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RINGKASAN 

 

Penyediaan pangan sumber kalori dan protein dapat dipenuhi dari sumber 
daya pangan lokal, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan gizi harian anak usia 
7-9 tahun. Jagung, sebagai sumber pangan lokal yang produksinya tinggi, dapat 
memberikan asupan kalori yang besar. Hal ini  dapat dikombinasikan dengan 
sumber protein nabati dari kacang-kacangan seperti tunggak dan kecipir yang 
mempunyai kandungan protein yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis 
kacang-kacangan lain di Indonesia. Kombinasi antara jagung, kecambah tunggak 
dan kecipir dapat diolah menjadi jenis snack berbentuk ekstrudat yang disukai 
anak-anak kelompok usia 7-9 tahun.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode optimasi 
Linear Programming dengan batasan total bahan 100 g, kacang tunggak ≥25%, 
kacang kecipir ≤5%, total kalori ≥370 kkal dan total protein ≥14,7 g. Produk yang 
dihasilkan selanjutnya dianalisa sifat kimia, fisik dan organoleptiknya serta 
dibandingkan dengan produk ekstrudat komersial dengan uji lanjut Independent 
sample T-Test selang kepercayaan 5% dan uji General Linear Models-Univariate.  

Formulasi terbaik yang diperoleh yaitu 70 g jagung, 25 g kecambah kacang 
tunggak dan 5 g kecambah kacang kecipir. Hasil uji sifat kimia (nutrisi) ekstrudat 
formulasi kadar air 2,77% (b/b), protein 15,98% (b/b), lemak 3,41% (b/b), 
karbohidrat 76,43% (b/b), kadar abu 1,42% (b/b) dan kalori 386,01 kkal. Hasil uji 
sifat fisik ekstrudat formulasi yaitu derajat pengembangan 522,50%, daya patah 
16,37 N/m, IPA 0,03 g/ml, IKA 0,03 g/ml, dan warna dengan nilai L 76,71, a 3,18, 
dan b 28,79. Semua parameter menunjukkan adanya perbedaan antara ekstrudat 
formulasi dengan komersial kecuali pada parameter IPA. Uji Hedonik pada produk 
ekstrudat dengan skala 1-5 menunjukkan nilai warna 3,19 (kurang suka), aroma 
3,42 (kurang suka), rasa 2,94 (kurang suka), tekstur 4,03 (suka) dan kerenyahan 
4,16 (suka).  

Pengembangan produk ekstrudat berbahan dasar jagung, kecambah 
kacang tunggak dan kecambah kacang kecipir  dapat memenuhi 20,87% 
kebutuhan kalori dan 32,61% kebutuhan protein harian anak usia 7-9 tahun, 
sehingga dapat menjadi alternatif snack sehat bagi anak usia sekolah. Pemenuhan 
kebutuhan nutrisi lainnya dapat diperoleh dari konsumsi pangan sehat lainnya baik 
dari makanan utama maupun dari makanan ringan.  

 
Kata kunci: snack ekstrusi, jagung, kecipir, tunggak 
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Syifa Qolbiyah Nasir. 135100100111022. Development of Extrusion Product 

Based on Corn, Sprouted Black Eyed-Pea and Sprouted Winged Bean as an 

Alternative of Healthy Snack for 7-9 Years Old Children. Undergraduate 

Thesis. Supervisor: Prof. Dr. Ir. Harijono, M.App.Sc. 

 

SUMMARY 

 

Calorie and protein can be supplied from local food, including the fulfilment 
of daily nutrition needs for 7-9 years old children. Corn, as one of the highest 
production of staple foods can be a supplier for calorie needs. It can be combined 
with the vegetable protein of legumes, such as from black eyed-pea and winged 
bean to supply the protein daily needs. The combination of these, can be 
processed into extrusion snack for 7-9 years old children.  

The method used in this research is Linear Programming with some 
limitations, there are materials total is estimated to be 100 g, germinated black 
eyed-pea ≥25%, germinated winged bean ≤5%, total of calorie ≥370 kkal and total 
of protein ≥14,7 g. Formulated product than being analyzed the physic-chemical 
characteristic and organoleptic by hedonic test, then further tested with 
Independent sample T-Test 5% and General Linear Models-Univariate.  

The best formulation is 70 g corn, 25 g germinated black eyed-pea and 5 g 
germinated winged bean. Chemical characteristics showed water content 2,77% 
(w/w), protein 15,98% (w/w), fat 3,41% (w/w), carbohydrate 76,43% (w/w), ash 
content 1,42% (w/w) and calorie 386,01 kkal. Physical characteristics showed 
expansion ratio 522,50%, hardness 16,37 N/m, WAI 0,03 g/ml, WSI 0,03 g/ml, and 
color value L 76,71, a 3,18, and b 28,79. All parameters showed the difference 
between formulated extrudate compare with the commercial extrudate except for 
WAI index. Hedonic test with 1-5 scoring method showed value for color 3,19 (less 
liked), aroma 3,42 (less liked), flavor 2,94 (less liked), texture 4,03 (liked) dan 
crispiness 4,16 (liked).  

Development of extrusion product based on corn, germinated black-eyed 
pea and germinated wing bean can supply 20,87% of calorie and 32,61% of protein 
daily needs for 7-9 years old children, therefore it is suitable an alternative of 
healthy snack for 7-9 years old children. Fulfilment of other nutrition can be 
supplied from the main food or other snack food. 

  
Keywords: extrusion snack, corn, black-eyed pea, winged bean 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang 

melimpah, terutama bagi sumber daya pangan. Hal ini juga didukung dengan iklim 

tropis di Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa menyebabkan sebagian 

besar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik sehingga Indonesia mempunyai 

keanekaragaman hayati yang melimpah dan berpotensi untuk dikembangkan. 

Pengolahan dan pengembangan SDA terutama sumber daya lokal yang 

berkelanjutan diperlukan dalam menciptakan keanekaragaman produk pangan 

serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pangan yang bergizi, sehat 

dan aman. 

     Komoditas pangan lokal sekunder seperti serealia, kacang-kacangan dan 

umbi-umbian sering dianggap inferior, terlepas dari kandungan gizinya yang baik. 

Pandangan masyarakat semacam itu harus diubah karena pada kenyataannya 

jenis pangan lokal mempunyai potensi untuk dimanfaatkan dalam rangka 

mengatasi permasalahan kemiskinan dan pemenuhan pangan yang sehat. 

Penerapan teknologi pengolahan pangan seperti teknologi ekstrusi menjadi 

alternatif  penting untuk mengangkat nilai komoditas pangan lokal di Indonesia.  

     Berbagai pangan olahan seperti kudapan (snack) berbahan baku pangan impor 

banyak diminati karena bentuk dan cita rasanya yang menarik terutama bagi anak 

usia awal sekolah usia 7-9 tahun, salah satunya adalah snack ekstrudat. Teknologi 

pengolahan ekstrusi merupakan teknologi yang efisien dalam segi pengolahan 

pangan (Anton, et al., 2009). Hal ini dikarenakan adanya kombinasi dari beberapa 

proses meliputi pencampuran, pemasakan, pengadonan, penghancuran, 

pencetakan, dan pembentukan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Selain itu, 

pengolahan ekstrusi juga dapat menghasilkan produk dengan bentuk, warna dan 

citarasa yang bervariasi tergantung pada bahan baku dan kondisi pengolahan 

yang digunakan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Snack ekstrusi yang sehat 

diharapkan dapat dihasilkan dengan bahan dasar komoditas lokal yang dapat 

diterima masyarakat, termasuk anak-anak, karena bentuk produk yang dihasilkan 

akan berbeda daripada bentuk asli komoditas tersebut.    

     Bahan baku yang digunakan untuk ekstrusi umumnya tinggi pati seperti biji 

sereal dengan  kandungan air sekitar 14-15% dan diproses menjadi produk yang 
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mengembang secara maksimal (Moscicki, 2011). Jagung yang mempunyai rasio 

amilosa terhadap amilopektin sebesar 22:78 sesuai untuk produk ekstrusi 

(Koswara, 2009).  

     Kurangnya kandungan protein pada jagung dapat  diatasi dengan 

menambahkan kacang-kacangan seperti biji kecipir dan kacang tunggak. 

Kandungan protein kecipir (29,65%) dan tunggak (23,85%) merupakan yang 

tertinggi dibandingkan jenis kacang-kacangan lainnya (USDA, 2016). Kandungan 

asam amino pada kacang tunggak yang rendah akan asam amino threonine, 

alanine, glisin dan prolin (Prakash, et al., 1987) dapat ditambahkan dari tingginya 

kandungan asam amino tersebut pada kacang kecipir. Selain itu, rendahnya 

kandungan asam amino metionin pada kacang kecipir (Husain dan Bahasy, 1998) 

juga dapat ditambahkan dari kacang tunggak yang cukup tinggi kandungan asam 

amino metionin. Hal ini menjadikan dua jenis kacang-kacangan ini merupakan 

bahan yang komplementer. Perkecambahan terbatas pada kacang-kacangan 

dapat mengurangi zat anti gizi dan meningkatkan daya cerna protein (Khairi dan 

Kanetro, 2014). Pada proses ekstruksi yang menggunakan tipe single screw 

umumnya digunakan bahan baku dengan ukuran tertentu dan seragam (grits) 

sehingga untuk biji-bijian perlu dilakukan pengecilan ukuran terlebih dahulu 

(Moscicki, 2011).  

     Snack ekstrudat dengan kandungan kalori dan protein tertentu perlu 

diformulasikan sebelum proses. Salah satu cara optimasi  formula makanan 

dengan kandungan gizi yang dikehendaki adalah dengan linear programming. 

Metode ini menggunakan aplikasi model matematis yang didahului dengan 

penelitian eksperimental sederhana untuk menentukan (i) batasan kandungan zat 

gizi produk yang dituju, (ii) mengetahui kandungan gizi bahan-bahan yang akan 

digunakan dan (iii) menetapkan batasan maksimal atau minimal jumlah bahan 

tertentu yang digunakan untuk membuat formula. Dalam kasus lainnya, 

pembatasan dapat juga dilakukan terhadap harga produk yang diinginkan. 

Penggunaan linear programming telah banyak digunakan pada formulasi makanan 

pendamping ASI (MP-ASI) (Ismayanti, 2014), food bars (Nurmasita, 2014), dan 

bagiak (Putri, 2015). Oleh karenanya penerapan linear programming juga sangat 

dimungkinkan untuk pengembangan formula snack ekstrusi anak-anak usia 7-9 

tahun, misalnya untuk menyediakan sebesar 20% kebutuhan kalori dan 30% 

kebutuhan protein dari angka kecukupan gizi (AKG). Berdasarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2013, anak-anak usia 7-9 
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tahun membutuhkan asupan 1850 kkal dan 49 gram protein per hari. Kekurangan 

asupan kalori dan protein serta zat gizi lainnya diharapkan dapat diperoleh dari 

makanan lain yang dikonsumsi anak setiap hari. Pengembangan produk ekstrusi 

ini diharapkan dapat menjadi alternatif snack yang sehat dan bergizi berbasis 

sumberdaya pangan lokal  bagi anak usia awal sekolah (7-9 tahun). Selain itu, 

langkah ini merupakan upaya diversifikasi bentuk olahan dari bahan pangan lokal 

yang sering dianggap inferior menjadi produk yang dianggap lebih berkelas.   

 

1.2 Perumusan Masalah 

     Komoditas pangan lokal seringkali dianggap atau mempunyai citra inferior, 

terlepas dari kandungan gizinya yang baik. Olahan pangan jenis ini yang masih 

memperlihatkan bentuk asli bahan umumnya kurang menarik bagi anak-anak. 

Bentuk produk snack ekstrusi, umumnya lebih disukai anak-anak. Jagung, 

kecambah kacang tunggak, dan kecambah kacang kecipir merupakan komoditas 

lokal yang mempunyai kandungan gizi dan komponen yang sesuai untuk diolah 

dengan cara ekstrusi. Bahan-bahan tersebut dapat diformulasikan menggunakan 

linear programming menjadi snack ekstrusi dengan kalori minimal 370 Kkal dan 

protein 14,7 g per 100 gram sehingga dapat memenuhi 20% kalori dan 30% protein 

berdasarkan AKG harian untuk anak-anak usia 7-9 tahun. 

 

1.3 Tujuan  

     Menghasilkan formula snack  yang mempunyai kandungan kalori minimal 370 

Kkal dan protein 14,7 g per 100 gram dengan bahan baku berupa jagung, kacang 

tunggak, dan kacang kecipir untuk mencukupi 20% kalori dan 30% protein 

berdasarkan AKG harian untuk anak-anak usia 7-9 tahun dengan optimasi 

menggunakan linear programming.  
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1.4 Manfaat 

     Manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Menyediakan alternatif snack pilihan bagi masyarakat dengan nutrisi yang 

baik, terutama dalam pemenuhan 20% kebutuhan kalori dan 30% protein 

sesuai Angka Kebutuhan Gizi (AKG) anak usia 7-9 tahun. 

2. Melakukan diversifikasi produk olahan jagung dan kacang-kacangan. 

 

1.5 Hipotesis 

     Biji-bijian jagung, tunggak, dan kecipir dapat dibuat menjadi produk snack 

ekstrusi dengan optimasi formula menggunakan linear programming agar per 100 

gram snack mencukupi minimal  20% kalori dan 30% protein dari AKG harian untuk 

anak-anak usia 7-9 tahun.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung 

     Tanaman jagung (Zea mays L) merupakan salah satu jenis tanaman biji-bijian 

dari keluarga rumput-rumputan (Graminaceae). Jenis jagung yang banyak ditanam 

di Indonesia adalah tipe mutiara (flint) dan setengah mutiara (semiflint), seperti 

jagung Arjuna, jagung Harapan, Pioneer-2, Hibrida C-1, dan lain-lain. Selain itu 

juga ada jagung tipe berondong (pop corn), jagung gigi kuda (dent corn) dan 

jagung manis (sweet corn) (Suprapto, 1992 dalam Atmadja, 2006).  

     Komposisi kimia jagung bervariasi tergantung pada jenis atau varietas dari 

jagung, keadaan tanah dan iklim. Pada umumnya, komposisi kimia jagung dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Komposisi kimia biji jagung 
 

Komposisi  Kimia Jumlah (%) 

Air 13.5 
Protein 10.0 
Lemak 4.0 
Karbohidrat  

- Pati 61.0 
- Gula 1.4 
- Pentosan  6.0 
- Serat kasar 2.3 

Abu 1.4 

 Sumber: Koswara, 2009 
 

     Karbohidrat merupakan komponen yang paling banyak pada biji jagung. 

Sebagian besar jenis jagung mempunyai kandungan amilopektin 78% dan amilosa 

22%. Protein yang terkandung pada biji jagung kurang lebih 10% tetapi nilai 

biologisnya rendah karena kurangnya kandungan lisin dan triptofan yang 

merupakan asam amino esensial. Lemak pada jagung banyak tersimpan di 

lembaga yaitu sekitar 83% dari total lemak, terutama pada bentuk trigliserida 

(Koswara, 2009).  

     Beberapa pengolahan jagung yang telah dikembangkan diantaranya 

pembuatan susu/sari dan kerupuk jagung (Agato dan Narsih, 2011), formulasi 

Makanan Pendamping (MP) ASI (Ismayanti dan Harijono, 2015), biscuit dengan 

kombinasi ubi jalar oranye (Claudia, 2015) dan snack ekstrusi dengan kombinasi 

kacang merah (Rukmi, 2009) dan gandum (Sobota, et al., 2010). 
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2.2 Kacang Kecipir 

     Kecipir atau winged bean (Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.) merupakan 

tumbuhan merambat anggota keluarga Fabaceae (Leguminosae) (Handayani, 

2013). Bagian Pucuk dan polongnya dimanfaatkan sebagai sayuran. 

