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RINGKASAN 

Ketersediaan labu kuning (Curcubita moschata Duch.) di Indonesia 
melimpah. Namun sayangnya tingkat pemanfaatan masih belum optimal. Salah 
satu cara pemanfaatannya adalah dengan diolah menjadi tepung dan 
digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan flakes. Flakes merupakan 
salah satu jenis breakfast cereal yang praktis, cepat dan mudah dikonsumsi, 
serta banyak digemari oleh masyarakat. Flakes umumnya terbuat dari serealia 
yang memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga digunakan tepung beras 
sebagai sumber pati. Perbedaan karakeristik pada tepung yang digunakan akan 
mempengaruhi kekerasan dan kerenyahan dari flakes. Hal ini menyebabkan 
diperlukannya penambahan baking powder. Baking powder merupakan bahan 
pengembang yang dapat membentuk rongga-rongga pada adonan ketika 
adonan tersebut dioven. Pembentukan rongga-rongga ini dapat meningkatkan 
kerenyahan dari flakes. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 
yang terdiri dari 2 faktor, yaitu proporsi tepung labu kuning : tepung 
beras(5%:95%, 20%:80%, 35%:65%) dan konsentrasi baking powder (0%, 
0,25%, 0,5%). Hasil penelitian dianalisis dengan analisa ragam (ANOVA) dan 
dilakukan uji lanjut BNT atau uji lanjut DMRT dengan selang kepercayaan 95%. 
Data uji organoleptik  dianalisa dengan uji Friedman yang dilanjutkan dengan uji 
perbandingan berganda. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode 
Zeleny. 

Terjadi interaksi antara perlakuan proporsi tepung labu kuning : tepung 
beras dan konsentrasi baking powder terhadap parameter organoleptik warna, 
aroma, kerenyahan, dan rasa dari flakes. Perlakuan proporsi tepung labu 
kuning : tepung beras berpengaruh nyata terhadap kadar air, tingkat rehidrasi 
dalam media saji, daya patah, pengembangan, kecerahan (L), kemerahan (a*), 
dan kekuningan (b*) dari flakes. Perlakuan penambahan konsentrasi baking 
powder berpengaruh nyata terhadap kadar air, tingkat rehidrasi dalam media 
saji, daya patah, dan pengembangan dari flakes. Perlakuan terbaik diperoleh 
pada flakes dengan proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 
5%:95% dengan penambahan konsentrasi baking powder sebesar 0% 
berdasarkan parameter fisik, kimia, serta organoleptik. Karakteristik flakes 
perlakuan terbaik yaitu kadar air 5,30 ± 0,49%, tingkat rehidrasi dalam media 
saji 39,53 ± 1,93%, daya patah 6,50 ± 0,40 N, pengembangan 9,03 ± 0,63%, 
kecerahan (L) 70,16 ± 0,54, kemerahan (a*) 1,63 ± 0,15, kekuningan (b*) 31,03 
± 0,60, parameter warna 3,63, parameter aroma 3,00, parameter kerenyahan 
3,38, dan parameter rasa 3,25. Pada flakes perlakuan terbaik juga didapatkan 
kadar karbohidrat 82,92 ± 0,54%, kadar lemak 3,44 ± 0,04%, kadar protein 5,18 
±0,05%, kadar abu 3,16 ± 0,03%, dan kadar serat kasar 2,56 ± 0,03%. 

 
Kata kunci : Baking Powder, Flakes, Labu Kuning, Tepung Beras, Tepung Labu       

Kuning 
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SUMMARY 

 

Pumpkin (Curcubita moschata Duch.) is one of the most abundant 
commodity that available in Indonesia, but the utilization of pumpkin in 
Indonesia is still not optimal. An alternative form of food processing that can 
improve the usage and consumption of pumpkin is to be processed into flour 
and used as a raw material in the manufacture of flakes. The flakes is one type 
of breakfast cereal that is practical, fast and easy to consume, and much 
favored by a lot of people. Flakes are generally made from cereals that have 
high starch content. Rice flour is used as source of starch in this research. The 
differences of characteristics of the flours that are used as ingredients in making 
flakes will affect the hardness and crispness of the flakes. So it is necessary to 
add baking powder. Baking powder is a leavening agent that can form pores in 
the dough when the dough is baked or heated. These formed pores will 
increase the crispness of the flakes. 

The data of the research were statistically analyzed by using Factorial 
Randomized Block Design method with two factors. The first factor was the 
proportion of pumpkin flour :  rice flour (5%:95%, 20%:80%, 35%:65%). The 
second factor was the baking powder concentration (0%, 0,25%, 0,5%). The 
results were analyzed by Analysis of Variance (ANOVA) and tested further by 
LSD test or DMRT test with 95% confidence interval. The organoleptic results were 
analyzed with Friedman test. The best treatment result was obtained by Zeleny 
method. 

The interaction between proportion of pumpkin flour : rice flour and baking 
powder concentration was significantly different on all content of organoleptic 
parameters (color, aroma, crispness, and flavor).The proportion of pumpkin flour 
:  rice flour showed significant effect (α=0,05) on water content, tensile strength, 
rehydration, expansion, lightness (L), redness (a*), and yellowish (b*) of flakes. 
The baking powder concentration showed significant effect (α=0,05) on water 
content, tensile strength, rehydration, and expansion of flakes. This study also 
indicated that flakes with the addition of 5%:95% proportion of pumpkin flour :  
rice flour and the addition of 0% baking powder was the best treatment based 
on physicochemical and organoleptic parameters. The product was 
characterized by water content of 5,30 ± 0,49%, tensile strength 6,50 ± 0,40 N, 
rehydration 39,53 ± 1,93%, expansion 9,03 ± 0,63%, lightness (L) 70,16 ± 0,54, 
redness (a*) 1,63 ± 0,15, yellowish (b*) 31,03 ± 0,60, color parameter 3,63, 
aroma parameter 3,00, crispness parameter 3,38, and flavor parameter 3,25. In 
the flakes the best treatment was obtained the content of carbohidrate of 82,92 
± 0,54%, fat content of 3,44 ± 0,04%, protein content of 5,18 ±0,05%, ash 
content of 3,16 ± 0,03%, and crude fibre content of 2,56 ± 0,03%. 

  
 

   Keywords: Baking Powder , Flakes, Pumpkin, Pumpkin Flour, Rice Flour 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Labu kuning merupakan bahan pangan yang kaya kandungan gizi seperti 

senyawa karoten (provitamin A), vitamin B dan C, mineral, dan karbohidrat 

(Widayati dan Darmayati, 2007). Menurut Departemen Pertanian Republik 

Indonesia, jumlah produksi labu di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2011 

cenderung meningkat, yaitu sebesar 254.056 ton pada tahun 2007 dan mencapai 

428.197 ton pada tahun 2011 (Kusumawati, 2013). Walaupun jumlah produksi 

labu kuning di Indonesia tinggi, sayangnya konsumsi labu kuning di Indonesia 

masih sangat rendah, yaitu kurang dari 5 kg perkapita per tahun (Hayati, 2006). 

Hal ini menyebabkan labu kuning sangat potensial untuk dikembangkan menjadi 

produk pangan olahan berbasis pangan lokal. 

Salah satu alternatif bentuk pengolahan pangan yang dapat meningkatkan 

pemanfaaan dan konsumsi labu kuning adalah dengan diolah menjadi flakes. 

Produk ini dipilih karena flakes merupakan breakfast cereal yang dapat 

memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kalori dan gizi dalam 

waktu yang relatif singkat serta tanpa perlu repot-repot memasak. Selain itu 

flakes juga disukai oleh semua kalangan masyarakat, yang mana konsumen 

terbesar produk flakes rata-rata di pasaran adalah anak-anak (Hindom, 2013). 

Produk breakfast cereal seperti flakes biasanya dibuat dari serealia yang memiliki 

kandungan pati yang tinggi seperti jagung, dan beras. Kandungan pati yang 

tinggi ini dapat membantu proses gelatinisasi yang penting dalam mempengaruhi 

hasil akhir produk flakes dimana gelatinisasi pati yang kurang sempurna akan 

dapat menghasilkan tekstur akhir flakes yang keras dan menurunkan daya serap 

air dari flakes (Purnamasari, 2014). Sementara tepung labu kuning sendiri 

memiliki kadar pati yang tidak terlalu tinggi, sehingga dapat mempengaruhi 

proses pembuatan dan karakteristik flakes. 

