hasil Analisa Kadar Kabohidrat (by different) Bubur 

Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 62,56 63,63 63,34 189,53 63,18 

2 62,65 62,40 62,25 187,30 62,43 

3 62,45 62,13 62,89 187,47 62,49 

Total Ulangan 
(R) 

187,65 188,17 188,48 564,30 62,70 

Rerata 62,55 62,72 62,83 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 1,0253 0,5126 2,36 6,69 18 tn 

Ulangan 2 0,1174 0,0587 0,27 6,69 18 tn 

Error 4 0,8699 0,2175 
    Total 8 2,0126 
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Lampiran 8. Data dan Hasil Perhitungan Kalori Bubur Instan (Perhitungan 

Empiris) 

Formula Ulangan Protein Lemak Karbohidrat Kalori Rerata  

1 

1 10,06% 20,98% 62,56% 479,24 479,07 

2 9,80% 20,63% 63,63% 479,38  

3 9,88% 20,63% 63,34% 478,60  

2 

1 10,45% 21,10% 62,65% 482,31 475,75 

2 10,33% 20,68% 62,40% 477,03  

3 9,97% 19,89% 62,25% 467,92  

3 

1 11,02% 19,82% 62,45% 472,25 471,16 

2 11,14% 19,78% 62,13% 471,11  

3 11,11% 19,35% 62,89% 470,13  

 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 479,24 479,38 478,60 1437,22 479,07 

2 482,31 477,03 467,92 1427,25 475,75 

3 472,25 471,11 470,13 1413,49 471,16 

Total Ulangan 
(R) 

1433,79 1427,52 1416,65 4277,96 
 

Rerata 477,93 475,84 472,22 

 
 

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 94,65 47,33 3,24 6,69 18 tn 

Ulangan 2 50,17 25,09 1,72 6,69 18 tn 

Error 4 58,41 14,60 
    Total 8 203,23 
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Lampiran 9. Data dan Hasil Analisa Aktivitas Antioksidan Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 451,98 450,85 455,36 1358,19 452,73 

2 463,52 465,95 459,97 1389,44 463,15 

3 463,95 480,44 487,13 1431,51 477,17 

Total Ulangan 
(R) 

1379,44 1397,24 1402,46 4179,13 
 

Rerata 459,81 465,75 467,49 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 902,46 451,23 8,33 6,69 18 * 

Ulangan 2 97,07 48,53 0,90 6,69 18 tn 

Error 4 216,71 54,18 
    Total 8 1216,24 

      

UJI LANJUT BNT 

 
 

DATA urutan t-α sd BNT Notasi 

Formula 1 452,73 477,17 2,776 5,77 16,017 A 

Formula 2 463,15 463,15 
   

AB 

Formula 3 477,17 452,73 
   

B 
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Lampiran 10. Data dan Hasil Analisa Total Antosianin Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 33,064 33,565 25,048 91,677 30,559 

2 43,751 41,747 45,087 130,585 43,528 

3 38,073 42,749 53,770 134,592 44,864 

Total Ulangan 
(R) 

114,888 118,061 123,905 356,854 
 

Rerata 38,296 39,354 41,302 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 374,64 187,32 4,48 6,69 18 tn 

Ulangan 2 13,95 6,97 0,17 6,69 18 tn 

Error 4 167,29 41,82 
    Total 8 555,87 
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Lampiran 11. Data dan Hasil Analisa Daya Cerna Pati Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 72,49 73,83 73,52 219,84 73,28 

2 70,12 68,23 72,61 210,96 70,32 

3 50,15 56,30 46,44 152,89 50,96 

Total Ulangan 
(R) 

192,76 198,36 192,57 583,69 
 

Rerata 64,25 66,12 64,19 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

ket 
0,05 0,01 

Formula 2 881,42 440,71 33,23 6,69 18 ** 

Ulangan 2 7,20 3,60 0,27 6,69 18 tn 

Error 4 53,04 13,26 
    Total 8 941,67 

      

UJI LANJUT BNT 

 
 