 
Tabel 2.2 Komposisi kimia biji kecipir per 100 gram 
 

Komposisi Kimia Jumlah 

Air (g) 8.34 
Energi (kkal) 409 
Protein (g) 29.65 
Lemak (g) 16.32 

Karbohidrat (g) 41.71 
Serat (g) 25.9 

Sumber: USDA, 2016 

 

     Tanaman ini memiliki batang terpilin dan panjang dengan ketinggian dapat 

mencapai 3-4 m. Tumbuhnya merambat, memanjat atau membelit membentuk 

semak yang menahun. Dalam budidayanya biasanya diberi penyangga, namun 

jika dibiarkan akan menutupi permukaan tanah (Belinda, 2015). 

 

  

(a)      (b) 

Gambar 2.1 Kecipir. (a) buah polong (Sarkar, 2012) (b) biji kecipir (dok.pri) 

 

     Semua bagian tanaman kecipir, kecuali batangnya, dapat dikonsumsi sehingga 

tanaman ini disebut juga sebagai supermarket on the stalk. Selain sebagai 

sayuran, masyarakat juga memanfaatkan bagian-bagian tanaman kecipir sebagai 

bahan obat tradisional, seperti untuk menambah nafsu makan, obat bisul, dan lain-
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lain. Manfaat lainnya yaitu dapat menyuburkan tanah karena kemampuanyya 

mengikat nitrogen bebas dari udara, sebagai pakan ternak,, tanaman penutup 

tanah dan dapat ditumpangsarikan dengan tanaman kehutanan (Handayani, 

2013). 

     Kecipir merupakan sumber protein yang baik, terutama pada bagian bijinya. 

Berikut komposisi kimia dari biji kecipir (lihat Tabel 4.2). Kacang ini juga 

mengandunga asam amino yang lengkap, namun rendah akan asam amino 

metionin (Tabel 2.3). Sehingga kacang ini baik jika dikombinasikan dengan jenis 

kacang-kacangan yang tinggi akan asam amino metionin, salah satunya adalah 

kacang tunggak. Beberapa pengolahan kecipir yang telah dikembangkan 

diantaranya adalah isolat protein dari biji kecipir (Budijanto, et al., 2011), 

pembuatan minuman sari kecipir (Belinda, 2015), yogurt susu kecipir (Kurniawan, 

et al., 2012), dan pembuatan biskuit kecipir sebagai MP ASI (Markus, 2015). 

 

Tabel 2.3 Komposisi asam amino kacang kecipir dan kacang tunggak per 100 gram 
 

Asam Amino Kacang Kecipir1 (g) Kacang Tunggak2 (g) 

Metionin 0,30 1,58 
Isoleusin 5,50 4,58 
Leusin 7,20 7,64 
Lisin 6,30 7,28 

Fenilalanin 4,50 6,60 
Threonin 5,20 3,45 

Valin 5,60 5,98 
As Glutamat 9,50 18,30 
As Aspartat 8,80 11,10 

Serin 7,50 4,60 
Prolin 6,80 3,98 
Alanin 6,60 4,25 
Glisin 7,40 3,78 
Sistin 0,60 0,75 

Tirosin 3,60 3,16 
Histidin 3,70 3,20 
Arginin 5,70 7,30 

Total Asam Amino (%) 45,00 60,42 

Sumber: 1 Husain dan Bahasy (1998), 2 Prakash, et al. (1987) 

 

2.3 Kacang Tunggak 

     Kacang tunggak (Vigna unguiculata L. Walp) merupakan salah satu tanaman 

sayuran yang dikenal juga sebagai kacang bijian. Kacang ini dibudidayakan 

dengan berbagai tipe kultival seperti tipe merambat, tipe determinat tegak-netral 

dan lain sebagainya. Kacang ini sering pula disebut dengan kacang tolo atau beras 

kacang atau kacang dadap. Kacang ini sering digunakan sebagai tanaman 
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penutup tanah atau pencegah erosi karena pertumbuhannya tergolong cepat 

diantara jenis kacang-kacangan yang lain (Fachruddin, 2007). 

 

Gambar 2.2 Kacang tunggak (dok.pri) 

     Kacang tunggak mengandung serat yang tinggi sehingga baik bagi penderita 

diabetes karena dapat mengatur tingkat gula darah. Kacang ini juga sumber yang 

baik bagi asam folat yang berperan dalam membentuk sel dan kesehatan janin 

(Asngad, et al., 2017). Selain ini kacang ini juga tinggi protein yang penting untuk 

otot dan tulang. Kandungan nutrisi dari kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 

     Selain mengandung serat, kacang tunggak juga dapat dijadikan sebagai 

sumber protein nabati yang baik. Kandungan protein kacang tunggak terutama dari 

segi asam aminonya baik berupa asam amino esensial maupun asam amino non 

esensial (Tabel 2.3). Namun kandungan asam amino threonine, prolin, alanin, dan 

glisin tidak begitu tinggi. Hal ini dapat dikombinasikan dengan jenis kacang-

kacangan yang tinggi akan asam amino tersebut, salah satunya adalah kacang 

kecipir. 

 

Tabel 2.4 Komposisi kimia biji tunggak per 100 gram 
 

Komposisi Kimia Jumlah 

Air (g) 11,95 
Energi (kkal) 336,00 
Protein (g) 23,52 
Lemak (g) 1,26 

Karbohidrat (g) 60,03 
Serat (g) 10,60 

Sumber: USDA, 2016 
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2.4 Ekstrusi 

        Ekstrusi merupakan proses pengolahan pangan yang mengombinasikan 

beberapa proses meliputi pencampuran, pemasakan, pengadonan, 

penghancuran, pencetakan, dan pembentukan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Oleh 

karena itu, teknologi ini dinilai sebagai teknologi yang efisien bagi industri pangan 

(Huber, 2001). Teknologi ekstrusi ini dapat dilakukan dengan menggunakan suhu 

rendah maupun tinggi. Tekanan pada proses ekstrusi berfungsi untuk 

mengendalikan bentuk, menjaga air dalam kondisi yang sangat panas, dan 

meningkatkan proses pengadukan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Hal ini 

menjadikan ekstrusi dapat meningkatkan keberagaman produk pangan dari segi 

bentuk, warna dan cita rasa. 

     Karakteristik utama dari proses ekstrusi adalah sifatnya yang kontinu. Alat 

ekstruder dioperasikan dalam kondisi kesetimbangan dinamis yang berarti bahan 

yang masuk setara dengan produk yang akan dihasilkan. Kondisi pengoperasian 

harus diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan 

perubahan kimia yang terjadi pada tabung ekstruder (barrel) sesuai dengan yang 

diinginkan (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

 

2.4.1 Ekstruder 

     Ekstruder merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses ekstrusi. 

Jenis ekstruder dibagi menjadi 3, yaitu ekstruder ulir tunggal, ekstruder ulir ganda, 

dan ekstruder kering (Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

1. Ekstruder Ulir Tunggal 

Ekstruder jenis ini digunakan secara luas untuk ekstrusi suhu tinggi. Tipe 

ekstruder ini termasuk pada jenis ekstruder basah karena uap air diinjeksikan 

ke dalam barrel selama proses pengolahan berlangsung. Ekstruder jenis ini 

mempunyai batasan tertentu untuk mencampur, oleh karena itu diperlukan pre-

conditioning dengan penambahan air dan uap air untuk meningkatkan kadar 

air dan memperpanjang waktu kesetimbangan. Jenis ekstruder ini juga 

terbatas pada bahan baku dengan bentuk butiran/grits (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). 

2. Ekstruder Ulir Ganda 

Pada ekstruder ulir ganda, ulir berputar membentuk angka 8 di dalam barrel. 

Perputaran ulir tersebut memindahkan bahan dari ekstruder dan pertautannya 
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memperbaiki pencampuran serta mencegah perputaran bahan di dalam barrel. 

Berbeda dengan ulir tunggal, ekstruder jenis ini dapat mengolah bahan yang 

mengandung minyak, lengket atau sangat berair, serta ukuran partikel yang 

lebih bervariasi yaitu dari butiran sampai dengan tepung halus (Estiasih dan 

Ahmadi, 2009). 

3. Ekstruder Kering 

Ekstruder jenis ini merupakan ekstruder yang tidak memerlukan sumber 

pemanasan dari luar atau uap air untuk injeksi, sehingga semua produk 

mengalami pemanasan dengan gesekan mekanik. Bahan yang dapat diolah 

dengan ekstruder ini mempunyai kadar air 10-40% tergantung pada formulasi 

campurannya (Estiasih dan Ahmadi, 2009).  

 

2.5 Snack Ekstrusi 

     Snack (makanan ringan) merupakan jenis makanan kudapan yang dikonsumsi 

masyarakat selain dari makanan pokok (makan pagi, siang, malam). Terdapat 

berbagai macam bentuk dan olahan dari makanan ringan, salah satu jenis 

pengolahan makanan ringan yang banyak dipasaran adalah pengolahan ekstrusi. 

Menurut SNI 2886:2015, makanan ringan ekstrudat merupakan makanan ringan 

yang dibuat dari bahan pangan sumber karbohidrat dan/atau protein melalui 

proses ekstrusi dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan dengan atau tanpa proses penggorengan. 

Pengolahan makanan ringan dengan proses ekstrusi harus memenuhi 

persyaratan SNI yang telah ditetapkan (lihat Tabel 2.5). 

     Pada umumnya, snack ekstrusi berbahan dasar jagung yang dominan ada di 

masyarakat. Selain itu, mulai adanya pengembangan dengan mengombinasikan 

jagung dengan sumber pati lainnya atupun dengan kacang-kacangan sebagai 

sumber protein bagi produk akhir yang dihasilkan seperti pengembangan snack 

ekstrudat berbahan dasar berbahan dasar jagung dengan kombinasi kacang 

merah (Rukmi, 2009),  kacang hijau (Atmadja, 2006) dan gandum (Sobota, et al., 

2010). Ada pula pengembangan snack ekstrusi dengan sumber lain telah banyak 

dikembangkan, seperti tepung kacang arab (Cicer arietinum) (Meng, et al., 2010), 

tunggak dan tepung daun kelor (Rweyemamu, et al., 2015), berbasis beras tinggi 

protein (Chaiyakul, et al., 2009), millet dan tunggak (Balasubramanian, et al., 

2012), gingseng (Gui dan Ryu, 2014), serta pati singkong dan flaxseed (Mesquita, 

et al., 2013). 
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Tabel 2.5 Syarat mutu makanan ringan ekstrudat (SNI 2886:2015) 
 

No. Jenis Uji Persyaratan 

1 Keadaan  
1.1 Bau Normal 
1.2 Rasa Normal 
1.3 Warna Normal 
1.4 Tekstur Normal 
2 Kadar air (% b/b) Maksimal 4 
3 Kadar lemak  
3.1 Kadar lemak dengan proses penggorengan (%b/b) Maksimal 38 
3.2 Kadar lemak tanpa proses penggorengan (%b/b) Maksimal 30 
4 Kadar garam (dihitung sebagai NaCl) Maksimal 2,5 
5 Bilangan Asam (mg KOH/g minyak) Maksimal 2 
6 Bilangan peroksida (mek peroksida/1000 g minyak) Maksimal 10 
7 Kadar abu tidak larut dalam asam (%b/b) Maksimal 0,1 
8 Cemaran logam  
8.1 Timbal (Pb) (mg/kg) Maksimal 0,25 
8.2 Kadmium (Cd) (mg/kg) Maksimal 0,2 
8.3 Timah (Sn) (mg/kg) Maksimal 40 
8.4 Merkuri (Hg) (mg/kg) Maksimal 0,03 
9 Cemaran Arsen (As) (mg/kg) Maksimal 0,25 
10 Cemaran Mikroba  
10.1 Angka Lempeng Total (koloni/g) Maksimal 1x104 

10.2 Escherichia coli (APM/g) < 3 
10.3 Salmonella sp  Negatif/25 g 
10.4 Staphylococcus aureus (koloni/g) Maksimal 1x102 

 

2.5.1 Snack Ekstrudat Komersial Merek Oishi 

     Perkembangan pengolahan makanan ekstrudat dari masa ke masa menjadikan 

banyaknya jenis makanan ringan ini di masyarakat dengan berbagai daya tariknya. 

Salah satunya adalah makanan ringan ekstrudat merek Oishi (Lampiran 15). 

Produk ini diproduksi oleh PT Liwayway, Bekasi. Oishi mengembangkan makanan 

ringan ekstrudat dengan berbagai rasa dan bentuk yang khas, sepeti bulat, stick, 

dan popcorn. Rasa yang disuguhkan juga bervariasi dari coklat, keju, hingga 

jagung bakar.  

     Pada produk ekstrudat merek Oishi rasa jagung bakar, produk ini 

menyuguhkan bentuk snack yang seperti popcorn yang sedang mekar dengan 

bumbu yang tebal dan terasa. Snack ini tersedia dengan takaran saji 70 g. 

Komposisi dari produk ini yaitu jagung, minyak nabati (mengandung antioksidan 

TBHQ), tepung terigu, tepung beras, bumbu rasa jagung bakar (mengandung 

penguat rasa mononatrium glutamat, dinatrium inosinat, dinatrium guanilat, 

antioksidan d-Alfa-Tokeferol), gula dan garam. 
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2.5.2 Snack Ekstrudat Komersial Merek Momogi 

     Produk ekstrudat lainnya yang sudah beredar dimasyarakat dalam waktu yang 

cukup lama yaitu produk ekstrudat merek Momogi (Lampiran 15). Produk yang 

diproduksi oleh PT Sari Murni Jaya, Sidoarjo ini menyediakan bentuk yang 

bervariasi mulai dari long stick, mini stick, hingga bentuk bintang dan hati. Rasa 

yang ditawarkan yaitu rasa jagung bakar, coklat dan keju. 

     Rasa jagung bakar disediakan dengan bentuk ekstrudat long stick dimana 

dalam satu kemasan terdapat dua stick. Rasa jagung bakar yang kuat menjadi 

daya tarik tersendiri. Produk ini disediakan dalam 8 g per takaran sajinya dan 

dibuat dengan komposisi yaitu jagung (60%), minyak nabati, gula (mengandung 

pengawet sulfit), bumbu jagung (mengandung penguat rasa dinatrium 5’-

ribonukleotida, dinatrium 5’-inosinat dan pemanis buatan aspartam), susu bubuk 

full cream, garam, perisa artifisial jagung bakar, dan pewarna makanan kuning 

FCF CI 15985..    

 

2.6 Pangan Anak Usia 7-9 Tahun 

     Makanan yang bergizi sehat dan aman diperlukan manusia dalam memenuhi 

kebutuhan badan akan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Setelah 

usia balita yang merupakan golden age dalam masa pertumbuhan dan 

perkembangan anak, periode penting lain adalah pada masa usia sekolah yaitu 

usia 7-9 tahun. Pada masa ini, anak membutuhkan asupan pangan yang baik 

untuk tetap mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dimana pada masa-

masa ini anak akan mulai melakukan aktivitas yang banyak baik di sekolah 

maupun di lingkungan rumahnya sehingga diperlukan asupan gizi yang baik untuk 

menjaga pertumbuhan, perkembangan tubuh serta pemenuhan dari kebutuhan 

gizi anak (lihat Tabel 2.6). Selain itu, anak-anak akan mulai mengenal berbagai 

jenis makanan baru yang ada di sekitarnya, sehingga diperlukan penanaman pola 

konsumsi pangan yang baik sejak usia dini (Yuliastuti, 2012; Anzarkusuma, et al., 

2014). Menurut Bergamaschi, et al. (2016), konsumsi snack yang bervariasi pada 

anak dapat meningkatkan rasa familiar, kesukaan dan konsumsinya pada 

makanan tersebut. Pengenalan berbagai jenis pangan sehat menjadi kunci bagi 

pola konsumsi pangan anak di masa yang akan datang. Pangan yang tidak hanya 

enak di lidah namun juga sehat dan bergizi bagi pemenuhan gizi tubuh. Konsumsi 

sumber kalori dan protein berupa kombinasi serealia kaya serat dan kacang-
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kacangan sebagai sumber protein nabati diperlukan agar masyarakat mengenal 

pangan sehat dan bergizi dari sumber daya lokal yang berpotensi bagi pemenuhan 

kebutuhan gizi harian. 