Menurut Immaningsih (2012), tepung beras memiliki kadar pati yang tinggi 

yaitu sebesar 67,68%. Tepung beras memiliki ukuran granula pati yang lebih kecil 

daripada granula pati gandum, yaitu sekitar 3-10 mikron yang membuat beras 

lebih mudah dicerna (Panda, 2013). Hal tersebut membuat tepung beras baik 

digunakan pada produk makanan yang biasa dikonsumsi oleh anak-anak seperti 

flakes. Selain itu, tepung beras juga tidak menyebabkan alergi bila dibandingkan 
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dengan tepung terigu yang memiliki kandungan gluten yang termasuk salah satu 

jenis alergen. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diketahui bahwa penggunaan 

tepung labu kuning sebesar 40% atau lebih membuat adonan masih bertekstur 

lembek walaupun telah dilakukan pengukusan. Hal tersebut menyebabkan 

adonan sulit untuk dipipihkan dan dicetak menjadi flakes. Sehingga inilah 

mengapa diperlukan proporsi penggunaan tepung beras yang lebih besar dari 

penggunaan tepung labu kuning. Pada penelitiannya, Sifat tepung labu kuning 

yang higroskopis serta memiliki kadar air yang cukup tinggi, yaitu sebesar 7,55%, 

akan membuat flakes yang dihasilkan menjadi tidak renyah jika tepung labu 

kuning yang ditambahkan terlalu banyak (Purnamasari, 2014). Sehingga proporsi 

penggunaan tepung beras yang lebih tinggi dari tepung labu kuning diharapkan 

dapat membuat tekstur dari flakes yang dihasilkan akan lebih menjadi renyah. 

Karakteristik flakes yang penting dan sangat mudah terpengaruh oleh jenis 

bahan dan proses pembuatan adalah kekerasan, kerenyahan, dan daya 

rehidrasinya. Kekerasan dan kerenyahan flakes sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik dan proses gelatinisasi dari pati bahan penyusun flakes tersebut. 

Terutama apabila flakes terbuat dari tepung komposit yang karakteristik patinya 

berbeda-beda (Purnamasari, 2014). Untuk mencegah terbentuknya flakes 

dengan karakteristik yang tidak diinginkan, ditambahkan baking powder yang 

merupakan bahan pengembang. Sifat baking powder yang merupakan bahan 

pengembang yang dapat menghasilkan CO2 yang akan membentuk rongga-

rongga pada adonan ketika adonan tersebut dioven atau dipanaskan (Hui, 2006). 

Semakin banyak baking powder yang digunakan, maka CO2 yang dihasilkan juga 

akan semakin banyak. Hal ini membuat flakes akan semakin berongga dan 

semakin banyak rongga atau pori yang terbentuk, maka flakes akan semakin 

lebih renyah. Gas CO2  yang dihasilkan juga akan mengisi rongga-rongga matriks 

yang terbentuk dari ikatan antara pati dengan air sehingga lebih mengembang 

dan flakes yang dihasilkan pun akan menjadi lebih renyah (Purnamasari, 2014). 

Albab (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh proporsi tepung mocaf 

dengan ubi jalar dan penambahan baking powder  terhadap sifat fisik, kimia, dan 

organoleptik kerupuk cekeremes juga menyatakan bahwa semakin tinggi 

penambahan baking powder, maka daya patah dari kerupuk akan semakin 

menurun, yang berarti kerupuk semakin renyah. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh proporsi penggunaan tepung labu kuning : 

tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap sifat fisik, kimia, 

dan organoleptik flakes yang dihasilkan? 

2. Bagaimana proporsi penggunaan tepung beras : tepung labu kuning 

dan konsentrasi baking powder yang tepat untuk menghasilkan flakes 

dengan karakteristik terbaik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan flakes berbasis tepung labu kuning, tepung terigu, dan 

baking powder yang dapat diterima konsumen. 

2. Mengevaluasi apakah terdapat pengaruh proporsi penggunaan tepung 

labu kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap 

sifat fisik, kimia, dan organoleptik flakes  yang dihasilkan. 

3. Menemukan proporsi penggunaan tepung labu kuning : tepung beras 

dan konsentrasi baking powder yang tepat untuk menghasilkan flakes 

dengan karakteristik terbaik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini meliputi: 

1. Meningkatkan pemanfaatan dan konsumsi labu kuning di Indonesia. 

2. Memberikan informasi tentang pengaruh proporsi tepung labu kuning : 

tepung beras dan konsentrasi baking powder teradap karakteristik 

kimia, fisik, dan organoleptik flakes. 

3. Memberikan informasi proporsi tepung labu kuning : tepung beras dan 

konsentrasi baking powder yang tepat dalam pembuatan flakes. 

 

1.5 Hipotesis 

Diduga terjadi interaksi antara proporsi penggunaan tepung labu kuning : 

tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap karakteristik fisik, kimia, 

dan organoleptik flakes yang dihasilkan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

1.1 Labu Kuning 

Tanaman labu kuning (Cucurbita moschata Duch) merupakan suatu jenis 

tanaman sayuran menjalar dari familli Cucurbitaceae, yang tergolong dalam jenis 

tanaman semusim yang setelah berbuah akan langsung mati. Tanaman labu 

kuning ini telah banyak dibudidayakan di negara-negara Afrika, Amerika, India 

dan Cina. Tanaman ini dapat tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi 

(Hendrasty, 2003). Buah labu kuning berbentuk bulat pipih, lonjong atau panjang 

dengan banyak alur (15-30 alur). Ukuran pertumbuhannya sangat cepat, yaitu 

mencapai 350 gram per hari. Buah besar dan warnanya bervariasi (buah muda 

berwarna hijau, sedangkan yang lebih tua berwarna kuning pucat). Daging buah 

tebalnya sekitar 3 cm dan rasanya agak manis. Bobot buah labu kuning rata-rata 

3-5 kg. Sedangkan untuk labu ukuran besar beratnya dapat mencapai 20 kg per 

buah. Buah labu kuning mempunyai kulit yang sangat tebal dan keras, sehingga 

dapat bertindak sebagai penghalang laju respirasi, keluarnya air melalui proses 

penguapan, maupun masukknya udara penyebab proses oksidasi. Hal tersebut 

menyebabkan labu kuning relatif awet dibanding buah-buah lainnya. Daya awet 

dapat mencapai 6 bulan atau lebih, tergantung pada penyimpanannya. Namun 

buah yang sudah dibelah harus segera diolah karena akan sangat mudah rusak 

(Gardjito, 2006). 

Adapun taksonomi tanaman labu kuning menurut Usmiati, dkk. (2007) 

adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodenae 

Ordo  : Cucurbitales 

Familia  : Cucurbitaceae 

Genus  : Cucurbita 

Spesies  : Cucurbita moschata Duch. 
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Gambar 2.1 Labu Kuning (Odi, 2014) 

 

Tanaman labu kuning terdiri dari beberapa varietas. Berikut merupakan 

jenis atau varietas dari labu kuning lokal: 

 

Tabel 2.1 Jenis atau Varietas dari Labu Kuning Lokal 

No Jenis atau Varietas Ciri-ciri 

1 Bokor Bentuk buah bulat pipih 
Batang bersular panjang 3-5 m 
Daging buah berwarna kuning, tebal, bertekstur 
halus, berasa manis, dan gurih 
Berat buah 4-5 kg 

2 Kelenting Bentuk buah bulat panjang (lonjong atau oval) 
Kulit dan daging buah berwarna kuning 
Panjang sulur 3-5 m 
Berat buah 2-5 kg 

3 Ular Bentuk buah panjang ramping 
Warna daging kuning rasa kurang enak 
Berat buah1-3 kg 

Sumber: Sudarto (2000)  
 
 

Menurut Departemen Pertanian Republik Indonesia, jumlah produksi labu 

di Indonesia pada tahun 2007 hingga 2011 cenderung meningkat, yaitu sebesar 

254.056 ton pada tahun 2007, 394.386 ton pada tahun 2008, 321.023 ton pada 

tahun 2009, 369.846 ton pada tahun 2010, 428.197 ton pada tahun 2010, dan 

428.197 ton pada tahun 2011. Walaupun pada tahun 2009 produksi labu sempat 

mengalami penurunan diduga karena luas lahan yang digunakan pada tahun 

2009 mengalami penurunan sebesar 2%, namun produksi labu secara 

keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan produksi labu tiap tahunnya 

mengindikasikan bahwa tanaman labu mengalami peningkatan permintaan 

sehingga produksi tiap tahunnya juga mengalami peningkatan (Kusumawati, 

2013).  

Walaupun jumlah produksi labu kuning di Indonesia tinggi, sayangnya 

konsumsi labu kuning di Indonesia masih sangat rendah, yaitu kurang dari 5 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

perkapita per tahun (Hayati, 2006). Di salah satu desa di Kabupaten 

Banyuwangi, yaitu Desa Tegalrejo, sebanyak 100 hektar sawah ditanami dengan 

tanaman labu kuning saat waktu jeda penanaman padi. Satu hektar lahan akan 

menghasilkan 4 hingga 5 ton labu kuning, dengan masa tanam sekitar 3 bulan. 

Namun sayangnya, yang dimanfaatkan oleh para petani hanyalah biji labu kuning 

yang kemudian akan dijual ke perusahaan penampung. Sedangkan buah labu 

kuning hanya dimanfaatkan sebagai makanan ternak (Su’udi, 2017). 