DATA urutan t-α sd BNT Notasi 

Formula 1 73,28 73,28 4,604 2,9732 13,6887 A 

Formula 2 70,32 70,32 
   

A 

Formula 3 50,96 50,96 
   

B 
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Lampiran 12. Data dan Hasil Analisa Daya Cerna Protein Bubur Instan 

Formula  
Ulangan Total 

Perlakuan 
(P) 

Rerata 
I II III 

1 17,32 15,12 16,77 49,21 16,40 

2 19,84 23,23 25,28 68,35 22,78 

3 28,70 30,08 27,48 86,26 28,75 

Total Ulangan 
(R) 

65,86 68,43 69,53 203,82 
 

Rerata 21,95 22,81 23,18 
  

 

Sb. Variasi db JK KT F hitung 
F tabel 

Ket 
0,05 0,01 

Formula 2 228,832 114,416 24,45 6,69 18 ** 

Ulangan 2 2,352 1,176 0,25 6,69 18 tn 

Error 4 18,719 4,680 
    Total 8 249,903 

      

UJI LANJUT BNT 

 
 

DATA urutan t-α sd BNT Notasi 

Formula 1 16,40 28,75 4,604 1,7663 8,1323 A 

Formula 2 22,78 22,78 
   

AB 

Formula 3 28,75 16,40 
   

B 
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Lampiran 13. Data dan Hasil Pemilihan Perlakuan Terbaik  

Formula 

Parameter 

Kadar 
air 

Kadar 
abu 

Kadar 
lemak 

Kadar 
protein 

Kadar 
karbohidrat 

Total 
energi 

Aktivitas 
antioksidan 

Total 
antosianin 

Daya 
cerna pati 

Daya cerna 
protein 

Total energi 
(bomb calory) 

1 4,37 2,09 20,56 9,91 63,07 476,95 0,0477 30,23 73,28 16,40 530,54 

2 4,57 2,38 20,75 10,25 62,05 475,93 0,0463 31,35 70,32 22,78 529,39 

3 4,08 2,20 19,65 11,09 62,98 473,11 0,0453 26,80 50,96 28,75 513,23 

 

Parameter 

Kadar 
air 

Kadar 
abu 

Kadar 
lemak 

Kadar 
protein 

Kadar 
karbohidrat 

Total 
energi 

Aktivitas 
antioksidan 

Total 
antosianin 

Daya 
cerna pati 

Daya cerna 
protein 

Total energi 
(bomb calory) 

rendah rendah tinggi tinggi tinggi tinggi Tinggi tinggi tinggi tinggi tinggi 

 

Formula 
 DK Parameter 

Kadar 
air 

Kadar 
abu 

Kadar 
lemak 

Kadar 
protein 

Kadar 
karbohidrat 

Total 
energi 

Aktivitas 
antioksidan 

Total 
antosianin 

Daya 
cerna pati 

Daya cerna 
protein 

Total energi 
(bomb calory) 

1 0,93 1,00 0,99 0,89 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00 0,57 1,00 

2 0,89 0,88 1,00 0,92 0,98 1,00 0,97 1,00 0,96 0,79 1,00 

3 1,00 0,95 0,95 1,00 1,00 0,99 0,95 0,85 0,70 1,00 0,97 

 

Perlakuan L1 L2 Lmax Hasil Ranking 

Formula 1 0,9480 0,0016 0,0520 1,0016 3 

Formula 2 0,9479 0,0006 0,0521 1,0006 1 

Formula 3 0,9300 0,0011 0,0700 1,0011 2 

Perlakuan terbaik yang memiliki kerapatan terendah 
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Lampiran 14. Kurva Standart Maltosa 

 

Konsentrasi Absorbansi 

0 0 

100 0,111 

200 0,226 

300 0,332 

400 0,445 

500 0,561 

600 0,649 
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Lampiran 15. Dokumentasi 

15.1. Uji Proksimat Bahan Baku 

 

15.2. Pembuatan Bubur Instan 
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15.3. Uji Proksimat Bubur Instan 
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15.4. Uji Aktivitas Antioksidan 

 

 

15.6. Uji Total Antosianin 

 

15.7. Uji Daya Cerna Pati 

 

 

15.8. Uji Daya Cerna Protein 

 

 