 

Tabel 2.6 Angka kecukupan gizi anak usia sekolah 
 

Gizi 7-9 tahun 
10-12 tahun 

Laki-laki Perempuan 

Energi (kkal) 1850 2100 2000 
Protein (g) 49 56 60 
Lemak (g) 72 70 67 
Karbohidrat (g) 254 289 275 
Serat (g) 26 30 28 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 

 

2.7 Pemrograman Linear 

     Menurut Siswanto (2007), Pemrograman Linear merupakan sebuah metode 

matematis yang berkarakteristik linear untuk menemukan suatu penyelesaian 

optimal dengan cara memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap 

satu susunan kendala. Metode ini merupakan salah satu teknik riset operasi yang 

paling banyak digunakan di perusahaan-perusahaan di Amerika dan dijadikan 

sebagai dasar dalam pengembangan teknik riset operasi lainnya seperti Goal 

Programming, Binary Integer Programming dan Zero-One Programming 

(Siswanto, 2007). Pengaplikasian pemrograman linear ini dapat digunakan dalam 

berbagai bidang seperti optimasi formulasi produk, produksi dan marketing, jadwal 

transportasi, strategi promosi, periklanan, dll (Shenoy, 1998). Dalam Industri 

pangan, Pemrograman Linear menjadi salah satu metode yang penting, dimana 

pengaplikasiannya dapat meliputi formulasi produk, bagian proses, operasi 

pengalengan, nutrisi bahan baku, formulasi produk pangan bergizi dengan biaya 

rendah, evaluasi nilai ekonomi dari produk fortifikasi, dll (Feinerman dan Saguy, 

2006). Menurut Siswanto (2007), Model Pemrograman Linear ini mempunyai 3 

unsur utama yaitu sebagai berikut. 

1. Variabel keputusan 

Variabel ini merupakan hal pertama yang harus ditentukan untuk mencapai 

target yang diinginkan. Variabel ini termasuk kepada produk akhir yang 

bagaimana kah yang diinginkan dan hal-hal lain yang menentukan langkah-

langkah selanjutnya. 
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2. Fungsi tujuan 

Tujuan dalam pemrograman linear harus ditentukan terlebih dahulu setelah 

variabel keputusan diambil. Apakah tujuan dari suatu produk ingin 

dimaksimalkan atau diminimumkan. Setelah ditentukan nantinya baru dapat 

dimasukkan kendala-kendala/batasan yang ditentukan. 

3. Fungsi kendala 

Fungsi kendala merupakan pembatas yang dimasukkan ke dalam model 

pemrograman linear sebagai batas dan pemberi kontrol untuk mendapatkan 

tujun sesuai kondisi yang diinginkan. Model pemrograman linear akan 

menentukan solusi terbaik sesuai dengan tujuan dan kendala yang diberikan. 

Setelah memenuhi tiga unsur utama yang dibutuhkan, selanjutnya dilakukan 

penyelesaian masalah untuk menemukan solusi optimal. Menurut Herjanto dan 

Herfan (2008), pemecahan masalah dalam program linear dapat menggunkan 

beberapa teknik, yaitu  

1. Cara Aljabar 

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dimana penyelesaian 

didapatkan dengan pndekatan trial and error untuk mendapatkan hasil optimal. 

Namun, metode ini kurang efisien jika digunakan dengan batasan yang cukup 

banyak. 

2. Cara Grafik 

Metode grafik dapat digunakan untuk penyelesaian permasalahan dengan dua 

variable dalam bentuk grafik dua dimensi. Jika lebih dari dua variabl, akan sulit 

untuk menemukan titik solusi optimal yang diinginkan karena akan terbentuk 

grafik yang berdimensi lebih dari dua. 

3. Metode Simpleks 

Jika diperlukan penyelesaian masalah dengan banyak variable dan batasan, 

maka metode simpleks merupakan metode yang paling tepat. Metode ini 

mendapatkan penyelesaian optimum dengan secara sistematis memulai 
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penyelesaian dasar fisibel ke penyelesaian dasar fisibel lainnya secara 

berulang-ulang (iteratif). 

     Selain dari metode-metode diatas, dalam beberapa kasus tertentu, dapat juga 

menggunakan metode Goal Programming dan Integer Programming. Goal 

Programming digunakan jika terdapat beberapa permasalahan atau batasan yang 

dapat digabungkan menjadi satu dengan memperhitungkan prioritas dan tingkatan 

sehingga permasalahan yang sebelumnya banyak, dapat digabungkan menjadi 

satu permasalahan saja (Chary, 2009). Sedangkan Integer Programming 

digunakan pada kasus dimana dibutuhkan penyelesaian bagi permasalahan yang 

bersifat faktorial atau nilai faktorial (Chary, 2009). Pemrograman Linear dapat 

dilakukan dengan perangkat lunak untuk mempermudah penyelesaian solusi 

seperti QM for Windows (Rahmi dan Suryani, 016), LINDO, LP88, OR 

CORSWARE, STORM, CMMS dan MSIS (Fienerman dan Saguy, 2006). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Pangan, Laboratorium 

Biokimia dan Analisa Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Serta Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan selama 11 bulan, mulai dari bulan 

Januari 2017 sampai dengan November 2017.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

     Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin pengering tipe kabinet, 

mesin penepung (disc mill), ekstruder ulir tunggal, timbangan analitik (merk 

memmert). Peralatan yang digunakan untuk analisa adalah oven listrik (merk WTC 

Binder), furnace (merk Thermolyne 47900), soxhlet (merek Gerhardt), timbangan 

analitik (merek Denver M310 dan Toledo ML54), distilator, tensil strength (merek 

Imada ZP200N), dan lemari asam. 

 

3.2.2 Bahan 

     Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jagung dan kacang tunggak 

yang diperoleh di Pasar Dinoyo Malang, kacang kecipir yang diperoleh di Toko 

Pertanian Subur, Yogyakarta. Sedangkan bahan analisa yang digunakan yaitu 

aquades, H2SO4 (pa), indikator MM dan PP, tablet Kjeldahl, petroleum eter (pa), 

HCl 0,1 N (teknis), NaOH 45% (teknis) yang diperoleh di toko Makmur Sejati dan 

Kridatama. 

 

3.3 Metode Penelitian 

     Penelitian pengembangan snack ekstrusi ini dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi model matematis yang didahului dengan penelitian eksperimental 

sederhana sebagai penelitian pendahuluan untuk menentukan batas-batas jumlah 

bahan yang digunakan (minimal dan maksimal). Langkah-langkah yang dilakukan 

seperti pada Gambar 3.1. 
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Memahami sistem 

 

Menentukan batasan dan parameter 

 

Membuat formulasi model matematis 

 

Verifikasi dan validasi 

 

Solusi 

 Ya 

Implementasi model 

Gambar 3.1 Diagram alir langkah-langkah pemecahan masalah optimasi 

 

3.3.1 Pemahaman Sistem 

     Sistem yang akan dimodelkan adalah sistem dalam pembuatan snack ekstrusi. 

Pengamatan dalam sistem menunjukkan kondisi: 

1. Bahan yang akan digunakan dalam pembuatan snack ekstrusi ini adalah 

jagung, kecambah kacang tunggak dan kecambah kacang kecipir. 

2. Syarat kecukupan gizi ditentukan berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2013. Sedangkan standar mutu dari snack ekstrusi yang 

dihasilkan didasarkan pada Standar Nasional Indonesia mengenai makanan 

ringan ekstrudat. 

3. Proses pembuatan meliputi pengecilan ukuran, pencampuran, dan ekstrusi. 

4. Produk yang dihasilkan diharapkan sesuai dengan standar mutu yang ada 

terutama pada komposisi gizi makro, warna, rasa, dan aroma yang dapat 

diterima oleh masyarakat. 

 

3.3.2 Penentuan Batasan dan Parameter 

• Batasan yang digunakan dalam penyusunan model adalah sebagai berikut. 

a. Kandungan kalori produk akhir ≥ 370 kkal (20% AKG) 

Tidak 
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b. Kandungan protein produk akhir ≥ 14,7 gram (30% AKG) 

c. Penggunaan jagung sebagai bahan baku ≥ 60% dikarenakan peran pati 

jagung dalam pengembangan dan kerenyahan snack ekstrusi sehingga 

dibutuhkan proporsi yang lebih besar 

• Parameter yang digunakan dalam penyusunan model adalah kadar protein, 

kadar lemak, kandungan kalori dan kadar karbohidrat dari masing-masing 

bahan. 

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

yaitu jagung, kacang tunggak dan kacang kecipir. 

 

3.3.3 Pembuatan Formulasi Model Matematis 

     Pada pembuatan formulasi model matematis yang akan dimasukkan pada 

program linear, terdapat dua fungsi yang harus diperhatikan, yaitu: 

1. Fungsi tujuan yang berfungsi untuk memaksimalkan kandungan kalori dan 

protein dalam snack ekstrudat dengan mengoptimalkan penggunaan bahan 

2. Fungsi kendala yang berfungsi sebagai batasan-batasan yang diinginkan pada 

produk akhir. 

a. Bahan yang digunakan bernilai > 0 

X1, X2, X3 > 0 dengan X1 = jagung 

X2 = kecambah kacang tunggak 

X3 = kecambah kacang kecipir 

b. Jumlah bahan dalam campuran = 100 gram 

X1 + X2 + X3  = 100 dengan X1 = jagung 

X2 = kecambah kacang tunggak 

X3 = kecambah kacang kecipir 

c. Produk harus memenuhi syarat minimal 20% kalori dan 30% protein dari 

AKG anak usia 7-9 tahun. 

 

3.3.4 Verifikasi dan Validasi 

     Proses verifikasi dilakukan dengan melihat logika model matematis yang akan 

digunakan apakah model tersebut sudah menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya dalam sistem pembuatan snack ekstrusi. 

     Proses validasi dilakukan dengan menggunakan data empiris yang diperoleh 

dari konstanta dan parameter dari sistem. Data-data yang diperlukan dalam model 
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optimasi formulasi snack ekstrusi adalah jumlah kalori dan kandungan gizi dari 

masing-masing bahan baku meliputi kadar protein, kadar lemak, dan kadar 

karbohidrat. Analisis kandungan nutrisi dilakukan sebanyak dua kali pengambilan 

sampel. Hasil dari analisa akan digunakan sebagai parameter dalam pembuatan 

model formulasi. 

 

3.3.5 Solusi 

     Solusi dari model matematis yang telah dibuat dilakukan dengan menggunakan 

penerapan linear programming. Metode yang digunakan yaitu metode simpleks 

karena jumlah variabel fungsi kendala yang digunakan lebih dari dua. Pemodelan 

ini akan diproses menggunakan perangkat lunak (software) dengan aplikasi 

program solver yang terdapat pada program Microsoft Excel 2010. Aplikasi ini 

digunakan untuk mempermudah perhitungan sehingga didapatkannya solusi 

dalam penentuan komposisi bahan yang akan dicampurkan dalam pembuatan 

snack ekstrusi yang maksimal. 

 

3.3.6 Implementasi Model 

     Solusi yang telah diperoleh berupa komposisi dari bahan-bahan snack ekstrusi 

selanjutnya akan diolah menjadi sebuah produk akhir. Produk tersebut kemudian 

dianalisa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar yang telah ditetapkan. 

Apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi standar, maka perlu dilakukan 

peninjauan kembali terhadap model matematis pencampuran bahan dengan 

penambahan faktor koreksi pada kandungan nutrisi. Faktor ini merupakan selisih 

antara kandungan nutrisi total bahan baku dengan kandungan nutrisi pada produk 

hasil pemodelan. 

     Produk yang telah memenuhi standar selanjutnya akan dilakukan uji fisik, kimia 

dan organoleptik, dibandingkan dengan produk komersial merek Oishi dan 

Momogi rasa jagung bakar dengan menggunakan hedonic test meliputi rasa, 

warna, aroma dan tekstur yang akan dianalisa dengan general linear models pada 

aplikasi SPSS 16.0. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

     Pelaksanaan penelitian dimulai dengan pembuatan bahan baku berupa grits 

jagung, grits kecambah kacang tunggak tanpa kulit dan grits kecambah kacang 

kecipir kemudian dilanjutkan dengan pembuatan snack ekstrusi dan analisa 

produk akhir. 

 

Tahap Pembuatan Grits Kecambah Kacang Tunggak Tanpa Kulit 

 

 

 

Sortasi dan pencucian 

 

Perendaman selama 12 jam 

 

Penirisan 

 

Perkecambahan selama 24 jam 

 

 

 

Pengupasan kulit kacang tunggak 

 

Pengeringan 60oC selama 6 jam 

 

Penghancuran kasar dengan menggunakan disc mill 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir pembuatan grits kecambah kacang tunggak tanpa kulit 

(modifikasi Rahardian, 2015)  

Analisa: 

• Kadar air 

• Kadar abu 

• Kadar protein 

• Kadar lemak 

• Kadar Karbohidrat 

• Kalori 

Kacang tunggak yang berkecambah 

Biji kacang tunggak 

Grits kecambah kacang 

tunggak tanpa kulit 

Kulit
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Tahap Pembuatan Grits Kecambah Kacang Kecipir 

 

 

 

Sortasi dan pencucian 

 

Perendaman selama 48 jam 

 

Penirisan 

 

Perkecambahan selama 24 jam 

 

 

 

Pengeringan 60oC selama 6 jam 

 

Penghancuran kasar dengan menggunakan disc mill 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram alir pembuatan grits kecambah kacang kecipir (modifikasi 

Rahardian, 2015) 

  

Analisa: 

• Kadar air 

• Kadar abu 

• Kadar protein 

• Kadar lemak 

• Kadar karbohidrat 

• Kalori 

Biji kecipir 

Grits kecambah kacang kecipir 

Kacang kecipir yang berkecambah 
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Tahap Pembuatan Snack Ekstrusi 

        

  

 

 

 

Dicampurkan dengan formulasi hasil solusi program linear  

 

Dimasukkan ke dalam mesin ekstruder single srew suhu 100o-200oC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Diagram alir pembuatan produk ekstrusi (modifikasi Utami, 2014) 

 

Pengamatan dan Analisis Penelitian 

 

1. Uji sifat fisik yang dilakukan pada produk akhir yang dihasilkan antara lain uji 

warna dengan alat color reader, uji daya patah/kekerasan produk dengan alat 

tensil strength, uji derajat pengembangan (Zullichen, 1975 dalam Linko et al., 

1981), uji indeks penyerapan air (IPA) dan uji indeks kelarutan air (IKA) 

2. Uji sifat kimia yang dilakukan antara lain uji proksimat meliputi uji kadar air 

metode oven (AOAC, 1995), uji kadar protein metode Kjeldahl, uji kadar 

karbohidrat metode by difference, uji kadar lemak metode soxhlet 

(AOAC,1995), uji kadar abu, dan perhitungan total kalori. 

3. Uji organoleptik dilakukan dengan membandingkan produk akhir dan produk 

akhir yang ditambahi bumbu dengan produk sejenis yang ada dipasaran 

menggunakan menggunakan hedonic test meliputi rasa, warna, aroma, tekstur 

dan kerenyahan. Daftar pertanyaan diajukan menggunakan scoring method 

yang dinyatakan dalam skor 1-5 dengan rincian; 1 (sangat tidak suka), 2 (tidak 

suka), 3 (kurang suka), 4 (suka), 5 (sangat suka) (Lampiran 6).  

 

Produk ekstrudat 

Grits kecambah kacang 

tunggak tanpa kulit  Grits Jagung 

AnalisaKimia: 

• Kadar air 

• Kadar protein 

• Kadar lemak 

• Kadar abu 

• Kadar karbohidrat 

• Kalori 

Grits kecambah kacang 

kecipir 

Analisa Fisik: 

• Derajat 

pengembangan 

• Uji kekerasan 

• Uji IPA 

• Uji IKA 

• Warna 

Uji Organoleptik 
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Analisa Data 

 

Data hasil analisa fisik dan kimia merupakan hasil analisa pada produk 

ekstrusi dengan formulasi optimal sesuai dengan metode linear programming, 

selanjutnya akan dilakukan uji-t (t-test) dengan selang kepercayaan 5% 

menggunakan independent sample t-test. Data hasil uji organoleptik di analisa 

dengan menggunakan uji statistik General Linear Models Univariate, dimana hasil 

data organoleptik diuji apakah menunjukkan perbedaan nyata (α = 0,05) atau tidak, 

sehingga nantinya dapat diketahui respon panelis akan formulasi produk ekstrusi 

yang dihasilkan. Uji statistik ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 

16.0. 