Labu kuning atau waluh merupakan bahan pangan yang kaya vitamin, 

mineral, serta karbohidrat namun labu kuning tidak tinggi kalori sehingga tidak 

mengkhawatirkan bagi yang sedang diet rendah kalori. Dalam 100 gram labu 

kuning hanya mengandung 29 kalori sehingga cukup aman dikonsumsi walaupun 

sudah diberi beberapa bahan penunjang seperti tepung terigu atau beras. Labu 

kuning memiliki sifat yang lunak dan mudah dicerna serta mengandung karoten 

(pro vitamin A) cukup tinggi, serta dapat menambah warna menarik dalam olahan 

pangan lainnya. Tetapi sejauh ini pemanfaatannya belum optimal. Umumnya labu 

kuning hanya diolah menjadi kolak ataupun sayuran. Penyebabnya adalah 

terbatasnya pengetahuan masyarakat akan manfaat komoditas pangan tersebut. 

(Widayati dan Darmayati, 2007). 

Labu kuning memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap yakni 

karbohidrat, protein, beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, serta vitamin 

yaitu Vitamin B dan C dan serat. Warna kuning atau oranye daging buahnya 

pertanda kandungan karotenoidnya sangat tinggi (Ranonto, dkk., 2015). Menurut 

Gardjito (2006), kadar beta karoten daging buah labu kuning segar adalah 19,9 

mg/100 g. Kandungan gizinya yang cukup lengkap ini, menyebabkan labu kuning 

dapat menjadi sumber gizi yang sangat potensial. Harganya yang cukup 

terjangkau membuat labu kuning dapat dikembangkan sebagai alternatif pangan 

masyarakat. 

Kandungan kimia dari tepung beras dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.2. Komposisi Kimia Labu Kuning 

Komponen Literatur
a
 Literatur

b
 

Kadar air (%) 89,47 84,32±3,75 
Protein (%) 1,19 1,29±0,43 
Abu (%) 0,70 1,26±0,32 
Lemak (%) 0,16 1,45±0,45 
Serat kasar (%) 0,87 1,17±0,08 
Karbohidrat (%) 8,48 10,51±1,08 
Pektin(%bk) 0,62 - 
β-karoten (µg/g) 1187,23 - 

Sumber : a) Yuliani, dkk. (2003) 
   b) Pongjanta, et al. (2006) 

 

1.1.1 Tepung Labu Kuning 

Salah satu cara pemanfaatan labu kuning agar dapat tahan lama labu 

diolah menjadi tepung labu kuning, yang selanjutnya disubstitusi dengan tepung 

terigu atau sumber pati lainnya dalam berbagai pembuatan produk pangan 

fungsional. Teknologi penepungan merupakan salah satu proses alternatif produk 

setengah jadi yang dianjurkan, karena lebih tahan lama, mudah dicampur 

dengan bahan lain, dapat diperkaya zat gizinya, mudah dibentuk, dan lebih cepat 

dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang ingin serba praktis (Widowati, 

2009). 

Pengolahan buah labu kuning menjadi tepung mempunyai beberapa 

kelebihan dibandingkan buah segarnya, yaitu sebagai bahan baku industri 

pengolahan lanjutan, daya simpan yang lama karena kadar air yang rendah, dan 

dapat digunakan sebagai sumber pangan fungsional karena mengandung 

betakaroten yang berfungsi sebagai antioksidan (Sinaga,2011). Secara umum, 

tepung labu kuning tersebut berpotensi sebagai pendamping tepung terigu dan 

tepung beras dalam berbagai produk olahan pangan. Produk olahan dari tepung 

labu kuning mempunyai warna dan rasa yang spesifik, sehingga lebih disukai 

oleh konsumen (Hendrasty, 2003). 

Menurut Hendrasty (2003), bahan utama pembuatan tepung labu kuning 

adalah labu kuning yang segar, tidak cacat, tidak memar, tidak terlalu tua, dan 

tidak terlalu muda, dengan daging buah yang tebal dan berwarna merah 

kekuning-kuningan. Proses pembuatan labu kuning meliputi pemotongan, 

pencucian, pengupasan kulit, pembuangan biji dan serabutnya, pengecilan 

ukuran dengan slicer, pengeringan, penggilingan, pengayakan, dan 

pengemasan.  Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus, lolos 

ayakan 60 mesh, berwarna putih kekuningan, berbau khas labu kuning dengan 
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kadar air ±13%. Kondisi fisik tepung labu kuning ini sangat dipengaruhi oleh 

kondisi bahan dasar dan suhu pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu 

kuning, semakin tinggi kandungan gulanya. Oleh karena kandungan gula labu 

kuning yang tinggi ini, apabila suhu yang digunaan pada proses pengeringan 

terlalu tinggi, tepung yang dihasilkan akan menggumpal. 

Karbohidrat tepung labu kuning juga cukup tinggi. Karbohidrat ini sangat 

berperan dalam pembuatan adonan pati. Granula pati akan melekat pada protein 

selama pembentukan adonan. Kelekatan antara granula pati dan protein akan 

menimbulkan kontinuitas struktur adonan. Adonan pati tersebut akan mampu 

menahan air walaupun air yang tersedia terbatas dan hanya gelatinisasi 

sebagian. Granula cukup fleksibel untuk memanjangkan gluten. Selain itu, 

meskipun kandungan lemak labu kuning tidak terlalu tinggi, namun bersama 

dengan gluten akan mampu membentuk adonan (Hendrasty, 2003). 

Tepung labu kuning mempunyai kualitas tepung yang baik karena 

mempunyai sifat gelatinisasi yang baik sehingga dengan demikian dapat 

membentuk adonan dengan konsistensi, kekenyalan, viskositas, maupun 

elastisitas yang baik, sehingga roti yang dihasilkan akan berkualitas baik. Karena 

sifatnya yang sangat higroskopis, maka penyimpanan tepung labu kuning harus 

dilakukan sedemikian rupa, diusahakan agar udara dan sinar tidak menembus 

wadah. Jenis kemasan yang cocok untuk tepung labu kuning yaitu plastik yang 

dilapisi aluminium foil. Dengan penyimpanan ditempat yang kering dan dilapisi 

alumunium foil, tepung labu kuning akan dapat tahan selama dua bulan 

(Hendrasty, 2003). 

Komposisi kimia tepung labu kuning dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut: 
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Tabel 2.3. Komposisi Kimia Tepung Labu Kuning 

Komponen Jumlah
 

Kadar Air (%) 10,96
 a
 

3,73±0,01
 b
 

Karbohidrat (%) 72,41
 a
 

79,57±0,01
 b
 

Pati (%) 48,30±0,54
 b
 

Protein (%) 9,65
 a
 

7,81±0,18
 b
 

Lemak (%) 0,80
 a
 

3,60±0,12
 b
 

Abu (%) 5,37
 a
 

5,29±0,01
 b
 

Serat Kasar (%) 0,81
 a
 

3,65±0,14
 b
 

Total Karoten (µg/g) 234,21
c 

Sumber: a) See, et.al.(2007) 
  b) Saeleaw and Schleining (2011) 
  c) De Carvalho et al. (2012) 
 
 

Suryaningrum (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh 

perbandingan tepung labu kuning dan tepung mocaf pada pembuatan flakes 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kadar pati flakes, 

yaitu semakin banyak tepung labu kuning yang digunakan, maka kadar pati 

flakes semakin meningkat. Selain itu juga terdapat pengaruh yang signifikan 

substitusi tepung labu kuning pada tingkat kesukaan terhadap rasa, warna, dan 

tekstur dimana semakin banyak substitusi tepung labu kuning, maka tingkat 

kesukaan terhadap rasa, warna, dan tekstur, juga akan semakin meningkat. 

Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan substitusi tepung labu kuning 

pada tingkat kesukaan terhadap aroma flakes. 

Pada penelitian mengenai pengaruh penambahan tepung labu kuning dan 

natrium bikarbonat terhadap karakteristik flakes talas, Purnamasari (2014) 

menjelaskan bahwa semakin banyak penambahan tepung labu kuning, maka 

tingkat rehidrasi flakes yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Hal ini 

berkaitan dengan kadar serat kasar dari flakes yang dihasilkan. Semakin besar 

kadar serat kasar dari flakes, maka tingkat rehidrasinya juga akan meningkat 

karena serat kasar akan memerangkap molekul air pada saat adonan flakes 

dibuat. Kemudian pada proses pemanggangan pada suhu tinggi dan bentuk 

pipih, air yang terperangkap akan teruapkan dan meninggalkan rongga-rongga 

pada flakes. Semakin banyak rongga udara yang terbentuk, maka pada saat 

proses rehidrasi dilakukan, air yang terperangkap dalam flakes juga akan 
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semakin banyak. Dengan demikian, tingkat rehidrasi flakes akan semakin 

meningkat. 

Namun semakin banyak tepung labu kuning yang ditambahkan dalam 

pembuatan flakes akan semakin meningkatkan nilai daya patah flakes yang 

dihasilkan yang artinya flakes yang dihasilkan kerenyahannya akan semakin 

menurun. Hal ini berkaitan dengan sifat tepung labu kuning yag higroskopis dan 

memiliki kadar serat dan kadar air yang cukup tinggi. Walaupun begitu, 

peningkatan rerata nilai daya patah yang terjadi akibat pengaruh penambahan 

tepung labu kuning tidaklah terlalu signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, rerata 

daya patah terendah didapatkan pada  penambahan tepung labu kuning 10% 

sedangkan rerata daya patah tertinggi didapatkan pada perlakuan penambahan 

tepung labu kuning sebesar 30% (Purnamasari, 2014). 

Selain itu juga diketahui bahwa meningkatnya penambahan tepung labu 

kuning akan meningkatkan tingkat kesukaan terhadap aroma, warna dan rasa 

flakes. Penambahan tepung labu kuning yang semakin meningkat dan juga 

dapat meningkatkan total karotennya. Hal ini disebabkan karena kandungan 

senyawa karoten, khususnya beta karoten yang tinggi pada tepung labu kuning 

jika dibandingkan dengan tepung talas yang digunakan (Purnamasari, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nandhani (2014) tentang pengaruh 

proporsi tepung labu kuning dan tepung ikan lele dumbo serta penambahan 

natrium bikarbonat terhadap sifat fisikokimia dan organoleptik cookies, 

penambahan proporsi tepung labu kuning yang semakin meningkat akan 

meningkatkan total karoten. Meningkatnya penambahan tepung labu kuning juga 

akan meningkatkan tingkat kecerahan (L) dan tingkat kekuningan (b) dari 

cookies, namun juga akan menurunkan tingkat kemerahannya (a).  

Ratnasari (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh proporsi tepung 

kacang hijau dengan tepung labu kuning dan penambahan margarin terhadap 

sifat fisikokimia dan organoleptik biskuit, menyatakan bahwa semakin tinggi rasio 

tepung labu kuning yang digunakan dalam pembuatan biskuit, maka kadar air, 

kadar lemak dari biskuit juga akan semakin meningkat. Rasio tepung labu kuning 

yang semakin tinggi juga akan menurunkan daya patah dari biskuit yang berarti 

kerenyahan dari biskuit semakin meningkat. 
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1.2 Tepung Beras 

Tepung beras merupakan salah satu alternatif bahan dasar dari tepung 

komposit dan terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin. Tepung 

beras adalah produk setengah jadi untuk bahan baku industri lebih lanjut. 

Pembuatan tepung beras membutuhkan waktu selama 12 jam dengan cara 

beras direndam dalam air bersih, ditiriskan, dijemur, dihaluskan dan diayak 

menggunakan ayakan 80 mesh (Hasnelly dan Sumartini, 2011). Penggilingan 

beras menjadi bentuk tepung dapat meningkatkan daya gunanya sebagai 

penyedia kebutuhan kalori dan protein bagi manusia, serta bahan baku industri 

pangan, meskipun kandungan zat gizinya menjadi lebih rendah (Supriyadi 2012). 

Tepung beras membentuk tekstur yang lembut, tetapi tidak lengket saat dimasak. 

Pati beras memberikan tampilan opaque atau tidak bening setelah proses 

pemasakan (Imanningsih, 2012). Tepung beras memiliki ukuran granula pati yang 

lebih kecil daripada granula pati gandum, yaitu sekitar 3-10 mikron (Panda, 

2013). Ukuran granula pati yang kebih kecil tersebut membuat beras lebih mudah 

dicerna sehingga banyak digunakan dalam pembuatan makanan bayi. 

Waktu yang dibutuhkan tepung beras untuk tergelatinisasi sempurna 

adalah 9,97 menit. Sedangkan suhu terjadinya gelatinisasi pada tepung beras 

adalah 85,39oC. Tepung beras memiliki komposisi amilopektin yang paling sedikit 

jika dibandingkan dengan tepung beras ketan, dan tepung terigu, yaitu sebesar 

88,22%. Saat larutan pati dipanaskan di atas temperatur gelatinisasinya, pati 

yang mengandung amilopektin lebih banyak akan membengkak lebih cepat 

dibandingkan dengan pati lain dengan kandungan amilosa yang lebih tinggi. 

Itulah mengapa memerlukan temperatur yang lebih tinggi agar pati dari tepung 

beras tergelatinisasi (Imanningsih, 2012). 

Dibandingkan dengan tepung lainnya, seperti tepung beras ketan, tepung 

terigu, dan tepung tapioka, tepung beras memiliki waktu terlama untuk mencapai 

viskositas puncak, tetapi tepung ini memiliki nilai viskositas tertinggi pada fase 

set-back (suhu rendah). Aplikasinya, tepung beras memerlukan waktu 

pemasakan yang cukup lama untuk memberikan kekentalan yang baik pada 

produk, tetapi kekentalan ini dapat bertahan baik pada suhu yang dingin 

(Imanningsih, 2012). Kandungan kimia dari tepung beras dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 berikut: 
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Tabel 2.4 Komposisi Kimia Tepung Beras 

Komponen Literatur 
a
 Literatur

b
 

Kadar Air (%) 11,38 - 
Abu (%) 0,34 0,32-0,35 
Protein (%) 6,98 8,11-9,82 
Lemak (%) 1,00 0,14-0,29 
Karbohidrat (%) 80,30 - 
Pati (%) 67,68 78,25-82,05 
Amilosa (% dari pati) 11,78 21,24-29,13 
Amilopektin (% dari pati) 88,22 - 
Serat Kasar (%) - 0,07-0,09 
Fosfor (%) - 0,066-0,070 

Sumber :  a) Imanningsih (2012) 
   b) Munarso, dkk. (2004) 

 

Pada penelitian Midlanda, dkk. (2014) tentang pembuatan cookies dari 

tepung jagung dan tepung beras diketahui bahwa semakin tinggi rasio tepung 

beras dan semakin rendah rasio tepung jagung akan membuat kadar air semakin 

menurun. Hal ini disebabkan tepung beras yang memiliki kemampuan menahan 

air yang rendah. Semakin tinggi penambahan tepung beras, maka teksturnya 

akan semakin renyah. Aroma dan rasa dari cookies yang dihasilkan juga akan 

semakin lebih disukai panelis karena penambahan tepung beras dapat menutupi 

aroma dan rasa yang khas dari tepung jagung yang tidak terlalu disukai oleh 

panelis. 

 

1.3 Flakes 

Flakes merupakan salah satu produk sereal siap santap yang biasa 

digunakan sebagai menu sarapan pagi. Flakes tergolong sebagai breakfast 

cereal yang dapat disantap secara langsung dengan penambahan air atau susu 

yang memiliki karakteristik tipis, cembung, mudah patah, dan berwarna coklat 

keemasan. Kebanyakan breakfast cereal diproduksi dari endosperma gandum, 

jagung, beras, ataupun oat. Bahan tambahan seperti gula, malt, dan perasa 

dapat digunakan untuk meningkatkan rasanya. Namun umumnya, kebanyakan 

breakfast cereal hanya diberi tambahan vitamin dan mineral. Breakfast cereal 

yang ada di pasaran saat ini dapat dikategorikan menjadi lima jenis yaitu 

(Edelstein, 2014): 

 Ready-to-Cook Cereals 

Merupakan jenis sereal tradisional yang dijual di pasaran dalam bentuk 

mentah yang telah diproses. Jenis sereal ini memerlukan pemasakan 
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sebelum dikonsumsi dan umumnya disajikan selagi panas. Sereal jenis ini 

biasanya terbuat dari gandum atau oat.  

 Instant Traditional Hot Cereals 

Sereal siap saji tradisional, yang biasanya terbuat dari gandum, oat, dan 

jagung, biasanya dijual dalam bentuk yang sudah digiling, dipotong, atau 

dipipihkan menjadi partikel atau bentuk yang lebih kecil dibandingkan 

dengan sereal pada umumnya. Seperti namanya, sereal jenis ini merupakan 

sereal instan yang telah dimasak dan hanya memerlukan air mendidih dalam 

persiapannya untuk dikonsumsi. 

 Ready-to-Eat Cereals 

Sereal ini merupakan sereal siap santap yang diproduksi dari endosperma 

serealia yang sudah dihaluskan, dimasak, dan diubah bentuknya menjadi 

flakes dengan cara dipipihkan menggunakan roller. Endosperma serealia 

yang sudah dihaluskan tersebut dapat diekstrusi atau dibentuk menjadi 

banyak ukuran maupun bentuk. Misalnya saja dibuat menjadi flakes, 

diekstrusi, puffed, ataupun shredded. Sereal akan dipanggang di dalam oven 

untuk meningkatkan flavor dan menurunkan kadar air menjadi sekitar 3 

hingga 5%. Kebanyakan ready-to-eat breakfast cereals difortifikasi dengan 

vitamin dan mineral untuk meningkatkan nilai gizinya . 

 Ready-to-Eat Cereal Mixes 

Merupakan produk sereal yang dikombinasikan dengan bersama produk lain 

seperti biji-bijian, kacang-kacangan, atau buah kering. 