 

. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrisi Bahan Baku 

     Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan produk ekstrudat penelitian ini 

terdiri dari grits jagung, grits kecambah kacang tunggak, dan grits kecambah 

kacang kecipir. Pengujian kandungan nutrisi bahan baku diperlukan untuk 

mengetahui formulasi terbaik dari produk yang akan dibuat. Kandungan nutrisi 

bahan baku yang diujikan meliputi kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar 

abu, kadar karbohidrat (by difference) dan kalori. 

 

4.1.1 Grits Jagung 

     Grits jagung yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pasar Dinoyo, 

Kota Malang. Sebelum dicampurkan ke dalam adonan produk, grits jagung 

dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tampah untuk menghilangkan 

kotoran-kotoran serta lembaga yang masih terdapat pada grits jagung. Adanya 

kotoran-kotoran ini dapat mempengaruhi proses produksi yang menyebabkan 

pengembangan yang tidak maksimal karena menghalangi pati sebagai agen 

utama pengembangan produk ekstrudat. Menurut Koswara (2009), lemak pada 

jagung terdapat pada lembaga sekitar 83%. Rata-rata hasil analisa kandungan 

nutrisi grits jagung dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Hasil kandungan nutrisi grits jagung per 100 g 

Nutrisi 

Grits Jagung 

Analisa 
Pustaka* 

BB BK 

Air (g) 15,12 - 10,00 

Protein (g) 5,14 ± 0,00 6,05 8,80 

Lemak (g) 5,51 ± 0,15 6,49 1,20 

Karbohidrat (g) 73,33 ± 0,02 86,39 76,90 

Kadar Abu (g) 0,91 ± 0,01 1,07 - 

Kalori (kkal) 363,44 ± 1,37 428,17 371,00 

Sumber: *USDA (2016) 
 

     Kadar air grits jagung hasil analisa (15,12%) lebih tinggi dibandingkan dengan 

pustaka (10,00%). Rendahnya kadar air pada grits jagung disebabkan karena 

proses pengeringan dalam pengolahan jagung utuh menjadi grits jagung.     Kadar 

protein grits jagung hasil analisa (5,14%) lebih rendah bila dibandingkan dengan 
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pustaka (8,80%). Perbedaan jenis jagung dapat mempengaruhi komposisi nutrisi 

yang terkandung di dalamnya. 

     Kadar lemak grits jagung hasil analisa (5,51%) lebih tinggi dibandingkan 

pustaka (1,2%). Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan kadar air dan 

karbohidrat pada bahan sehingga kandungan lemak meningkat. Kadar lemak pada 

proses ekstrusi yang ideal dibatasi maksimal 5% (Singh et al., 2007). Tingginya 

kadar lemak pada bahan dapat menurunkan daya pengembangan produk 

ekstrudat. Hal ini dikarenakan lemak dapat mengahambat pengembangan pati 

selama proses ekstrusi berlangsung. 

     Total karbohidrat grits jagung (73,33%) sedikit lebih rendah dibandingkan 

karbohidrat pada pustaka (76,90%). Kadar karbohidrat pada suatu bahan pangan 

bergantung pada kadar pati yang terkandung di dalamnya. Selama proses 

pengolahan jagung menjadi grits jagung banyak kadar pati yang hilang. Total 

karbohidrat grits jagung sangat berpengaruh terhadap proses ekstrusi dikarenakan 

mempunyai pati jagung komposisi pati yang ideal sehingga dapat menghasilkan 

ekstrudat yang dapat mengembang dengan baik.  

     Kadar abu grits jagung hasil analisa (3,26%) lebih tinggi bila dibandingkan 

pustaka (0,51%). Kadar abu dapat diindikasikan sebagai kadar dari mineral yang 

terkandung pada bahan pangan. Kandungan mineral tertinggi pada grits jagung 

yaitu magnesium (27 mg/100 g), fosfor (73 mg/100 g) dan natrium (137 mg/100 g) 

(USDA, 2016). 

     Total kalori pada grits jagung hasil analisa (363,44 kkal) sedikit lebih rendah 

bila dibandingkan dengan pustaka (371,00 kkal). Total kalori dalam suatu bahan 

pangan dapat dihitung berdasarkan kandungan lemak, karbohidrat, dan protein 

yang terkandung pada bahan, dimana tiap satu gram protein, lemak, dan 

karbohidrat diberi nilai kalori masing-masing sebesar 4 kkal/g, 9 kkal/g, dan 4 

kkal/g secara berurutan. Sehingga, perbedaan kandungan protein, lemak dan 

karbohidrat pada bahan baku dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kalori 

yang diperoleh. 

 

4.1.2 Grits Kecambah Kacang Tunggak 

     Biji kacang tunggak yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pasar 

Dinoyo, Kota Malang. Sebelum dilakukan proses ekstrusi, kacang tunggak 

diberikan beberapa perlakuan terlebih dahulu seperti perendaman, 

perkecambahan, penghilangan kulit, pengeringan dan pengecilan ukuran. Rata-
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rata hasil analisa kandungan nutrisi grits kecambah kacang tunggak dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Hasil kandungan nutrisi grits kecambah kacang tunggak per 100 g 

Nutrisi 

Kecambah Kacang Tunggak 

Analisa 
Pustaka 

BB BK 

Air (g) 5,55 - 5,36** 

Protein (g) 31,75 ± 0,35 33,62 29,06* 

Lemak (g) 2,96 ± 0,91 3,13 3,71* 

Karbohidrat (g) 55.63 ± 1,42 58,90 50,20* 

Kadar Abu (g) 4,11 ± 0,10 4,35 3,38* 

Kalori (kkal) 376,11 ± 3,69 398,24 - 

Sumber: * Ismayanti (2014), ** Febriyanty (2014) 
 

     Kadar air grits kecambah kacang tunggak hasil analisa (5,55%) sedikit lebih 

tinggi dibandingkan pustaka (5,36%). Rendahnya kadar air pada grits kecambah 

kacang tunggak disebabkan karena proses pengeringan dalam pengolahan 

kacang tunggak menjadi grits kecambah kacang tunggak.        

     Kadar protein grits kecambah kacang tunggak hasil analisa (31,75%) lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan pustaka (29,06%). Proses perkecambahan dapat 

menurunkan kadar anti nutrisi pada kacang tunggak sehingga dapat meningkatkan 

daya cerna proteinnya. Kandungan protein pada grits kecambah kacang tunggak 

ini dapat meningkatkan kandungan protein snack ekstrudat yang dihasilkan, 

sehingga proporsi penambahan grits kecambah kacang tunggak menjadi salah 

satu faktor yang perlu diperhatikan.  

     Kadar lemak grits kecambah kacang tunggak hasil analisa (2,96%) lebih rendah 

dibandingkan pustaka (3,71%). Hal ini dapat terjadi karena adanya penurunan 

kandungan lemak pada bahan. Selama proses perkecambahan, proses proses 

katabolisme yaitu perombakan lemak menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim 

lipase (Onimawo dan Asugo, 2004 dalam Devi et al., 2015).   

     Total karbohidrat grits kecambah kacang tunggak (55,63%) lebih tinggi 

dibandingkan karbohidrat pada pustaka (50,20%). Kadar karbohidrat pada suatu 

bahan pangan bergantung pada kadar pati yang terkandung di dalamnya. 

Perbedaan hasil analisa dengan kacang tunggak dapat dikarenakan telah 

banyaknya kandungan pati yang hilang selama proses pengolahan kacang 

tunggak menjadi grits kecambah kacang tunggak. Total karbohidrat grits 
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kecambah kacang tunggak sangat berpengaruh terhadap proses ekstrusi karena 

akan mempengaruhi daya pengembangan produk yang dihasilkan.  

     Kadar abu grits kecambah kacang tunggak hasil analisa (4,11%) lebih tinggi 

bila dibandingkan pustaka (3,38%). Kadar abu pada grits kecambah kacang 

tunggak dapat berupa mineral yang sebelumnya berasal dari kacang tunggak. 

Kandungan mineral tertinggi pada kacang tunggak yaitu magnesium (307 mg/100 

g), fosfor (708 mg/100 g) dan natrium (1857 mg/100 g) (USDA, 2016). 

     Total kalori pada grits kecambah kacang tunggak hasil analisa adalah 331,68 

kkal. Total kalori dalam suatu bahan pangan dapat dihitung berdasarkan 

kandungan lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung pada bahan, dimana 

tiap satu gram protein, lemak, dan karbohidrat diberi nilai kalori masing-masing 

sebesar 4 kkal/g, 9 kkal/g, dan 4 kkal/g secara berurutan. Sehingga, perbedaan 

kandungan protein, lemak dan karbohidrat pada bahan baku dapat menyebabkan 

terjadinya perbedaan kalori yang diperoleh. 

 

4.1.3 Grits Kecambah Kacang Kecipir 

     Biji kacang kecipir yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Toko 

Pertanian Subur, Yogyakarta. Sebelum dilakukan proses ekstrusi, kacang kecipir 

diberikan beberapa perlakuan terlebih dahulu seperti perendaman, 

perkecambahan, penghilangan kulit, pengeringan dan pengecilan ukuran. Rata-

rata hasil analisa kandungan nutrisi grits kecambah kacang kecipir dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Hasil kandungan nutrisi kecambah kacang kecipir per 100 g 

Nutrisi 
Grits Kecambah Kacang Kecipir 

Kacang Kecipir 

BB BK 

Air (g) 6,35  - 6,47* 

Protein (g) 44,78 ± 1,35 47,82  43,04*  

Lemak (g) 19,63 ± 1,38 20,96  24,91* 

Karbohidrat (g) 25,98 ± 2,77 27,74 21,83* 

Kadar Abu (g) 3,26 ± 0,07 3,48  3,76* 

Kalori (kkal) 459,70 ± 6,12 490,88  409,00l** 

Sumber: * Putri (2010), ** USDA (2016) 

 

     Kadar air grits kecambah kacang kecipir hasil analisa (6,35%) sedikit lebih 

rendah dibandingkan dengan pustaka (6,47). Rendahnya kadar air pada grits 
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kecambah kacang kecipir disebabkan karena proses pengeringan dalam 

pengolahan kacang kecipir menjadi grits kecambah kacang kecipir.        

     Kadar protein grits kecambah kacang kecipir hasil analisa (44,78%) lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan pustaka (43,04%). Proses perkecambahan dapat 

menurunkan kadar anti nutrisi pada kacang tunggak sehingga dapat meningkatkan 

daya cerna proteinnya. Kandungan protein pada grits kecambah kacang kecipir ini 

dapat meningkatkan kandungan protein snack ekstrudat yang dihasilkan, sehingga 

proporsi penambahan grits kecambah kacang kecipir menjadi salah satu faktor 

yang perlu diperhatikan.  

     Kadar lemak grits kecambah kacang kecipir hasil analisa (19,63%) lebih rendah 

dibandingkan kacang kecipir (24,91%). Hal ini dapat terjadi karena adanya 

penurunan kadar air dan karbohidrat pada bahan sehingga kandungan lemak pada 

bahan mengalami peningkatan. Selama proses perkecambahan, proses proses 

katabolisme yaitu perombakan lemak menjadi asam lemak dan gliserol oleh enzim 

lipase (Onimawo dan Asugo, 2004 dalam Devi et al., 2015). Tingginya kandungan 

lemak yang tinggi pada grits kecambah kacang kecipir dapat mempengaruhi 

proses ekstrusi produk dimana menurut Singh et al. (2007), penambahan lemak 

>5% dapat menurunkan tingkat pengembangan produk ekstrudat. Sehingga 

proporsi dari grits kecambah kacang kecipir yang ditambahkan perlu diperhatikan. 

Hal ini dikarenakan lemak dapat menurunkan daya putar selama proses ekstrusi 

di dalam barel sehingga tidak tercukupinya tekanan untuk pengembangan produk 

(Singh et al., 2007).     

     Total karbohidrat grits kecambah kacang kecipir (25,98%) lebih tinggi 

dibandingkan karbohidrat pada kacang kecipir (21,83%). Kadar karbohidrat pada 

suatu bahan pangan bergantung pada kadar pati yang terkandung di dalamnya. 

Perbedaan hasil analisa dengan kacang kecipir dapat dikarenakan telah 

banyaknya kandungan pati yang hilang selama proses pengolahan kacang kecipir 

menjadi grits kecambah kacang kecipir. Total karbohidrat grits kecambah kacang 

kecipir sangat berpengaruh terhadap proses ekstrusi karena akan mempengaruhi 

daya pengembangan produk yang dihasilkan.  

     Kadar abu grits kecambah kacang kecipir hasil analisa (0,91%) lebih rendah 

bila dibandingkan kacang kecipir (3,76%). Kadar abu pada grits kecambah kacang 

kecipir dapat berupa mineral yang sebelumnya berasal dari kacang kecipir. 

Kandungan mineral tertinggi pada kacang kecipir yaitu kalsium (440 mg/100 g), 

fosfor (451 mg/100 g) dan natrium (977 mg/100 g) (USDA, 2016).  
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     Total kalori pada grits kecambah kacang kecipir hasil analisa (459,70 kkal) lebih 

rendah bila dibandingkan dengan kacang kecipir (409,00 kkal). Total kalori dalam 

suatu bahan pangan dapat dihitung berdasarkan kandungan lemak, karbohidrat, 

dan protein yang terkandung pada bahan, dimana tiap satu gram protein, lemak, 

dan karbohidrat diberi nilai kalori masing-masing sebesar 4 kkal/g, 9 kkal/g, dan 4 

kkal/g secara berurutan. Sehingga, perbedaan kandungan protein, lemak dan 

karbohidrat pada bahan baku dapat menyebabkan terjadinya perbedaan kalori 

yang diperoleh. 

 

4.2 Persyaratan dan Kecukupan Gizi Ekstrudat 

     Kebutuhan gizi anak usia awal sekolah 7-9 tahun tercantum pada Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 seperti pada Tabel 

4.5. Pemenuhan gizi dapat berasal dari makanan harian anak-anak, baik makanan 

berat seperti makan pagi, makan siang dan malam, dapat juga dari makanan 

ringan seperti jajanan sekolah atau makanan kudapan. Beberapa jajanan anak 

sekolah masih kurang dalam segi kandungan nutrisinya, oleh karena itu perlu 

adanya alternatif jajanan yang sehat dan bergizi. Ekstrudat formulasi berbahan 

dasar jagung, kecambah kacang tunggak dan kecambah kacang kecipir pada 

penelitian ini dibuat sebagai salah satu alternatif bagi jajanan tersebut. Syarat mutu 

dari makanan ringan ekstrudat diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2886:2015, termasuk didalamnya kandungan nutrisi maksimal yang diperbolehkan 

untuk produk ekstrudat seperti pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Syarat mutu nutrisi makanan ringan ekstrudat (SNI 2886:2015) 
 

Gizi Jumlah 

Kadar air (% b/b) Maksimal 4 
Kadar lemak dengan proses penggorengan (%b/b) Maksimal 38 
Kadar lemak tanpa proses penggorengan (%b/b) Maksimal 30 

 

     Metode optimasi produk dengan menggunakan pemrograman linear pada 

penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 20% kebutuhan energi serta 30% 

kebutuhan protein bagi anak usia awal sekolah 7-9 tahun. Hal ini dilakukan dengan 

penggunaan kacang tunggak dan kecipir untuk mendapatkan kadungan gizi yang 

maksimal. 
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Tabel 4.5 Angka kecukupan gizi anak usia sekolah 7-9 tahun 

Gizi AKG 

Energi (kkal) 1850 
Protein (g) 49 
Lemak (g) 72 

Karbohidrat (g) 254 
Serat (g) 26 

Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 

      

4.3 Penentuan Formula Ekstrudat (Model Matematis) 

     Penentuan formula ekstrudat dan model matematisnya dilakukan dengan 

menggunakan metode pemrograman linear dengan aplikasi program Solver yang 

terdapat pada Microsoft Excel 2010. Komposisi ekstrudat terdiri dari grits jagung 

(X1), grits kecambah kacang tunggak (X2), dan grits kecambah kacang kecipir 

(X3).  