 Miscellaneous Cereal Products 

Sereal jenis ini terdiri dari bermacam produk sereal lain yang tidak dapat 

dikategorikan dengan keempat jenis di atas karena proses khusus atau 

kegunaan akhirnya. Contohnya adalah nugget meal dan makanan bayi 

(weaning food). 

Syarat mutu susu sereal dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini: 
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Tabel 2.5 Syarat Mutu Susu Sereal Berdasarkan SNI 01-4270-1996 

No Jenis Uji Persyaratan 

1 Keadaan  
 a. Bau Normal 
 b. Rasa Normal 
2 Air (%) Maksimal 3,0 
3 Abu (%) Maksimal 4,0 
4 Protein (%) Minimal 5,0 
5 Lemak (%) Minimal 7,0 
6 Karbohidrat (%) Minimal 60,0 
7 Serat Kasar (%) Maksimal 0,7 
8 Bahan tambahan makanan  
 a. Pemanis buatan (sakarin dan siklamat) Tidak boleh ada 
 b. Pewarna tambahan Sesuai SNI 01-0222-1995 
9 Cemaran logam  
 a. Timbal (Pb) (mg/g) Maksimal 2,0 
 b. Tembaga (Cu) (mg/g) Maksimal 30,0 
 c. Seng (Zn) (mg/g) Maksimal 40,0 
 d. Timah (Sn) (mg/g) Maksimal 40,0/250 
 e. Raksa (Hg) (mg/g) Maksimal 0,03 

10 Cemaran arsen (As) (mg/g) Maksimal 1,0 
11 Cemaran mikroba  

 a. Angka lempeng total (koloni/g) Maksimal 5 x 10
5
 

 b. Coliform (APM/g) Maksimal 10
2
 

 c. E.coli (APM/g) Maksimal < 3 
 d. Salmonella Negatif 
 e. Staphylococcus aureus Negatif 
 f. Kapang (koloni/g) Maksimal 10

2 

Sumber: Simbolon (2016) 
 

Berdasarkan teknik pengolahannya, breakfast cereal dijumpai dalam 

bentuk serpihan (flakes), hancuran atau parutan (shredded), mengembang 

(puffed), panggangan (baked) dan ekstrudat (extruded). Proses pemasakan 

merupakan tahapan proses yang harus dilakukan dalam proses pembuatan 

breakfast cereal. Proses pemasakan membentuk sifat fisik yang diperlukan untuk 

membentuk tekstur produk yang diinginkan (Syamsir, 2008).   

Saat ini jenis breakfast cereal yang paling digemari masyarakat adalah 

jenis ready-to-eat karena berkaitan dengan kepraktisan dan waktu penyajian 

yang cepat. Menurut Nurjanah (2000), jenis breakfast cereal yang paling banyak 

dikonsumsi dan disukai oleh konsumen adalah produk yang berupa minuman 

sarapan, produk ekstrusi, dan flakes. Semua produk tersebut merupakan produk 

cepat saji yang waktu persiapannya kurang dari 3 menit. Mineral dan vitamin 

seringkali ditambahkan pada produk breakfast cereal, karena pada umumnya 

konsumen hanya mengonsumsi produk tersebut pada pagi hari. Dengan 

demikian, produk breakfast cereal harus memenuhi kebutuhan nutrisi (Felicia, 

2006). 
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Jenis sereal yang lebih popular adalah ready-to-eat cereal. Dalam 

pembuatannya, endosperma dihaluskan terlebih dahulu dan dibentuk menjadi 

lempengan (flakes) dengan memipihkan dengan adonan yang telah tercampur 

dengan roller sehingga terbentuk lapisan tipis dan dikeringkan hingga mencapai 

kadar air 3-6% (Potter and Hotchkiss, 2005). 

Secara umum pembuatan flakes sangat sederhana. Bahan baku akan 

mengalami proses-proses sebagai berikut (Matz, 2005):  

1. Pati tergelatinisasi dan tidak tertutup kemungkinan terjadi hidrolisa 

2. Partikel akan mengalami reaksi pencoklatan yang disebabkan oleh interaksi 

antara protein dan gula 

3. Proses enzimatis akan berhenti yang mengakibatkan hasil akhir yang stabil 

4. Karamelisasi dari gula yang muncul sebagai efek dari tingginya suhu oven 

pemanggang 

5. Lempengan akan menjadi lebih renyah karena kandungan air dalam bahan 

semakin rendah.  

Hal yang membuat sereal cukup popular dan digemari dikalangan 

konsumen adalah selain citarasanya yang enak, praktis dalam penyajian, dan 

menyehatkan. Dengan adanya teknologi di bidang industri pangan dan 

banyaknya konsumen yang mulai lebih memperhatikan pola hidup sehat, maka 

potensi makanan ini terus meningkat (Matz, 2005). 

 

1.3.1 Proses Pembuatan Flakes 

Proses yang ada dalam pembuatan flakes adalah pencampuran bahan, 

pemipihan, pengukusan, pencetakan, dan pemanggangan (Hartini, 2003). 

a. Pencampuran Bahan 

Tahap pertama dalam pembuatan flakes adalah pencampuran seluruh bahan 

seperti tepung beras, tepung labu, gula, garam, margarin, baking powder, 

dan air hingga terbentuk adonan yang homogen dengan bantuan mixer. 

Menurut Astawan (2004), pencampuran adalah proses dimana campuran 

yang seragam diperoleh dari satu atau lebih komponen, dengan 

menyebarkan komponen satu ke komponen yang lain. Pencampuran bahan 

bertujuan agar bahan-bahan bisa tercampur secara homogen sehingga 

terjadi hidrasi air ke dalam partikel tepung. Pencampuran yang merata dan 

seragam akan mempermudah proses gelatinisasi sehingga proses 

gelatinisasi pati akan semakin sempurna (Purnamasari, 2014). 
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b. Pengukusan 

Adonan yang didapatkan kemudian dikukus selama 5 menit dengan suhu 

90oC. Menurut Paramita (2014), pengukusan pada pembuatan flakes 

dilakukan sebagai perlakuan untuk memperbaiki tekstur flakes dan 

membantu terjadinya gelatinisasi pati. Gelatinisasi ini membuat adonan 

mudah untuk dipipihkan menjadi bentuk lembaran dan dicetak. 

c. Pemipihan 

Pemipihan bertujuan untuk membuat adonan menjadi bentuk lembaran yang 

siap dipotong menjadi bentuk yang diinginkan. Pada saat pemipihan, adonan 

akan dibentuk menjadi lembaran-lembaran dimana pada proses ini serat-

serat kandungan bahan akan menjadi lebih halus (Astawan, 2004).  

d. Pencetakan 

Pencetakan adalah unit operasi dimana bahan pangan atau adonan dicetak 

dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan. Pencetakan 

tidak memiliki efek langsung terhadap nilai nutrisi dan pengawetan bahan 

pangan tetapi dapat meningkatkan keanekaragaman. Pencetakan pada 

flakes ini bertujuan untuk mempermudah transfer panas sehingga dapat 

mempercepat proses gelatinisasi adonan saat dilakukan pemanggangan 

(Hartini, 2003). Pencetakan flakes dilakukan dengan menggunakan pisau 

menjadi flakes dengan ukuran 4 cm x 2 cm. 

e. Pemanggangan 

Produk flakes ini dibuat dengan metode pemanggangan menggunakan oven 

pada suhu 100˚C dengan waktu 12 menit. Proses pemanggangan bertujuan 

menurunkan kadar air (Burrington, 2001). Pemanggangan atau baking 

diaplikasikan untuk produk-produk makanan berbahan dasar tepung. 

Pemanggangan merupakan suatu unit operasi yang menggunakan udara 

panas dan bertujuan untuk mencapai eating quality, dekstruksi mikrobia 

serta menurunkan aktivitas air bebas pada makanan. Proses pemanggangan 

pada pembuatan breakfast cereal juga bertujuan untuk menyempurnakan 

gelatinisasi pati (Qodriah, 2016). 

 

1.4 Peranan Baking Powder dalam Pembuatan Flakes 

Flakes  yang dibuat dari bahan seperti umbi-umbian, kacang-kacangan 

maupun buah-buahan, akan memiliki karakteristik akhir yang berebeda dengan 
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flakes yang terbuat dari serealia seperti gandum maupun biji jagung. Karakteristik 

flakes yang penting dan sangat mudah terpengaruh oleh jenis bahan dan proses 

pembuatan adalah kekerasan, kerenyahan, dan daya rehidrasinya. Kekerasan 

dan kerenyahan flakes sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan proses 

gelatinisasi dari pati bahan penyusun flakes tersebut. Terutama apabila flakes 

terbuat dari tepung komposit yang karakteristik patinya berbeda-beda. Selain itu, 

kekerasan dan kerenyahan flakes juga dipengaruhi oleh interaksi antar pati, 

protein, dan serat yang terkandung dalam bahan. Gelatinisasi pati yang kurang 

sempurna akan dapat menghasilkan tekstur akhir flakes yang keras dan 

menurunkan daya serap air dari flakes (Purnamasari, 2014). Agar didapatkan 

flakes yang memiliki karakteristik sesuai dengan yang diharapkan dan 

menyerupai flakes yang terbuat dari serealia, maka dapat dilakukan 

penambahan bahan pengembang seperti baking soda dan baking powder yang 

banyak dipakai dalam pembuatan cake, cookies, biskuit, dan lain-lain. 

Baking powder merupakan salah satu bahan pengembang (leavening 

agents). Bahan pengembang digunakan untuk meningkatkan pengembangan 

adonan pada pembuatan produk yang dipanggang.  Baking powder mengandung 

tiga komponen, yaitu natrium bikarbonat (baking soda), asam, dan bahan pengisi 

pati (starch filler). Bahan pengisi pati tersebut mencegah natrium bikarbonat dan 

asam bereaksi sebelum waktunya. Baking powder komersial harus mengasilkan 

setidaknya 12% gas CO2 dari beratnya (setiap 100 gram baking powder harus 

menghasilkan 12 gram CO2) (Vaclavik and Christian, 2014). Saat air 

ditambahkan pada baking powder, asam akan bereaksi dengan baking soda dan 

menghasilkan gas karbon dioksida. Jenis asam yang ada pada baking soda 

mempengaruhi kecepatan dihasilkannya karbon dioksida (Brown, 2011). 

Secara teknis, bahan yang digunakan pada baking powder bukanlah asam, 

melainkan garam asam. Hal ini berarti mereka tidak  akan menghasilkan ataupun 

bekerja seperti asam sebelum mereka terlarut dalam air. Penyebutan asam pada 

komponen tersebut hanya untuk mempermudah. Setiap baking powder memiliki 

kombinasi garam asam yang berbeda-beda yang berarti juga memiliki reaksi 

dengan kecepatan yang berbeda-beda pula. Kecepatan dan bagaimana baking 

powder tersebut bereaksi disebut dengan dough reaction rate atau DRR. Contoh 

dari fast-acting acids adalah cream of tartar (potassium acid tartrate) dan MCP 

(monocalcium phosphate). Sedangkan contoh dari slow-acting acids adalah SAS 
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(sodium aluminum sulfate) dan SAPP (sodium acid pyrophosphate) (Gisslen, 

2009).  

Baking powder juga diklasifikasikan berdasarkan action rate atau seberapa 

cepat ia bereaksi dengan air dan panas untuk membentuk CO2, yaitu: 

a. Single-Acting Baking powder atau Fast-Acting Baking Powder 

Baking powder tipe ini bereaksi dengan cepat. Menurut Vaclavik dan 

Christian (2014), baking powder jenis ini mengandung garam asam seperti 

monokalsium fosfat yang akan menghasilkan CO2 langsung ketika 

bercampur dengan air pada suhu ruang. Sedangkan menurut Gisslen 

(2009), baking powder ini mengandung fast-acting acids seperti cream of 

tartar (potassium acid tartrate) dan MCP (monocalcium phosphate). 

Tepung yang dicampurkan dengan single-acting baking powder harus 

ditangani atau dibuat menjadi adonan secara cepat dan efisien dan 

dipanggang dalam oven secepat mungkin. Hal ini karena karbon dioksida 

akan langsung diproduksi saat air ditambahkan. Pengolahan yang terlalu 

lama akan menyebabkan karbon dioksida hilang dan mengurangi 

kemampuan untuk mengembangkan adonan (Brown, 2011). 

Berikut ini merupakan reaksi antara natrium bikarbonat (sodium 

bicarbonate) dengan garam kalium dari asam tartarat, yaitu potassium acid 

tartrate, pada single-acting baking powder (Brown, 2011): 

 

 

NaHCO3   +   KHC4H4O6    →   KNaC4H4O6   +   CO2   +    H2O 

 

 

 

Gambar 2.2 Reaksi Pembebasan CO2 pada Single-Acting 

Baking powder (Brown, 2011) 

 

b. Double-Acting Baking powder atau Slow-Acting Baking Powder 

Baking powder ini mengandung garam asam jenis slow-acting acids 

seperti SAS (sodium aluminum sulfate) dan SAPP (sodium acid 

pyrophosphate) (Gisslen, 2009).  SAS fosfat merupakan asam yang bereaksi 

lambat dan terkandung dalam double-acting baking powder yang 

menghasilkan CO2 sebanyak dua kali. Penghasilan CO2 pertama adalah 
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saat baking powder bercampur dengan air. Sedangkan penghasilan CO2 

kedua adalah saat adonan dipanaskan atau dipanggang (Vaclavik and 

Christian, 2014).  

Berikut ini merupakan reaksi double-acting baking powder, khususnya 

pada baking powder yang mengandung SAS-phosphate (Brown, 2011): 

 

Step 1. 

2Na2SO4Al2(SO4)3   +   6H2O      →      Na2SO4   +   2Al(OH)3   +   H2SO4 

 

 

 

Step 2. 

3H2SO4   +   6NaHCO3   →   6H2O   +   3Na2SO4   +   6CO2 

 

 

 

Gambar 2.3 Reaksi Pembebasan CO2 pada Double-Acting Baking powder  

(Brown, 2011) 

 

Baking powder akan membentuk rongga-rongga pada adonan ketika 

adonan tersebut dioven atau dipanaskan (Hui, 2006). Rongga-rongga yang 

terbentuk ini akan membuat kerenyahan dari flakes  akan semakin meningkat, 

yang berarti akan ebih disukai oleh konsumen. 

Penggunaan baking powder yang terlalu banyak dapat menyebabkan 

dinding sel tertarik dan rusak. Kerusakan ini menyebabkan produk memiliki 

tekstur yang kasar, volume yang kecil akibat overstretched, struktur yang hancur, 

dan pembentukan gelembung-gelembung CO2. Selain itu, penggunaan baking 

powder berlebih juga dapat menyebabkan crumb berwarna kuning, soapy 

flavour, dan bagian luar produk yang terlalu coklat. Sedangkan penggunaan 

baking powder yang terlalu sedikit akan menyebatkan produk tidak mengembang 

sempurna. Produk yang selesai dipanggang akan soggy dengan butiran kompak 

sel udara kecil dalam adonan (Vaclavik and Christian, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prayestha (2013) tentang 

pengaruh rasio pati jahe emprit dan pati garut serta konsentrasi baking powder 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik cookies, diketahui bahwa konsentrasi 

baking powder tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar pati dan kadar 
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air cookies. Namun walaupun begitu, kadar air cookies akan semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi baking powder. Semakin meningkat 

konsentransi baking powder yang digunakan, diketahui dapat menurunkan nilai 

daya patah yang berarti akan meningkatkan kerenyahan dari cookies. Selain itu, 

peningkatan konsentrasi baking powder yang digunakan juga dapat 

meningkatkan tingkat kesukaan panelis terhadap kerenyahan cookies. 

Albab (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh proporsi tepung mocaf 

dengan ubi jalar dan penambahan baking powder  terhadap sifat fisik, kimia, dan 

organoleptik kerupuk cekeremes juga menyatakan bahwa semakin tinggi 

penambahan baking powder, maka kadar air kerupuk akan semakin menurun. 

Penambahan baking powder tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kadar pati 

kerupuk. Baking powder tidak memiliki pengaruh terhadap kadar lemak dan 

mampu meningkatkan pH menjadi basa. Semakin meningkat konsentrasi yang 

ditambahkan, maka daya patah dari kerupuk akan semakin menurun, yang 

berarti kerupuk semakin renyah. 

 

1.5 Bahan Tambahan Lain yang Digunakan dalam Pembuatan Flakes 

1.5.1 Gula 

Jenis gula yang paling banyak digunakan adalah sukrosa. Selain sebagai 

pemanis, sukrosa juga berperan dalam penyempurnaan mutu panggang dan 

warna kerak, dan memungkinkan proses pematangan yang lebih cepat, sehingga 

air lebih banyak dipertahankan (Koswara, 2009). Gula juga dapat memberikan 

aroma, sumber nutrisi, humektan (substansi yang dapat meningkatkan retensi 

air), dan pembentukan tekstur dan peningkat flavor melalui rekasi pencoklatan. 

Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka semakin banyak pula air yang 

diikat (Kusnandar, 2011). 

 

1.5.2 Garam 

Garam adalah bahan utama untuk mengatur rasa. Garam akan 

membangkitkan rasa pada bahan-bahan lainnya, membantu membangkitkan 

aroma, dan meningkatkan sifat-sifat dari produk-produk roti. Garam adalah salah 

satu bahan pengeras. Bila adonan tidak memakai garam, maka adonan agak 
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basah. Adonan tanpa garam akan menjadi lengket (agak basah) dan sukar 

dipegang (Koswara, 2009). 

 

1.5.3 Margarin 

Margarin merupakan emulsi air dalam minyak, dengan persyaratan 

mengandung tidak kurang 80% lemak. Margarin berfungsi sebagai shortening 

karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, kelembutan, dan 

flavor. Selain itu penambahan lemak menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat dari 

produk-produk pangan. Penambahan lemak dalam adonan dapat membantu 

dalam menahan air, sehingga masa simpan lebih panjang (Koswara, 2009). 