     Pembatasan jumlah kecambah kacang tunggak dan kecambah kacang kecipir 

dilakukan agar produk ekstrudat yang dihasilkan tetap dapat mengembang dengan 

baik. Pembatasan yang dilakukan pada kecambah kacang kecipir lebih besar jika 

dibandingkan dengan kecambah kacang tunggak. Hal ini dikarenakan pada 

kecambah kacang tunggak, masih terdapat kandungan karbohidrat cukup tinggi 

yang dapat berperan sebagai agen pengembang. Sedangkan pada kecambah 

kacang kecipir, kandungan karbohidrat yang rendah ditambah dengan tingginya 

kandungan lemak dapat menghalangi proses pengembangan produk ekstrudat. 

Sehingga penggunaan kecambah kacang kecipir hanya dibatasi maksimal 5 gram 

sedangkan kecambah kacang tunggak dibatasi minimal 25 gram (Tabel 4.6).  

 

Tabel 4.6 Model matematis formula produk ekstrudat 

Fungsi Persamaan 

Maksimalisasi kalori Zmaks= 4,2817X1 + 3,9824X2 + 4,9088X3 

Pembatas kalori 4,2817X1 + 3,9824X2 + 4,9088X3 ≥ 370 kkal 

Pembatas protein 0,0605X1 + 0,3362X2 + 0,4782X3 ≥ 14,7 g 

Total berat X1+X2+X3 = 100 g 

Jumlah kecambah kacang tunggak 
minimal 25 g 

X2 ≥ 25 g 

Jumlah kecambah kacang kecipir 
maksimal 5 g 

X3 ≤ 5 g 

Keterangan: X1: grits jagung, X2: grits kecambah kacang tunggak, X3: grits kecambah 
kacang kecipir 

     Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan program Solver pada 

aplikasi Microsoft Excel 2010 (Lampiran 3), diperoleh data proporsi bahan baku 
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sebagai formulasi produk ekstrudat yang akan dibuat. Formula yang dihasilkan 

dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

  

Tabel 4.7 Formula produk ekstrudat dengan linear programming 

Bahan Jumlah (gr) 

Grits jagung 70 

Grits kecambah kacang tunggak 25 

Grits kecambah kacang kecipir 5 

Total 100 

 

4.4 Kandungan Nutrisi Ekstrudat  

        Produk ekstrudat dibuat sesuai dengan formulasi yang disarankan dari 

pemrograman linear. Selanjutnya dilakukan analisa kimia pada produk tersebut 

meliputi analisa kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, perhitungan total 

kalori, dan total karbohidrat (by difference). Kemudian dilakukan analisa statistik 

dengan uji-t (t-test) dengan selang kepercayaan 5% (Lampiran 8). Uji-t (t-test) 

dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 metode Independent Sample 

T-Test. Data hasil analisa kimia dan uji-t (t-test) ditunjukkan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Hasil kandungan kimia produk ekstrudat per 100 g 
 

Nutrisi Formulasi 
Komersial 

Oishi * 
Notasi 

Uji-t 5% 
Prediksi Linear 

Program 

Air (g) 2,77 ± 0,36 - - - 

Protein (g) 15,98 ± 0,05  7,14  b 15,03  

Lemak (g) 3,41 ± 0,26 25,00  b 6,37  

Karbohidrat (g) 76,43 ± 0,49 64,29  b 76,59  

Kadar Abu (g) 1,42 ± 0,43 - - - 

Kalori (kkal) 386.01 ± 3,75 500 b 423,82 

*Sumber: kandungan nutrisi pada label kemasan 
Keterangan: b = beda nyata, tb = tidak beda nyata 
Uji-t 5% dilakukan antara ekstrudat formulasi dengan ekstrudat komersial Oishi 
 

4.4.1 Total Kalori 

     Hasil analisa total kalori dari ekstrudat formulasi adalah 386,01 kkal. Total kalori 

ini diperoleh dengan melakukan perhitungan dimana tiap satu gram protein, lemak, 

dan karbohidrat diberi nilai kalori masing-masing sebesar 4 kkal/g, 9 kkal/g, dan 4 

kkal/g secara berurutan. Hasil analisa total kalori ekstrudat formulasi berbeda jauh 

dengan prediksi total kalori dari linear program, yaitu 423,82 kkal. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan kandungan nutrisi ekstrudat formulasi terutama 
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kandungan lemak, dimana lemak menyumbangkan kalori yang cukup tinggi, yaitu 

9 kkal/g. Berdasarkan analisa statistik uji-t (t-test), diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan antara kandungan kalori ekstrudat formulasi dengan total kalori 

ekstrudat komersial merek Oishi yaitu 500 kkal. Walaupun total kalori kalori 

ekstrudat formulasi lebih rendah dibandingkan hasil prediksi linear program dan 

ekstrudat komersial merek Oishi, total kalori pada ekstrudat formulasi dapat 

memenuhi 20,87% dari kebutuhan kalori harian untuk anak usia sekolah 7-9 tahun. 

Sisa kalori yang belum terpenuhi dapat diperoleh dengan konsumsi makanan 

lainnya.     

 

4.4.2 Kandungan Protein 

     Hasil analisa kandungan protein ekstrudat formulasi adalah 15,98 g, sedikit 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan kandungan protein prediksi linear program. 

Berdasarkan analisa statistik uji-t (t-test), diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan antara kandungan protein ekstrudat formulasi dengan kandungan 

protein ekstrudat komersial merek Oishi yaitu 7,14 g. Kandungan protein yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrudat komersial dikarenakan penggunaan 

bahan baku kacang tunggak dan kacang kecipir yang tinggi protein. Hal ini 

menjadikan ekstrudat formulasi dapat menjadi alternatif snack ekstrudat tinggi 

protein yang baik terutama bagi anak usia awal sekolah 7-9 tahun. Kandungan 

protein ekstrudat formulasi dapat memenuhi 32,61% kebutuhan protein harian 

anak usia awal sekolah 7-9 tahun. 

     Selama proses ekstrusi, protein mengalami denaturasi dan perubahan sifat dari 

larut air menjadi tak larut air. Proses ini terjadi pada saat suhu 60-70oC (Huber, 

2001). Denaturasi protein merupakan proses dimana terjadinya perubahan 

struktur tersier, kuartener, atau sekunder yang tidak disertai pemutusan ikatan 

peptide pada struktur primernya (Haryasyah, 2009). Protein yang terkandung pada 

kacang-kacangan dapat menyerap air yang berkaitan dengan adanya gugus-

gugus polar rantai samping seperti karbonil, hidroksil, amino, karboksil, dan 

sulfhidril yang dapat menyebabkan protein dapat membentuk ikatan hydrogen 

dengan air karena bersifat hidrofilik (Utami, 2015). Selain itu, proses denaturasi 

menyebabkan struktur kompleks protein terurai yang disebabkan adanya kadar air 

dan panas. Perubahan struktur protein yang menjadi lebih sederhana dapat 

meningkatkan daya cerna protein di dalam tubuh. Selain itu, terjadinya inaktivasi 
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anti nutrisi yang dapat menghambat penyerapan protein juga dapat meningkatkan 

daya cerna protein (Ajita dan Jha, 2017). 

 

4.4.3 Kandungan Lemak 

     Hasil analisa kandungan lemak ekstrudat formulasi adalah 3,41 g, lebih rendah 

dibandingkan kandungan lemak prediksi linear program yaitu 6,37 g. Perbedaan 

yang terjadi dapat dikarenakan adanya lemak yang hilang setelah adonan keluar 

dari die sebagai lemak bebas (Singh et al., 2007). Selain itu, dapat juga terjadinya 

pembentukan senyawa kompleks antara lemak dengan amilosa atau protein 

(Camire, 2000 dalam Singh, et al., 2007; Hagenimana et al., 2006 dalam Gui, 

2014). Berdasarkan analisa statistik uji-t (t-test), diperoleh hasil bahwa terdapat 

perbedaan antara kandungan lemak ekstrudat formulasi dengan kandungan lemak 

ekstrudat komersial merek Oishi yaitu 25,00 g. Kandungan lemak pada ekstrudat 

formulasi lebih rendah karena penggunaan bahan baku yang rendah lemak seperti 

jagung dan kacang tunggak, serta penggunaan kacang kecipir yang tinggi lemak 

dibatasi. Selain itu, pada ekstrudat formulasi yang dianalisa masih merupakan 

ekstrudat murni yang belum ditambahi bumbu dan perasa. Penambahan bumbu 

dan perasa seperti gula dan margarin dapat meningkatkan kandungan lemak 

produk ekstrudat. Kandungan lemak pada ekstrudat formulasi juga telah 

memenuhi syarat dari SNI untuk makanan ringan ekstrudat yaitu kandungan lemak 

maksimal 30% untuk ekstrudat tanpa penggorengan dan 38% untuk ekstrudat 

dengan penggorengan, sedangkan pada ekstrudat formulasi kandungan lemak 

yang diperoleh kurang dari batas yang disyaratkan tersebut. 

     Lemak berperan sebagai pelumas (lubricant) dalam proses ekstrusi karena 

dapat mengurangi gaya gesek antara screw dan barel dengan adonan 

(Ramachandra dan Thejaswini, 2015). Pada suhu diatas 40oC di dalam ekstruder, 

viskositas lemak akan menurun sehingga dapat tercampur dengan bahan-bahan 

lain dan terdispersi dengan cepat (Budi et al., 2013).    

 

4.4.4 Kandungan Karbohidrat 

     Hasil analisa kandungan karbohidrat ekstrudat formulasi adalah 76,43 g, tidak 

jauh berbeda dengan prediksi linear program yaitu 76,59 g. Berdasarkan analisa 

statistik uji-t (t-test), diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan antara kandungan 

karbohidrat ekstrudat formulasi dengan kandungan karbohidrat ekstrudat 
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komersial merek Oishi yaitu 64,28 g. Kandungan karbohidrat pada ekstrudat 

formulasi lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrudat komersial. Hal ini 

dikarenakan pada ekstrudat formulasi selain menggunakan jagung sebagai bahan 

dasar yang dominan, juga digunakan kacang tunggak dan kacang kecipir sebagai 

tambahan pati pada produk ekstrudat.  

     Kandungan karbohidrat terutama pati berperan penting dalam pembentukan 

struktur dan bentuk dari produk ekstrudat. Hal ini bergantung pada kadar amilosa 

dan amilopektin pada pati. Selama proses ekstrusi, terjadi gelatinisasi pati (Huber, 

2001) dan pembentukan senyawa kompleks amilosa-lipid yang tergantung pada 

tipe pati dan lemak yang terkandung pada bahan (Singh, et al., 2007). Proses 

gelatinisasi ini menjadikan bentuk pati menjadi lebih larut dalam air yang terjadi 

pada suhu 51-78oC (Huber, 2001). Gelatinisasi merupakan proses dimana granula 

pati membengkak dan akhirnya menghilang, dimana molekul pati akan terurai dan 

terhidrasi yang menghasilkan bentuk yang viskos (Berk, 2013). Hal ini terjadi saat 

pati di dalam air dipanaskan. Gelatinisasi yang terjadi selama proses ekstrusi ini 

menghasilkan tekstur porous yang stabil saat terjadinya puffing (Berk, 2013). Pada 

proses lebih lanjut, pati akan mengalami dekstrinisasi (depolimerisasi sebagian) 

(Berk, 2013). 

     Serat merupakan salah satu komponen karbohidrat yang juga diperlukan bagi 

kesehatan. Selama proses ekstrusi, serat mengalami perubahan struktur dari 

bentuk tak larut menjadi larut air. Hal ini terjadi karena terjadinya pemutusan ikatan 

kovalen dan non kovalen antara karbohidrat dan protein yang berhubungan 

dengan serat, sehingga berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana dan lebih 

mudah larut (Ramachandra dan Thejaswini, 2015). Kacang tunggak yang 

mengandung serat 10,60 g/100 g (USDA, 2016) dan kacang kecipir yang 

mengandung 25,90 g/100 g (USDA, 2016) menjadikan bahan ini baik sebagai 

bahan baku produk sumber serat. Walaupun pada produk ekstrudat formulasi ini 

kecambah kacang tunggak dilepas kulitnya sehingga mengurangi sebagian besar 

seratnya, pada kecambah kacang kecipir tidak dilakukan mengupasan kulit 

sehingga menjadi penyedia sumber serat selain dari jagung. Sehingga pada 

produk ekstrudat formulasi ini, tidak hanya dapat diperuntukkan bagi anak usia 

sekolah 7-9 tahun, namun juga berpotensi bagi makanan penderita diabetes dan 

makanan penurut berat badan. 
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4.4.5 Kadar Air 

     Hasil analisa kadar air ekstrudat formulasi adalah 2,77 g. Kadar air dari 

ekstrudat formulasi telah memenuhi syarat SNI untuk makanan ringan ekstrudat 

yaitu kadar air maksimal 4%, sedangkan kadar air ekstrudat formulasi dibawah 

batas yang ditetapkan tersebut. Kadar air pada suatu produk pangan juga erat 

kaitannya dengan kerenyahan suatu produk dimana dipengaruhi oleh jumlah air 

yang terperangkap di dalam matriks karbohidrat (Atmadja, 2006). Selama proses 

ekstrusi berlangsung sebagaian besar air yang mendapatkan tekanan dan panas 

yang tinggi cenderung menguap atau terperangkap di dalam matriks-matriks 

karbohidrat yang diperlukan untuk proses gelatinisasi pati, denaturasi protein dan 

pengembangan produk. 

 

4.4.6 Kadar Abu 

     Hasil analisa kadar abu ekstrudat formulasi adalah 1,42 g. Kadar abu dapat 

diindikasikan sebagai kandungan mineral yang terkandung dalam suatu bahan 

pangan. Selama proses ekstrusi kandungan mineral pada produk akhir tidak 

banyak berubah. Mineral merupakan zat gizi yang stabil pada kondisi suhu 

maupun tekanan tinggi. Namun adanya proses ini menyebabkan meningkatnya 

daya serap protein di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan proses ekstruksi dapat 

menurunkan senyawa-senyawa yang dapat menghambat penyerapan mineral 

seperti asam fitat dan tannin (Singh, et al., 2007). 

 

4.4.7 Nilai Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

     Perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG) produk ekstrudat hasil formulasi 

dilakukan berdasarkan Peraturan BPOM no 9 Tahun 2015 yang mensyaratkan 

takaran saji bagi makanan ringan ekstrudat yaitu 20 gram dan kebutuhan kalori 

umum pada label pangan yaitu 2000 kkal berdasarkan Peraturan BPOM No 

HK.00.06.51.0475. Berdasarkan hasil perhitungan (Lampiran 18) dalam 20 gram 

takaran saji menghasilkan 80,066 kkal (Tabel 4.9). Sehingga, untuk dapat 

memenuhi kebutuhan harian kalori bagi anak usia 7-9 tahun, diperlukan konsumsi 

produk ini yaitu 23 kali. Oleh karena itu, produk ini disarankan sebagai makanan 

ringan atau selingan disamping makanan utama yaitu makan pagi, siang, dan 

malam. Selain dari produk ekstrudat ini, kebutuhan nutrisi lainnya dapat diperoleh 

dari konsumsi makanan utama tersebut serta konsumsi makanan sehat lainnya. 
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Tabel 4.9 Konversi kandungan gizi produk ekstrudat formulasi dalam takaran saji 

Kandungan Gizi Jumlah dalam 20 g Jumlah dalam % AKG 2000 kkal (%) 

Karbohidrat 0,68 g 0,76 

Protein 3,20 g 0,16 

Lemak 15,29 g 0,03 

Kalori 80,07 kkal 4 

      

     Menurut Folliad dan Duncan-Goldsmith (2013), makanan ringan/selingan harus 

mengandung <200 kkal dalam setiap takaran sajinya berdasarkan standar USDA 

akan standar Smart Snack in School bagi anak usia SD, SMP dan SMA. Sehingga 

produk ini sesuai untuk kategori snack sehat bagi anak usia awal sekolah 7-9 

tahun.      