 

1.5.4 Air 

Air yang digunakan dalam produksi makanan harus bebas dari benda -

benda yang mengotorkan dan harus bebas dari hama penyakit. Air apa saja yang 

dapat diminum boleh digunakan dalam produksi makanan. Air diperlukan untuk 

membentuk adonan (Pangaribuan, 2009).  Menurut Koswara (2009), air sangat 

menentukan konsistensi dan karakteristik reologi adonan, yang sangat 

menentukan sifat adonan selama proses dan akhirnya menentukan mutu produk 

yang dihasilkan. Air juga berfungsi sebagai pelarut bahan seperti garam, gula, 

susu dan mineral sehingga bahan tersebut terdispersi secara merata dalam 

adonan.  
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BAB III BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret 2018 sampai bulan Mei 2018 di  

beberapa laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, yaitu 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Pangan, Laboratorium Kimia dan 

Biokimia Pangan, dan Laboratorium Sensori. 

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan pada pembuatan produk antara lain: pengering 

kabinet otomatis, slicer, blender merk Philips tipe HR2815/A, ayakan 80 mesh, 

mixer merk Philips tipe HR1530, timbangan digital merk CHQ, plastik, pisau, 

sendok, spatula, kompor dengan Rinnai tipe RI-522C, oven listrik  merk Cosmos 

tipe CO-9919R, baskom stainless steel, kuas, noodle maker, loyang, pengukus, 

kertas roti, dan termometer. 

Alat yang digunakan untuk analisa antara lain glassware, rak tabung reaksi, 

timbangan analitik, oven listrik, desikator, corong plastik, corong kaca, refluks, 

lemari asam, kertas saring, labu lemak, penangas air, color reader, vortex, tensile 

strength, kompor listrik, dan spektrofotometer. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan untuk membuat flakes adalah buah labu kuning 

jenis bokor dengan karakteristik kulit labu berwarna oranye dan berat sekitar 4 kg 

yang didapatkan dari Pasar Besar Malang, baking powder merk Hercules, tepung 

beras merk Rose Brand, gula merk Gulaku, margarin merk Forvita, dan garam 

cap Kapal yang diperoleh dari Toko Prima Rasa Malang, dan air. 

Bahan yang digunakan untuk analisa antara lain etanol 10%, petroleum 

eter, NaOH 45%, aquades, arsenomolibdat, nelson, larutan glukosa standar, 

H2SO4 0,255 N, NaOH, H2SO4 pekat, K2SO4 10%, alkohol 95%, kertas saring 

halus, kapas, HCl 0,1 N, indikator PP yang diperoleh dari Toko Makmur Sejati 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

yang tersusun atas 2 faktor perlakuan yaitu proporsi penggunaan tepung labu 

kuning dan tepung beras serta konsentrasi penambahan baking powder, yang 

setiap faktornya terdiri dari 3 level sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan. 

Setiap perlakuan diulangi sebanyak 3 kali ulangan sehingga didapatkan 27 

satuan percobaan. 

Faktor I Proporsi Tepung Labu Kuning : Tepung Beras (P) 

P1 5% : 95% 

P2 20% : 80% 

P3 35% : 65% 

 

Faktor II Konsentrasi Baking Powder (S) 

 S1 0% 

 S2 0,25% 

 S3 0,5% 

 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Kombinasi 2 Faktor  

Konsentrasi Baking 
Powder 

Proporsi Tepung Labu Kuning : Tepung Beras 

P1 P2 P3 

S1 P1S1 P2S1 P3S1 
S2 P1S2 P2S2 P3S2 
S3 P1S3 P2S3 P3S2 

Keterangan: 
P1S1 =  proporsi tepung labu 5% : tepung beras 95% dan baking powder 0% 
P1S2 =  proporsi tepung labu 5% : tepung beras 95% dan baking powder 0,25% 
P1S3 =  proporsi tepung labu 5% : tepung beras 95% dan baking powder 0,5% 
P2S1 =  proporsi tepung labu 20% : tepung beras 80% dan baking powder 0% 
P2S2 =  proporsi tepung labu 20% : tepung beras 80% dan baking powder 0,25% 
P2S3 =  proporsi tepung labu 20% : tepung beras 80% dan baking powder 0,5% 
P3S1 =  proporsi tepung labu 35% : tepung beras 65% dan baking powder 0% 
P3S2 =  proporsi tepung labu 35% : tepung beras 65% dan baking powder 0,25% 
P3S3 =  proporsi tepung labu 35% : tepung beras 65% dan baking powder 0,5% 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan tahapan proses yang 

tepat, faktor, serta level dari faktor yang digunakan. Pada penelitian 
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pendahuluan. Pada penelitian pendahuluan, dilakukan beberapa percobaan 

untuk mengetahui suhu dan lama pengeringan yang digunakan untuk membuat 

tepung labu. Dari percobaan tersebut diketahui bahwa suhu dan lama 

pengeringan labu yang tepat adalah dengan menggunakan suhu 60oC selama 8 

jam, yaitu ketika labu yang kering sudah dapat dipatahkan. 

Pada penelitian pendahuluan juga dilakukan pembuatan flakes dengan 

menggunakan proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 5%:95%, 

10%:90%, 15%:85%, 20%:80%, 25%:75%, 30%:70%, 35%:65%, 40%:60%, 

45%:55%, dan 50%:50% untuk mengetahui level proporsi penggunaan tepung 

labu kuning dan tepung beras yang tepat. Selain itu juga dilakukan percobaan 

untuk mengetahui level konsentrasi penambahan baking powder yang tepat, 

yaitu dengan melakukan percobaan pada penambahan baking powder sebesar 

0%; 0,1%; 0,2%; 0,3%; 0,4%; 0,5%; dan 0,6%.  

Dari percobaan tersebut diketahui bahwa level proporsi tepung labu kuning 

: tepung beras yang akan digunakan adalah 5%:95%, 20%:80%, dan 35%:65%. 

Sedangkan level konsentrasi penambahan baking powder yang akan digunakan 

adalah 0%, 0,25%, dan 0,5%. 

 

3.4.2 Pembuatan Tepung Labu Kuning (Modifikasi Hendrasty, 2003) 

Bahan baku dalam pembuatan tepung labu kuning adalah labu kuning yang 

segar, tidak cacat, tidak memar, memiliki kulit labu berwarna oranye, yang tidak 

terlalu tua dan tidak terlalu muda. Labu kuning yang memenuhi syarat kemudian 

dipotong-potong membujur terlebih dahulu menjadi sekitar 8 potong dan dibuang 

bagian kulit, jaring-jaring dan bijinya. Buah labu selanjutnya dicuci dengan air 

mengalir hingga bersih dan ditiriskan. Labu kuning yang telah bersih selanjutnya 

diiris dengan ketebalan sekitar 1-2 mm dengan menggunakan slicer agar 

mempercepat proses pengeringan. Irisan labu kuning dikeringkan dengan 

pengering kabinet otomatis dengan suhu 60oC selama 10 jam. Irisan labu kuning 

yang sudah kering kemudian dihancurkan dengan blender hingga halus dan 

diayak dengan ayakan 80 mesh. 
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3.4.3 Pembuatan Flakes dengan Penambahan Tepung Labu Kuning dan 

Baking Powder (modifikasi Hartini, 2003) 

Tepung beras dan tepung labu ditimbang dengan perbandingan 5%:95%, 

20%:80%, dan 35%:65%. Kemudian ditambahkan baking powder (0%; 0,25%; 

0,5%), margarin, gula halus, garam, dan air. Campuran tersebut diuleni sampai 

homogen dengan mixer kecepatan 1 selama 2 menit. Adonan selanjutnya 

dikukus menggunakan suhu 90oC selama 5 menit untuk pre-gelatinisasi agar 

flakes tidak pecah dan mudah dibentuk. Adonan lalu dipipihkan dengan dengan 

noodle maker hingga ketebalan ± 1 mm. Adonan dicetak dengan ukuran 4 cm x 2 

cm, ditata di dalam loyang dan dipanggang dengan suhu 100oC selama 12 menit. 

Lebih jelasnya, proses pembuatan flakes pada penelitian ini disajikan pada 

Gambar 3.2. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data Penelitian 

3.5.1 Pengamatan Penelitian 

Pengamatan yang dilakukan pada produk flakes meliputi analisis fisik, 

kimia, dan organoleptik. Parameter yang diamati antara lain: 

1. Analisis Fisik meliputi: 

a. Daya Patah dengan Tensile Strength (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

b. Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

c. Tingkat Rehidrasi dalam Media Saji (modifikasi Ranganna, 1977) 

d. Pengembangan (modifikasi Wulandhari, 2013). 