 

4.5 Sifat Fisik Ekstrudat 

     Produk ekstrudat yang dibuat sesuai dengan formulasi yang disarankan dari 

pemrograman linear selanjutnya dilakukan pengujian sifat fisik ekstrudat yaitu 

derajat pengembangan, daya patah, IPA, IKA dan warna. Kemudian dilakukan 

analisa statistik dengan uji-t (t-test) dengan selang kepercayaan 5% (Lampiran 9). 

Uji-t (t-test) dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 16.0 metode 

Independent Sample T-Test. Data hasil analisa fisik dan uji-t (t-test) ditunjukkan 

pada Tabel 4.10.  

 

Tabel 4.10 Hasil kandungan fisik produk ekstrudat per 100 g 
 

Analisa Formulasi Komersial Oishi Uji-t 5% 

Derajat Pengembangan (%) 522,50 ± 0,15 - - 

Daya Patah (N/m) 16,37 ± 0,15 - - 

IPA (g/ml) 0,03 ± 0,01 0,02 ± 0,01 tb 

IKA (g/ml) 0,03 ± 0,00 0,04 ± 0,00 b 

Warna 

L 76,71 ± 0,59 81,08 ± 0.36 b 

a 3,18 ± 0,54 1,77 ± 0.23 b 

b 28,79 ± 0,28 39,02 ± 0.17 b 

Keterangan: b = beda nyata, tb = tidak beda nyata 

 

4.5.1 Derajat Pengembangan 

     Derajat pengembangan ekstrudat formulasi yang dihasilkan yaitu 522,50%. 

Rasio pengembangan ditentukan oleh kadar pati, terutama dari rasio amilosa dan 

amilopektin yang terkandung pada suatu produk pangan. Amilopektin mempunyai 
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kemampuan mengembang yang lebih besar dibandingkan amilosa (Utami, 2014). 

Derajat pengembangan menunjukkan ukuran, jumlah dan distribusi udara di dalam 

produk pangan. Hal ini juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan pada die 

ekstruder dengan atmosfer. Tekanan yang tinggi akan berkurang saat bahan 

terlepas dari die yang menyebabkan penguapan air yang cepat sehingga produk 

mengembang (Mesquita et al., 2013). 

 

4.5.2 Daya Patah 

     Daya patah pada bahan pangan menunjukkan kemampuan bahan pangan 

terhadap tekanan. Hal ini juga berhubungan dengan tingkat kerenyahan suatu 

bahan pangan. Daya patah ekstrudat formulasi menunjukkan nilai 16,37 N/m. 

Semakin rendah nilai daya patah yang diperoleh menunjukkan semakin baik 

tingkat kerenyahannya. Daya patah bergantung pada kandungan pati dan protein 

dalam bahan baku pembuatan suatu produk pangan. Kandungan pati, terutama 

tingginya kandungan amilosa dapat menghasilkan produk pangan yang lebih keras 

(Utami dan Widyaningsih, 2015). Selain itu, protein juga berperan dalam tingkat 

kekerasan suatu produk dikarenakan selama proses denaturasi dapat terjadi 

pengikatan kembali gugus reaktif yang jumlah ikatannya lebih banyak dan lebih 

kuat (Utami dan Widyaningsih, 2015) 

 

4.5.3 Indeks Penyerapan Air (IPA) dan Indeks Kelarutan Air (IKA) 

     Indeks Penyerapan Air (IPA) merupakan salah satu indikator fungsional derajat 

pemasakan ekstrusi. IPA didefinisikan sebagai kemampuan suatu bahan untuk 

menyerap air dalam jumlah tertentu (Ajita dan Jha, 2017). Berdasarkan hasil uji, 

ekstrudat formulasi memiliki nilai IPA 0,03 g/ml. Hasil uji-t (t-test) menunjukkan 

tidak terdapat perbedaan antara nilai IPA ekstrudat formulasi dengan ekstrudat 

merek Oishi (0,02 g/ml). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 

yaitu 0,374 (Lampiran 9). Nilai IPA dalam suatu bahan dipengaruhi oleh jumlah 

pati yang terdekstrinisasi (Budijanto, et al., 2012). Selama proses pemasakan, pati 

yang terkandung pada bahan akan mengalami gelatinisasi yang terus meningkat 

sehingga akan mengalami dekstrinisasi.  

     Indeks Kelarutan Air (IKA) menunjukkan banyaknya bahan yang dapat larut 

dalam air dalam jumlah tertentu (Ajita dan Jha, 2017). Pengukuran IKA pada 

produk ektrudat menunjukkan tingkat pemasakan suatu proses ekstrusi karena 
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menunjukkan jumlah pati yang mengalami gelatinisasi (Budijanto, et al., 2012). 

Hasil pengukuran IKA pada ekstrudat formulasi menunjukkan nilai 0,03 g/ml. 

Berdasarkan hasil uji-t (t-test), terdapat perbedaan antara nilai IKA ekstrudat 

formulasi dengan ekstrudat merek Oishi (0,04 g/ml). Hal ini dibuktikan dengan nilai 

signifikansi kurang dari 0,05, yaitu 0,024 (Lampiran 9). Menurut Budijanto, et al. 

(2012), nilai IKA dipengaruhi juga oleh parameter proses seperti kelembaban dan 

suhu ekstrusi. 

     

4.5.4 Warna 

     Warna pada ekstrudat formulasi diukur dengan menggunakan color reader 

dengan parameter yang dibaca yaitu tingkat kecerahan atau gelap terang (L*), nilai 

kemerahan (a*), dan nilai kekuningan (b*). Tingkat kecerahan (L*) dinyatakan 

dengan kisaran nilai 0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan warna 

gelap atau hitam, sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan warna putting 

atau terang. Tingkat kemerahan (a*) dinyatakan dengan kisaran nilai -100 sampai 

+100, nilai (-) menunjukkan intensitas warna hijau dan nilai (+) menunjukkan 

intensitas warna merah. Tingkat kekuningan (b*) dinyatakan dengan kisaran nilai 

-100 sampai +100, nilai (-) menunjukkan intensitas warna biru dan nilai (+) 

menunjukkan intensitas warna kuning. Hasil pengamatan warna ekstrudat 

formulasi dan ekstrudat Oishi disajikan pada Tabel 4.10. 

     Rerata tingkat kecerahan (L*) ekstrudat formulasi (76,71) lebih rendah dari 

ekstrudat Oishi (81,08). Tingkat kecerahan (L*) pada ekstrudat formulasi dan 

ekstrudat Oishi menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai 

signifikansi uji-t pada selang kepercayaan 5% menunjukkan nilai 0,000 dimana 

lebih rendah dari 0,050 (Lampiran 9).  

     Rerata tingkat kemerahan (a*) ekstrudat formulasi (3,18) lebih tinggi dari 

ekstrudat Oishi (1,77). Terdapat perbedaan tingkat kemerahan (a*) pada ekstrudat 

formulasi dan ekstrudat Oishi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi uji-t pada 

selang kepercayaan 5% menunjukkan nilai 0,014 dimana lebih rendah dari 0,050 

(Lampiran 9). 

     Rerata tingkat kekuningan (b*) ekstrudat formulasi (28,79) lebih rendah dari 

ekstrudat Oishi (39,02). Terdapat perbedaan tingkat kekuningan (b*) pada 

ekstrudat formulasi dan ekstrudat Oishi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi 

uji-t pada selang kepercayaan 5% menunjukkan nilai 0,000 dimana lebih rendah 

dari 0,050 (Lampiran 9). 
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     Warna pada produk ekstrudat dipengaruhi oleh bahan baku pembuatan yang 

digunakan serta cara pengolahan bahan yang dilakukan. Selama proses ekstrusi, 

terjadi reaksi browning seperti karamelisasi, reaksi Maillard dan hilangnya 

beberapa pigmen yang terkandung di dalam bahan (Mesquita et al., 2013). Adanya 

reaksi Maillard akan mempengaruhi penampakan, warna, dan rasa ekstrudat. 

Reaksi terjadi apabila produk dipanaskan atau dehidrasi. Pada reaksi Maillard, 

terjadi reaksi antara gugus amino dari grits kecambah kacang tunggak dan kacang 

kecipir dengan gula pereduksi dari grits jagung sehingga akan terbentuk senyawa 

melanoidin yang menyebabkan warna ekstrudat menjadi coklat dan rasa yang 

sedikit pahit (Peksa et al., 2016). Warna coklat yang berlebihan dapat 

menyebabkan warna dan penampakan menjadi kurang menarik dan rasa yang 

kurang disukai masyarakat. 

       

4.6 Hasil Analisa Organoleptik Ekstrudat 

        Parameter yang digunakan pada uji kesukaan (hedonic test) yaitu warna, 

aroma, rasa, tekstur dan kerenyahan dengan penilaian scoring 1-5 dengan rincian; 

1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (kurang suka), 4 (suka), 5 (sangat suka). 

Uji kesukaan pada penelitian ini dilakukan kepada 31 panelis tidak terlatih. Hasil 

uji kesukaan panelis dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

 

Tabel 4.11 Hasil uji kesukaan produk ekstrudat 
 

Sampel Warna Aroma Rasa Tekstur Kerenyahan 

Formulasi 3,19 ± 1,08 3,42 ± 0,96 2,94 ± 1,15 4,03 ± 0,84 4,16 ± 0,93 

Formulasi + 
Bumbu 

3,90 ± 1,01 3,61 ± 1,05 3,87 ± 1,02 4,10 ± 0,79 4,32 ± 0,75 

Komersial 1 
(Momogi) 

3,90 ± 0,87 4,35 ± 0,75 4,61 ± 0,67 4,03 ± 0,87 4,06 ± 0,85 

Komersial 2 
(Oishi) 

4,29 ± 0,74 4,32 ± 0,91 4,52 ± 0,81 4,26 ± 1,00 4,42 ± 0,85 

Keterangan: skala uji hedonik: 1 (sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (kurang suka), 4 
(suka), 5 (sangat suka) 

      

     Uji statistika menggunakan uji GLM-Univariate dengan selang kepercayaan 5% 

ditunjukkan pada Tabel 4.12. Berdasarkan hasil tersebut, terdapat perbedaan 

tingkat kesukaan panelis pada parameter warna antara ekstrudat formulasi (3,19) 

dengan ekstrudat komersial merek Oishi (4,29) dan Momogi (3,90). Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,017 (Momogi) dan 0,000 (Oishi) dimana 

lebih rendah dari 0,050 (Lampiran 10). Panelis cenderung lebih menyukai 



 

40 
 

ekstrudat komersial. Namun, pada ekstrudat formulasi yang diberi bumbu (3,90), 

walaupun tingkat kesukaan panelis masih lebih rendah daripada ekstrudat 

komersial merek Oishi (4,29), bila dibandingkan dengan ekstrudat komersial 

merek Momogi (3,90) menunjukkan nilai yang sama. Uji GLM-Univariate 

menunjukkan tidak ada perbedaan tingkat kesukaan panelis antara ekstrudat 

formulasi dengan ekstrudat komersial merek Momogi dan merek Oishi, dimana 

nilai signifikansi masing-masing menunjukkan nilai lebih dari 0,050 yaitu 1,000 dan 

0,365 (Lampiran 10). Hal ini membuktikan bahwa penambahan bumbu dapat 

meningkatkan tingkat kesukaan warna panelis terhadap produk ekstrudat. Warna 

pada ekstrudat formulasi yang agak kecoklatan kurang diminati oleh panelis. 

Panelis cenderung lebih menyukai produk dengan warna yang cerah dan 

mencolok seperti kuning atau merah.  

     Pada parameter aroma, berdasarkan uji statistika menggunakan uji GLM-

Univariate dengan selang kepercayaan 5%, terdapat perbedaan tingkat kesukaan 

panelis antara ekstrudat formulasi (3,42) dan ekstrudat formulasi yang ditambahi 

bumbu (3,61) dengan ekstrudat komersial merek Oishi (4,29) dan Momogi (4,35). 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 (Formulasi-Momogi), 0,001 

(Formulasi-Oishi), 0,011 (Formulasi Bumbu-Momogi), dan 0,016 (Formulasi 

Bumbu-Oishi) dimana lebih rendah dari 0,050 (Lampiran 11). Ekstrudat komersial 

merek Oishi dan Momogi lebih disukai panelis dibandingkan ekstrudat formulasi. 

Bahan baku yang berbeda dapat menghasilkan aroma produk yang berbeda pula. 

Penggunaan kecambah kacang tunggak dan kacang kecipir menghasilkan aroma 

khas kacang yang cukup kuat pada produk akhir. Panelis yang masih belum 

terbiasa dengan aroma kacang pada snack ekstrudat dapat menyebabkan 

turunnya nilai kesukaan terhadap produk. 

     Pada parameter rasa, berdasarkan uji statistika menggunakan uji GLM-

Univariate dengan selang kepercayaan 5%, terdapat perbedaan tingkat kesukaan 

panelis antara ekstrudat formulasi (2,94) dan ekstrudat formulasi yang ditambahi 

bumbu (3,87), ekstrudat komersial merek Oishi (4,52) dan Momogi (4,61). Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,000 (Formulasi-Momogi), 0,000 (Formulasi-

Oishi), 0,012 (Formulasi Bumbu-Momogi), dan 0,037 (Formulasi Bumbu-Oishi) 

dimana lebih rendah dari 0,050 (Lampiran 12). Panelis cenderung lebih menyukai 

ekstrudat komersial. Namun, pada ekstrudat formulasi yang diberi bumbu, 

walaupun tingkat kesukaan panelis pada rasa masih lebih rendah daripada 

ekstrudat komersial, tingkat kesukaan panelis pada rasa meningkat bila 
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dibandingkan dengan ekstrudat formulasi tanpa bumbu. Hal ini membuktikan 

bahwa penambahan bumbu dapat meningkatkan tingkat kesukaan panelis pada 

rasa produk. Penggunaan bumbu/perasa jagung bakar pada ekstrudat komersial 

(Oishi dan Momogi) menunjukkan tingkat kesukaan panelis yang tinggi. Selain itu 

penggunaan bahan baku pada ekstrudat komersial yaitu jagung menghasilkan 

rasa jagung yang agak manis dan gurih. Rasa pada ekstrudat formulasi yang 

berbahan dasar kombinasi jagung, kecambah kacang tunggak dan kecipir memiliki 

rasa kacang yang cukup kuat dan meninggalkan after taste rasa pahit setelah 

dikonsumsi. Penambahan bumbu/perasa dapat sedikit menutupi rasa pahit 

tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai kesukaan panelis. 

 

Tabel 4.12 Hasil uji GLM-Univariate tingkat kesukaan produk ekstrudat 
 

Sampel Warna Aroma Rasa Tekstur Kerenyahan 

Formulasi 
Komersial 1 (Momogi) b b b tb tb 

Komersial 2 (Oishi) b b b tb tb 

Formulasi
+Bumbu 

Komersial 1 (Momogi) tb b b tb tb 

Komersial 2 (Oishi) tb b b tb tb 

Keterangan: b: beda nyata, tb: tidak beda nyata 

 

     Pada parameter tekstur, berdasarkan uji statistika menggunakan uji GLM-

Univariate dengan selang kepercayaan 5%, panelis tidak menunjukkan tingkat 

kesukaan yang berbeda antara ekstrudat formulasi (4,03) dan ekstrudat formulasi 

yang ditambahi bumbu (4,10) dengan ekstrudat Momogi (4,03) dan Oishi (4,26). 

Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 1,000 (Formulasi-Momogi), 0,743 

(Formulasi-Oishi), 0,992 (Formulasi Bumbu-Momogi), dan 0,888 (Formulasi 

Bumbu-Oishi) dimana lebih tinggi dari 0,050 (Lampiran 13). Panelis memberikan 

penilaian 4 (suka) terhadap semua produk ekstrudat yang diujikan. Penggunaan 

jagung pada semua produk menghasilkan tekstur yang disukai panelis. Adanya 

penambahan kecambah kacang tunggak dan kecipir pada eksrudat formulasi dan 

ekstrudat formulasi dengan penambahan bumbu tidak terlalu mempengaruhi 

tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur produk ekstrudat. 

     Hal yang sama juga ditunjukkan pada parameter kerenyahan, berdasarkan uji 

statistika menggunakan uji GLM-Univariate dengan selang kepercayaan 5%, 

panelis tidak menunjukkan tingkat kesukaan yang berbeda antara ekstrudat 

formulasi (4,16) dan ekstrudat formulasi yang ditambahi bumbu (4,32) dengan 

ekstrudat komersial merek Momogi (4,06) dan Oishi (4,42). Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikansi 0,970 (Formulasi-Momogi), 0,630 (Formulasi-Oishi), 
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0,630 (Formulasi Bumbu-Momogi), dan 0,970 (Formulasi Bumbu-Oishi) dimana 

lebih tinggi dari 0,050 (Lampiran 14). Panelis memberikan penilaian 4 (suka) 

terhadap semua produk ekstrudat yang diujikan. Penggunaan jagung pada semua 

produk menghasilkan kerenyahan yang disukai panelis. Adanya penambahan 

kecambah kacang tunggak dan kecipir pada eksrudat formulasi dan ekstrudat 

formulasi dengan penambahan bumbu tidak terlalu mempengaruhi tingkat 

kesukaan panelis terhadap kerenyahan produk ekstrudat. 
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V. KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

     Pengembangan produk ekstrudat berbasis jagung, kecambah kacang tunggak 

dan kecambah kacang kecipir dengan menggunakan linear programming 

menunjukkan, formulasi terbaik yaitu 70% jagung, 25% kecambah kacang 

tunggak, dan 5% kecambah kacang kecipir untuk mencapai minimal 20% kalori 

dan 30% protein bagi anak usia 7-9 tahun. Kandungan nutrisi produk ekstrudat 

formulasi yaitu kadar air 2,77% (b/b), protein 15,98% (b/b), lemak 3,41% (b/b), 

karbohidrat 76,43% (b/b), kadar abu 1,42% (b/b) dan kalori 386,01 kkal. Ekstrudat 

formulasi memiliki sifat fisik derajat pengembangan 522,50%, daya patah 16,37 

N/m, IPA 0,03 g/ml, IKA 0,03 g/ml, dan warna dengan nilai L 76,71, a 3,18, dan b 

28,79. 

     Uji Hedonik pada produk ekstrudat dengan skala 1-5 menunjukkan nilai warna 

3,19 (kurang suka), aroma 3,42 (kurang suka), rasa 2,94 (kurang suka), tekstur 

4,03 (suka) dan kerenyahan 4,16 (suka). Penambahan bumbu pada produk 

formulasi dapat mempengaruhi nilai kesukaan panelis terutama pada parameter 

warna dan dapat meningkatkan nilai kesukaan panelis pada parameter rasa. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan bumbu atau 

perasa seperti gula, margarin, dan bahan tambahan lain sehingga dapat 

meningkatkan nilai sensoris serta kandungan karbohidratnya. Selain tu juga 

perlu dilakukan perhitungan skor asam amino produk untuk mengetahui profil 

kandungan asam aminonya. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai nilai sensoris produk ini 

terhadap anak-anak usia 7-9 tahun. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai potensi produk ekstrudat ini 

sebagai makanan bagi penderita diabetes atau makanan diet.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

 

1. Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (Sudarmadji et al., 1997) 

a. Timbang sampel 0,7 gram dan masukkan kedalam labu Kjeldahl 

b. Tambahkan ½ butir tablet Kjeldahl dan H2SO4 pekat sebanyak 15 

ml. 

c. Dekstruksi selama kurang lebih 1 jam dalam lemari asam sampai 

sampel berwarna hijau jernih. 

d. Hentikan pemanasan dan dinginkan selama ± 1 jam. 

e. Tambahkan 25 ml aquades dan 3 tetes indikator pp kedalam labu 

berisi sampel. 

f. Pasang labu tersebut pada alat destilasi 

g. Tambahkan sedikit demi sedikit NaOH 45% pada sampel sampai 

sampel berwarna keruh. 

h.  Pasang erlenmeyer berisi larutan penampung (20 ml H3BO3 3%, 3 

tetes indikator metilen red) pada alat destilasi. 

i.  Lakukan destilasi selama kurang lebih 3 menit. 

j.  Larutan hasil destilasi dititrasi menggunakan HCl 0,1 N. 

Rumus Perhitungan: 

(ml HCl titrasi - ml HCl blanko) x N HCl x 14 x 100 

% N = 

mg sampel 

% Protein = %N x faktor konversi 

 

2. Analisa Kadar Lemak dengan Soxhlet (Sudarmadji, 1997) 

a. Timbang dengan teliti 2 gram bahan yang telah dihaluskan 

(sebaiknya yang kering dan lewat 40 mesh). 

b. Campur dengan pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 gram dan 

masukkan kedalam tabung ekstraksi soxhlet dengan timble. 

c. Alirkan air pendingin melalui kondensor. 

d. Pasang tabung ekstraksi pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum eter secukupnya selama 4 jam, setelah residu dalam 
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tabung ekstraksi diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam 

dengan pelarut yang sama. 

e. Petroleum eter yang mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan kedalam botol timbang yang bersih dan sudah diketahui 

beratnya kemudian uapkan dengan penangas air sampai agak pekat. 

Teruskan pengeringan dalam oven 100oC sampai berat konstan. 

f. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak 

dan minyak. 

Berat (g) 

Perhitungan % lemak = x 100% 

Berat sampel (g) 

 

3. Penentuan Kadar Air Cara Pemanasan (AOAC, 1995) 

a. Botol timbang dimasukkan kedalam oven (105OC) selama 24 jam, 

kemudian dimasukkan kedalam desikator selama 0,5 jam, setelah itu 

ditimbang menggunakan timbangan analitik (x gram). 

b. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram) kemudian 

dimasukkan kedalam botol timbang yang sudah diketahui beratnya. 

c. Sampel dalam botol timbang yang dimasukkan kedalam oven 

(105OC) selama 4 jam, kemudian didinginkan dalam desikator 

selama 0,5 jam, dan sampel yang sudah dingin kemudian ditimbang. 

Perlakuan ini diulang-ulang sampai berat konstan (z gram), yaitu 

selisih penimbangan sampel berturut-turut kurang dari 0,2 mg. 

(x + y) - z 

Kadar Air = x 100% 

 

4. Analisa Kadar Abu (Sudarmadji et al., 2007) 

a. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian 

dimasukkan kedalam cawan porselen yang sudah dioven selama 24 

jam pada suhu 1050C. Selanjutnya dibakar sampai berwarna hitam 

dan tidak berasap 

b. Sampel diabukan kedalam tanur dengan suhu 5500C selama 5 jam, 

kemudian didinginkan selama 1 jam, lalu dioven pada suhu 1050C 

selama 1 jam, setelah itu ditimbang. 
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c. Hitung kadar abu dengan rumus 

%kadar abu =(berat cawan + sampel kering) – berat cawan x 100% 

Berat sampel 

 

5. Analisa Karbohidrat (by different, Sudarmadji et al., 2007) 

a. Sampel diukur kadar air, kadar lemak, kadar protein dan kadar 

abunya. 

b. karbohidrat dengan rumus 

%karbohidrat = 100% – (%kadar air + %kadar lemak + %kadar 

protein + 

%kadar abu) 

 

6. Perhitungan Total Kalori  

a. Sampel diukur kadar lemak, kadar protein, dan karbohidratnya. 

b. Hitung kalori dengan rumus 

Kalori (Kcal) = (4 x %kadar protein) + (4 x %karbohidrat) + (9 x 

%kadar lemak) 

 

7. Analisa Tingkat Kekerasan 

Kekerasan snack diukur dengan menggunakan alat penetrometer. 

Setelah alat dinyalakan, sampel diletakkan di bawah aksesoris penekan 

(penjepit sampel) lalu tombol start ditekan untuk memulai pengujian. 

Evaluasi hasil pengukuran dilakukan dengan membaca angka yang berada 

pada alat. 

 

8. Analisa Derajat Pengembangan (Zullichem, 1975 dalam Lingko et al., 

1981) 

a. Analisa dilakukan dengan melakukan pengukuran diameter ekstruder 

dan diameter produk sebanyak 6 kali ulangan dengan menggunakan 

jangka sorong 

b. Hasil pengukuran dimasukkan ke dalam rumus berikut. 

Derajat Pengembangan (%) =  
diameter produk (mm)

diameter ekstruder (mm)
x 100% 
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9. Analisa Indeks Penyerapan Air (IPA) dan Indeks Kelarutan Air (IKA) 

(Iriyani, 2011) 

a. Produk ditimbang sebanyak 2,5 gram dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifuse dan ditambahkan 25 ml aquades, diaduk dengan 

menggunakan vibrator sampai semua bahan terdispersi merata 

b. Tabung disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm pada suhu kamar 

selama 15 menit. 

c. Supernatan yang diperoleh dipindahkan ke wadah lain, sedangkan 

tabung sentrifuse dan residu dipanaskan dalam oven 

d. Tabung diletakkan dalam posisi miring dan oven diatur pada suhu 50oC 

selama 25 menit. Tabung sentrifuse ditimbang (IPA)  

e. Supernatan yang diperoleh diambil 2 ml, dimasukkan ke dalam oven 

vacuum pada suhu 118oC selama 1 jam. Kemudian didinginkan dan 

ditimbang bahan kering yang terlarut pada supernatan. 

f. Analisa IPA dan IKA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

 

IPA =  
A − B

C
 

Keterangan:  A = berat tabung setelah supernatan dikeluarkan 

  B = berat tabuung + contoh 

  C = berat contoh 

 

IKA =  
selisih berat cawan setelah dikeringkan

2 ml
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Lampiran 2. Data Hasil Analisa Proksimat Bahan Baku 

 

Analisa 
Jagung Grits Kecambah Kacang Tunggak Grits Kecambah Kacang Kecipir 

Ulangan Rata-rata STDV Ulangan Rata-rata STDV Ulangan Rata-rata STDV 

Protein 
5.13 

5.14 0.00 
32.00 

31.75 0.35 
45.74 

44.78 1.35 
5.14 31.50 43.82 

Lemak 
5.62 

5.51 0.15 
3.60 

2.96 0.91 
20.60 

19.63 1.38 
5.40 2.31 18.65 

Kadar Air 
15.00 

15.12 0.17 
5.60 

5.55 0.06 
6.33 

6.35 0.03 
15.24 5.51 6.37 

Kadar Abu 
0.90 

0.91 0.01 
4.18 

4.11 0.10 
3.31 

3.26 0.07 
0.91 4.04 3.21 

Karbohidrat 
73.35 

73.33 0.02 
54.62 

55.63 1.42 
24.02 

25.98 2.77 
73.32 56.63 27.94 

Kalori 
364.48 

363.44 1.48 
378.89 

376.11 3.92 
464.47 

459.70 6.75 
362.39 373.34 454.93 
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Lampiran 3. Peyelesaian Model dengan Menggunakan Aplikasi Solver pada 

Microsoft Excel 2010 
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Lampiran 4. Hasil Analisa Kimia Produk Ekstrudat  
 

Sampel 
Karbohidrat Protein Lemak Kadar Air Kadar Abu Kalori 

Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV 

Ekstrudat 
Formulasi 

76.01 

76.43 0.49 

15.99 

15.98 0.05 

3.55 

3.41 0.26 

2.64 

2.77 0.36 

1.80 

1.42 0.43 

384.16 

386.01 3.75 76.30 15.93 3.11 3.17 1.49 390.32 

76.98 16.02 3.56 2.49 0.96 383.54 

Ekstrudat 
Komersial 

Oishi 
64.29 7.14 25 - - 500 

 

Lampiran 5. Hasil Analisa Fisik Produk Ekstrudat  

Sampel 
Daya Patah 

Derajat 
Pengembangan 

IPA IKA 
Warna 

L a b 

Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV Data Rerata STDV 

Ekstrudat 
Formulasi 

16.20 

16.37 0.15 

5.30 

5.23 0.15 

0.03 

0.03 0.01 

0.03 

0.03 0.01 

77.13 

76.71 0.59 

2.57 

3.18 0.54 

28.90 

28.79 0.28 16.40 5.33 0.02 0.02 76.97 3.60 29.00 

16.50 5.05 0.04 0.03 76.03 3.37 28.47 

Ekstrudat 
Komersial 

Oishi 
- - 

0.02 

0.02 0.01 

0.04 

0.04 0.01 

81.00 

81.08 0.36 

1.50 

1.77 0.23 

38.87 

39.02 0.17 0.02 0.04 80.77 1.90 39.20 

0.03 0.05 81.47 1.90 39.00 
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Lampiran 6. Formulir Uji Organoleptik Produk Ekstrudat  
 

UJI KESUKAAN (Hedonic Test) 
 

Nama/Jenis Kelamin
 :..................................................................................................... 
Usia  
 :..................................................................................................... 
Tanggal Pengujian
 :..................................................................................................... 
 
Saat ini dihadapan saudara disajikan empat produk makanan ringan (snack) ekstrudat. 
Saudara diminta memberikan penilaian terhadap warna, rasa, aroma, tekstur dan 
kerenyahan dari keempat produk tersebut. Berikut ketentuan pengujian: 

• Lakukan pengujian sampel urut dari kanan ke kiri 

• Berikan penilaian saudara dengan skala angka terhadap setiap parameter sesuai 
dengan keterangan di bawah tabel 

• Saudara tidak diperbolehkan membandingkan antara produk yang satu dengan 
yang lainnya 

• Minumlah terlebih dahulu setiap mulai menilai sampel  

 

Kode Warna Aroma Rasa Tekstur Kerenyahan 

653      

762      

148      

935      

Keterangan: (1) sangat tidak suka, (2) tidak suka, (3) kurang suka, (4) suka, (5) 
sangat suka 

 
Snack ekstrudat seperti apa yang saudara sukai? (Mohon berikan komentar dan 
saran saudara) 
.................................................................................................................................
....................................... 
.................................................................................................................................
....................................... 
.................................................................................................................................
....................................... 
 

Terimakasih ☺ 
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Lampiran 7. Data Hasil Uji Organoleptik Produk Ekstrudat 

 

PARAMETER JENIS 
PANELIS 

TOTAL 
RATA-
RATA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

WARNA 

P1 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 3 5 3 4 5 2 2 3 2 3 3 4 4 1 2 2 1 4 3 3 2 99 3.19 

P2 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 4 3 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 3 5 2 4 5 3 1 121 3.90 

P3 5 3 4 5 5 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 2 121 3.90 

P4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 4 5 4 3 5 4 5 4 4 5 2 5 4 4 5 4 4 4 133 4.29 

AROMA 

P1 3 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 4 5 4 4 4 3 4 3 2 4 5 3 2 3 2 5 4 3 4 106 3.42 

P2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 3 4 2 4 5 3 5 5 3 5 3 2 5 5 5 4 3 3 4 5 2 4 112 3.61 

P3 4 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 3 4 135 4.35 

P4 5 3 5 5 5 3 5 5 2 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 5 2 5 4 5 4 5 4 4 134 4.32 

RASA 

P1 3 3 3 4 3 1 4 4 4 1 4 1 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 5 1 1 3 3 3 1 3 4 91 2.94 

P2 4 5 4 5 4 3 3 2 3 1 4 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 5 3 3 120 3.87 

P3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 5 143 4.61 

P4 5 4 5 5 5 4 4 4 2 5 4 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 140 4.52 

TEKSTUR 

P1 4 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 2 3 4 3 4 5 4 2 125 4.03 

P2 4 5 4 5 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 3 2 4 4 4 4 127 4.10 

P3 5 4 3 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 2 5 3 3 4 5 5 3 125 4.03 

P4 5 4 4 5 5 5 5 4 2 5 3 4 5 4 5 5 5 5 3 5 2 5 5 2 5 4 4 4 5 5 3 132 4.26 

KERENYAHAN 

P1 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 2 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 2 4 3 3 5 5 4 4 129 4.16 

P2 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 2 5 3 4 5 134 4.32 

P3 5 3 3 5 5 5 4 5 3 4 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 4 126 4.06 

P4 5 4 5 5 5 4 5 4 2 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 2 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 137 4.42 
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Lampiran 8. Hasil Uji-t (t-test) Kandungan Kimia Produk Ekstrudat 

 

T-Test 

[DataSet1]  

Group Statistics 

 SAMPEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

PROTEIN 
FORMULASI 3 15.9800 .04583 .02646 

OISHI 3 7.1400 .00000 .00000 

LEMAK 
FORMULASI 3 3.4067 .25697 .14836 

OISHI 3 25.0000 .00000 .00000 

KARBOHIDRAT 
FORMULASI 3 76.4300 .49790 .28746 

OISHI 3 64.2900 .00000 .00000 

KALORI 
FORMULASI 3 3.8601E2 3.74830 2.16408 

OISHI 3 5.0000E2 .00000 .00000 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

PROTEIN Equal variances assumed 7.692 .050 334.121 4 .000 8.84000 .02646 8.76654 8.91346 

Equal variances not assumed   334.121 2.000 .000 8.84000 .02646 8.72616 8.95384 

LEMAK Equal variances assumed 15.946 .016 -145.545 4 .000 -21.59333 .14836 -22.00525 -21.18142 

Equal variances not assumed   -145.545 2.000 .000 -21.59333 .14836 -22.23168 -20.95499 

KARBOHIDRAT Equal variances assumed 8.724 .042 42.232 4 .000 12.14000 .28746 11.34188 12.93812 

Equal variances not assumed   42.232 2.000 .001 12.14000 .28746 10.90316 13.37684 

KALORI Equal variances assumed 15.066 .018 -52.675 4 .000 -113.99333 2.16408 -120.00178 -107.98488 

Equal variances not assumed   -52.675 2.000 .000 -113.99333 2.16408 -123.30462 -104.68205 
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Lampiran 9. Hasil Uji-t (t-test) Karakteristik Fisik Produk Ekstrudat 

 

T-Test 

[DataSet1]   

Group Statistics 

 SAMPEL N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

IPA 
FORMULASI 3 .0300 .01000 .00577 

OISHI 3 .0233 .00577 .00333 

IKA 
FORMULASI 3 .0267 .00577 .00333 

OISHI 3 .0433 .00577 .00333 

L 
FORMULASI 3 76.7100 .59431 .34312 

OISHI 3 81.0800 .35679 .20599 

a 
FORMULASI 3 3.1800 .54065 .31214 

OISHI 3 1.7667 .23094 .13333 

b 
FORMULASI 3 28.7900 .28160 .16258 

OISHI 3 39.0233 .16623 .09597 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

IPA 

Equal variances assumed .400 .561 1.000 4 .374 .00667 .00667 -.01184 .02518 

Equal variances not assumed   1.000 3.200 .387 .00667 .00667 -.01382 .02715 

IKA 
Equal variances assumed .000 1.000 -3.536 4 .024 -.01667 .00471 -.02975 -.00358 

Equal variances not assumed   -3.536 4.000 .024 -.01667 .00471 -.02975 -.00358 

L 
Equal variances assumed 1.583 .277 -10.919 4 .000 -4.37000 .40021 -5.48116 -3.25884 

Equal variances not assumed   -10.919 3.276 .001 -4.37000 .40021 -5.58505 -3.15495 

a 
Equal variances assumed 3.133 .151 4.164 4 .014 1.41333 .33943 .47093 2.35574 

Equal variances not assumed   4.164 2.706 .031 1.41333 .33943 .26369 2.56298 

b 
Equal variances assumed 1.534 .283 -54.203 4 .000 -10.23333 .18880 -10.75752 -9.70915 

Equal variances not assumed   -54.203 3.243 .000 -10.23333 .18880 -10.80949 -9.65717 
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Lampiran 10. Hasil Uji General Linear Models – Univariate Organoleptik 

Warna Produk Ekstrudat 

 

Univariate Analysis of Variance 

[DataSet1]   

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

SAMPEL 

1 Formulasi 31 

2 Formulasi+Bumbu 31 

3 Komersial Momogi 31 

4 Komersial Oishi 31 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:WARNA   

SAMPEL Mean Std. Deviation N 

Formulasi 3.1935 1.07763 31 

Formulasi+Bumbu 3.9032 1.01176 31 

Komersial Momogi 3.9032 .87005 31 

Komersial Oishi 4.2903 .73908 31 

Total 3.8226 1.00445 124 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:WARNA  

F df1 df2 Sig. 

1.385 3 120 .251 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + SAMPEL 
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Post Hoc Tests 

SAMPEL 

Multiple Comparisons 

WARNA 

Tukey HSD 

      

(I) SAMPEL (J) SAMPEL 
Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formulasi Formulasi+Bumbu -.7097* .23719 .017 -1.3277 -.0917 

Komersial Momogi -.7097* .23719 .017 -1.3277 -.0917 

Komersial Oishi -1.0968* .23719 .000 -1.7148 -.4788 

Formulasi+Bumbu Formulasi .7097* .23719 .017 .0917 1.3277 

Komersial Momogi .0000 .23719 1.000 -.6180 .6180 

Komersial Oishi -.3871 .23719 .365 -1.0051 .2309 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .872. 

    

*. The mean difference is significant at the .05 level.     

 
 

Homogeneous Subsets 

WARNA 

Tukey HSD    

SAMPEL N 

Subset 

1 2 

Formulasi 31 3.1935  

Komersial Momogi 31  3.9032 

Formulasi+Bumbu 31  3.9032 

Komersial Oishi 31  4.2903 

Sig.  1.000 .365 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .872. 
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Lampiran 11. Hasil Uji General Linear Models – Univariate Organoleptik 

Aroma Produk Ekstrudat 

 

Univariate Analysis of Variance 

[DataSet1]  

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

SAMPEL 

1 Formulasi 31 

2 Formulasi+Bumbu 31 

3 Komersial Momogi 31 

4 Komersial Oishi 31 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:AROMA   

SAMPEL Mean Std. Deviation N 

Formulasi 3.4194 .95827 31 

Formulasi+Bumbu 3.6129 1.05443 31 

Komersial Momogi 4.3548 .75491 31 

Komersial Oishi 4.3226 .90874 31 

Total 3.9274 1.00546 124 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:AROMA  

F df1 df2 Sig. 

1.546 3 120 .206 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + SAMPEL 
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Post Hoc Tests 

SAMPEL 

Multiple Comparisons 

AROMA 

Tukey HSD 

      

(I) SAMPEL (J) SAMPEL 
Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formulasi Formulasi+Bumbu -.1935 .23506 .843 -.8060 .4189 

Komersial Momogi -.9355* .23506 .001 -1.5479 -.3230 

Komersial Oishi -.9032* .23506 .001 -1.5157 -.2908 

Formulasi+Bumbu Formulasi .1935 .23506 .843 -.4189 .8060 

Komersial Momogi -.7419* .23506 .011 -1.3544 -.1295 

Komersial Oishi -.7097* .23506 .016 -1.3221 -.0972 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .856. 

    

*. The mean difference is significant at the .05 level.     

 
 

Homogeneous Subsets 

 

AROMA 

Tukey HSD    

SAMPEL N 

Subset 

1 2 

Formulasi 31 3.4194  

Formulasi+Bumbu 31 3.6129  

Komersial Oishi 31  4.3226 

Komersial Momogi 31  4.3548 

Sig.  .843 .999 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .856. 
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Lampiran 12. Hasil Uji General Linear Models – Univariate Organoleptik 

Rasa Produk Ekstrudat 

 

Univariate Analysis of Variance 

[DataSet1]   

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

SAMPEL 

1 Formulasi 31 

2 Formulasi+Bumbu 31 

3 Komersial Momogi 31 

4 Komersial Oishi 31 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:RASA   

SAMPEL Mean Std. Deviation N 

Formulasi 2.9355 1.15284 31 

Formulasi+Bumbu 3.8710 1.02443 31 

Komersial Momogi 4.6129 .66720 31 

Komersial Oishi 4.5161 .81121 31 

Total 3.9839 1.14042 124 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:RASA  

F df1 df2 Sig. 

1.764 3 120 .158 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + SAMPEL 
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Post Hoc Tests 

SAMPEL 

Multiple Comparisons 

RASA 

Tukey HSD 

      

(I) SAMPEL (J) SAMPEL 
Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formulasi Formulasi+Bumbu -.9355* .23697 .001 -1.5529 -.3181 

Komersial Momogi -1.6774* .23697 .000 -2.2948 -1.0600 

Komersial Oishi -1.5806* .23697 .000 -2.1981 -.9632 

Formulasi+Bumbu Formulasi .9355* .23697 .001 .3181 1.5529 

Komersial Momogi -.7419* .23697 .012 -1.3593 -.1245 

Komersial Oishi -.6452* .23697 .037 -1.2626 -.0277 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .870. 

    

*. The mean difference is significant at the .05 level.     

 

 

Homogeneous Subsets 

RASA 

Tukey HSD     

SAMPEL N 
Subset 

1 2 3 

Formulasi 31 2.9355   

Formulasi+Bumbu 31  3.8710  

Komersial Oishi 31   4.5161 

Komersial Momogi 31   4.6129 

Sig.  1.000 1.000 .977 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .870. 
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Lampiran 13. Hasil Uji General Linear Models – Univariate Organoleptik 

Tekstur Produk Ekstrudat 

 

Univariate Analysis of Variance 

[DataSet1]   

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

SAMPEL 

1 Formulasi 31 

2 Formulasi+Bumbu 31 

3 Komersial Momogi 31 

4 Komersial Oishi 31 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:TEKSTUR   

SAMPEL Mean Std. Deviation N 

Formulasi 4.0323 .83602 31 

Formulasi+Bumbu 4.0968 .78972 31 

Komersial Momogi 4.0323 .87498 31 

Komersial Oishi 4.2581 .99892 31 

Total 4.1048 .87251 124 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:TEKSTUR  

F df1 df2 Sig. 

1.334 3 120 .267 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + SAMPEL 
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Post Hoc Tests 

SAMPEL 

Multiple Comparisons 

TEKSTUR 

Tukey HSD 

      

(I) SAMPEL (J) SAMPEL 
Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formulasi Formulasi+Bumbu -.0645 .22310 .992 -.6458 .5168 

Komersial Momogi .0000 .22310 1.000 -.5813 .5813 

Komersial Oishi -.2258 .22310 .743 -.8071 .3555 

Formulasi+Bumbu Formulasi .0645 .22310 .992 -.5168 .6458 

Komersial Momogi .0645 .22310 .992 -.5168 .6458 

Komersial Oishi -.1613 .22310 .888 -.7426 .4200 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .772. 

    

 
Homogeneous Subsets 

TEKSTUR 

Tukey HSD   

SAMPEL N 

Subset 

1 

Komersial Momogi 31 4.0323 

Formulasi 31 4.0323 

Formulasi+Bumbu 31 4.0968 

Komersial Oishi 31 4.2581 

Sig.  .743 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .772. 
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Lampiran 14. Hasil Uji General Linear Models – Univariate Organoleptik 

Kerenyahan Produk Ekstrudat 

 

Univariate Analysis of Variance 

[DataSet1]   

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

SAMPEL 

1 Formulasi 31 

2 Formulasi+Bumbu 31 

3 Komersial Momogi 31 

4 Komersial Oishi 31 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:KERENYAHAN  

SAMPEL Mean Std. Deviation N 

Formulasi 4.1613 .93441 31 

Formulasi+Bumbu 4.3226 .74776 31 

Komersial Momogi 4.0645 .85383 31 

Komersial Oishi 4.4194 .84751 31 

Total 4.2419 .84940 124 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

Dependent Variable:KERENYAHAN 

F df1 df2 Sig. 

.171 3 120 .916 

Tests the null hypothesis that the error variance of the 

dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + SAMPEL 
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Post Hoc Tests 

SAMPEL 

Multiple Comparisons 

KERENYAHAN 

Tukey HSD 

      

(I) SAMPEL (J) SAMPEL 
Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Formulasi Formulasi+Bumbu -.1613 .21551 .877 -.7228 .4002 

Komersial Momogi .0968 .21551 .970 -.4647 .6583 

Komersial Oishi -.2581 .21551 .630 -.8196 .3034 

Formulasi+Bumbu Formulasi .1613 .21551 .877 -.4002 .7228 

Komersial Momogi .2581 .21551 .630 -.3034 .8196 

Komersial Oishi -.0968 .21551 .970 -.6583 .4647 

Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .720. 

    

 

Homogeneous Subsets 

KERENYAHAN 

Tukey HSD   

SAMPEL N 
Subset 

1 

Komersial Momogi 31 4.0645 

Formulasi 31 4.1613 

Formulasi+Bumbu 31 4.3226 

Komersial Oishi 31 4.4194 

Sig.  .357 

Means for groups in homogeneous subsets are 

displayed. 

 Based on observed means. 

 The error term is Mean Square(Error) = .720. 
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Lampiran 15. Produk Ekstrudat Formulasi  

 

 

Produk ekstrudat formulasi 

 

Lampiran 16. Produk Ekstrudat Komersial  

  

      Ekstrudat komersial merek Oishi     Ekstrudat komersiap merek Momogi  
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Lampiran 17. Dokumentasi Penelitian 
 

   

Perendaman Kacang Kecipir  Perkecambahan Kacang Tunggak 

    

Analisa Protein   Proses Ekstrusi 

   

Analisa Lemak    Analisa Abu 

   

Uji Organoleptik    Uji Organoleptik  
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Lampiran 18. Perhitungan Angka Kecukupan Gizi  

Perhitungan AKG dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Menentukan takaran saji produk ekstrudat.  

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) no 9 

Tahun 2015, takaran saji untuk produk makanan ringan ekstrudat adalah 

20 g. 

 

2. Kandungan lemak, protein dan karbohidrat dalam 100 gram 

Lemak = 3,41 g 

Protein = 15,98 g  

Karbohidrat = 76,43 g 

 

3. Kandungan lemak, protein dan karbohidrat dalam takaran saji 20 g 

Lemak = 
20

100
 𝑥 3,41 = 𝟎, 𝟔𝟖𝟐 𝒈 

Protein = 
20

100
 𝑥 15,98 = 𝟑, 𝟏𝟗𝟔 𝒈 

Karbohidrat = 
20

100
 𝑥 76,43 = 𝟏𝟓, 𝟐𝟖𝟔 𝒈 

 

4. Total kalori dalam takaran saji 20 g 

Total Kalori = (0,682 x 9) + (3,196 x 4) + (15,286 x 4) = 80,066 kkal 

 

5. Perhitungan AKG 

Perhitungan total kalori yang akan dicantumkan pada label kemasan 

pangan didasarkan pada Peraturan BPOM mengenai kebutuhan kalori 

umum pada label pangan yaitu 2000 kkal 

Kalori = 
80,066

2000
 𝑥 100% = 4,003 ≈ 𝟒% 

Lemak = 
0,682

2000
 𝑥 100% = 0,034 ≈ 𝟎, 𝟎𝟑% 

Protein = 
3,196

2000
 𝑥 100% = 0,1598 ≈ 𝟎, 𝟏𝟔% 

Karbohidrat = 
15,286

2000
 𝑥 100% = 0,764 ≈ 𝟕𝟔, 𝟒% 

 

6. Konsumsi untuk memenuhi AKG 

AKG anak usia 7-9 tahun (1850 kkal) >> 
1850

80
 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟐𝟓 ≈ 𝟐𝟑𝒙 

AKG umum berdasarkan BPOM (2000 kkal) >> 
2000

80
 = 𝟐𝟓𝒙 