2. Analisis Kimia meliputi: 

a. Kadar Air Metode Oven (AOAC, 1990 dalam Sudarmadji, dkk., 

2010) 

b. Kadar Serat Kasar (AOAC, 1995) 

c. Kadar Lemak (SNI 01-2891-1992 dalam BSN 1992) 

d. Kadar Protein (AOAC, 2005) 

e. Kadar Abu  (SNI 01-2891-1992 dalam BSN 1992) 

f. Kadar Karbohidrat(SNI 01-2891-1992 dalam BSN 1992) 

3. Analisis organoleptik yang meliputi warna, aroma, kerenyahan, dan 

rasa menggunakan Hedonic Scale (Meilgaard, et al., 1999).  
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3.5.2 Analisa Data Penelitian 

Data hasil penelitian dianalisis dengan analisa ragam (ANOVA) 

menggunakan aplikasi Minitab 16. Apabila dari hasil uji tersebut terdapat 

interaksi, selanjutnya dilakukan uji lanjut BNT atau uji lanjut DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) dengan selang kepercayaan 95%. Data uji organoleptik  

dianalisa dengan uji Friedman dengan aplikasi Minitab 16 yang dilanjutkan 

dengan uji perbandingan berganda. 

 

3.5.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan kombinasi perlakuan terbaik dari parameter fisik, kimia dan 

organoleptik digunakan metode Zeleny (1982) dengan parameter kimia meliputi 

kadar air, parameter fisik meliputi daya patah, tingkat rehidrasi, pengembangan, 

dan warna (tingkat kecerahan (L*), tingkat kemerahan (a*), tingkat kekuningan 

(b*)), serta parameter organoleptik yang meliputi warna, aroma, rasa, 

kerenyahan. Hasil perlakuan terbaik akan dianalisa kimia meliputi kadar 

karbohidrat, kadar lemak, kadar protein, kadar abu, dan kadar serat kasar. 
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Dipotong menjadi beberapa bagian 

 

Dikupas bagian kulit, bagian berserat, dan bijinya 

 

Dicuci dengan air mengalir 

 

Dipotong hingga berbentuk chip dengan ketebalan 1 - 2 mm 

menggunakan slicer 

 

Dikeringkan dengan pengering kabinet otomatis pada suhu 

60oC selama 10 jam 

 

Dihancurkan dengan blender 

 

Diayak dengan ayakan 80 mesh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Tepung Labu Kuning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Labu Kuning (modifikasi Hendrasty, 2003) 

 

  

Labu Kuning 

Tepung Labu Kuning 

Kulit, bagian 

berserat, biji 

Analisa: 

 Kadar Air 

 Kadar Pati 

 Kadar Serat Kasar 
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3.6.2 Pembuatan Flakes 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Flakes (modifikasi Hartini, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diulen dengan mixer  

selama 2 menit 

 

 

 

 

 

Dikukus dengan suhu 90oC selama 5 menit 

 

 

Didinginkan pada suhu kamar selama 10 menit 

 

 

Dipipihkan dengan noodle maker hingga ketebalan ± 1 mm 

 

 

Dicetak dengan ukuran 4 cm x 2 cm  

 

 

Dipanggang mengunakan oven dengan suhu 100oC  

selama 12 menit 

 

 

 

Perlakuan terbaik 

Tepung Labu Kuning : Tepung Beras 

(5:95 g, 20:80 g, dan 35:65 g) 

Tepung Labu 

Kuning 

Tepung 

Beras 

Analisa: 

 Kadar Air 

 Kadar Pati 

 Kadar Serat 

Kasar 

 

Adonan 

Flakes 

Analisa Kimia: 

 Kadar Air 

Analisa Fisik: 

 Daya Patah 

 Tingkat Rehidrasi 

dalam Media Saji 

 Warna 

 Pengembangan 

 

Analisa Organoleptik 

 Warna 

 Aroma  

 Rasa 

 Kerenyahan 

Analisa: 

 Kadar Karbohidrat 

 Kadar Lemak 

 Kadar Protein 

 Kadar Abu 

 Kadar Serat Kasar 

 

Air 100 ml  

Gula halus 20 g  

Garam 3 g  

Margarin 10 g  

 

Baking powder 

0 g, 0,25 g, dan 

0,5 g  
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan flakes adalah tepung labu 

kuning (Curcubita moschata Duch.) dan tepung beras. Analisis bahan baku 

bertujuan untuk mengetahui kondisi awal bahan baku sebelum mengalami 

proses pengolahan menjadi flakes. Analisis awal bahan baku meliputi analisis 

kadar air, kadar pati, dan kadar serat kasar. Perbandingan hasil analisis bahan 

baku flakes dengan literatur dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil Analisis Bahan Baku dengan Literatur 

Parameter 

Tepung Labu Kuning Tepung Beras 

Hasil 
Analisa 

Literatur 
Hasil 

Analisa 
Literatur 

Kadar Air (%) 15,58±0,26 10,64
a
 12,28±0,16 11,38

d 

Kadar Pati (%) 38,25±0,49 44,02
b 

67,70±1,02 71,47
f 

Kadar Serat Kasar (%) 12,66±0,35 10,94
c
 0,94±0,04 0,75

e 

Keterangan: 

1. Setiap data merupakan rerata 3 kali ulangan 

2. Sumber :  
a
 El Demery (2011)  

b
 Purnamasari (2014) 

c
 Purwanto, dkk. (2013) 

d
 Imanningsih (2012) 

e
 Wulandari, dkk. (2016) 

f
 Dewi (2011) 

 

 Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaaan karakteristik antara tepung 

labu kuning dan tepung beras yang digunakan dalam penelitian dengan yang 

terdapat pada literatur. Perbedaan kadar air, pati, dan serat kasar tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti jenis varietas, usia, iklim dan tempat 

tumbuh, cara budidaya, cara pemanenan, serta kondisi penyimpanan dari labu 

kuning dan beras yang digunakan. Selain itu, faktor lingkungan seperti intensitas 

cahaya matahari yang diterima oleh tanaman selama fase pertumbuhan, 

pemasokan air dan unsur hara juga dapat mempengaruhi komposisi kimia suatu 

bahan (Kusmartono, 2015). Hal lain yang dapat mempengaruhi komposisi kimia 

dari tepung labu kuning dan tepung beras adalah perbedaan proses penepungan 

labu kuning dan beras yang digunakan.  
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 Dari  Tabel 4.1 diketahui bahwa hasil analisa kadar air dari tepung labu 

kuning dan tepung beras lebih tinggi dari kadar air yang terdapat dalam literatur. 

Hal ini disebabkan karena meningkatnya kadar air dari kedua tepung selama 

proses penyimpanan. Peningkatan kadar air selama penyimpanan dapat 

dipengaruhi oleh permeabilitas bahan kemasan terhadap uap air, sifat 

higroskopis bahan pangan yang dikemas, dan tingkat kelembaban udara 

lingkungan terhadap produk pangan (Wijaya, 2007). Apalagi jika mengingat 

bahwa salah satu sifat alami tepung adalah higroskopis, yaitu mudah menyerap 

air dari lingkungannya untuk mencapai kondisi kesetimbangan. Selain itu, 

perbedaan kadar air ini juga dapat disebabkan karena perbedaan lama waktu 

pengeringan labu kuning saat akan dijadikan tepung, sehingga kadar air akhir 

dari tepung pun akan berbeda. 

 Kadar pati hasil analisa dari tepung labu kuning dan tepung beras lebih 

kecil dari literatur. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti 

jenis varietas, usia, iklim dan tempat tumbuh, cara budidaya, cara pemanenan, 

kondisi penyimpanan dari labu kuning dan beras yang digunakan, serta faktor 

lingkungan seperti intensitas cahaya matahari yang diterima oleh tanaman 

selama fase pertumbuhan, pemasokan air dan unsur hara (Kusmartono, 2015). 

Tepung labu kuning yang digunakan dalam pembuatan flakes berasal dari labu 

kuning yang berada pada fase matang. Hal ini menyebabkan kadar pati 

berkurang karena pati telah dipecah menjadi glukosa oleh enzim glukosidase 

(Rigun, 2016). 

  

4.2 Karakteristik Kimia Flakes 

4.2.1 Kadar Air 

Air berfungsi sebagai bahan yang dapat mendispersikan senyawa yang 

terdapat dalam bahan makanan. Untuk beberapa bahan, air berfungsi sebagai 

pelarut. Air dapat melarutkan berbagai bahan seperti garam, vitamin yang larut 

air, mineral dan senyawa citarasa (Winarno, 2002). Banyaknya kandungan air 

dalam bahan pangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kecepatan dan aktivitas enzim, aktivitas mikroba dan aktifitas kimiawi, yaitu 

terjadi ketengikan, reaksi non enzimatis, sehingga menimbulkan sifat-sifat 

organoleptik, penampakan, tekstur dan cita rasa serta nilai gizi yang berubah 

(Purwono, 2009). Air bebas adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

matriks bahan, membran, kapiler, serat dan lain-lain. Jika air ini diuapkan 

seluruhnya maka kandungan air bahan berkisar antara 12-25% tergantung jenis 

bahan dan suhu (Winarno, 2002). 

Kadar air flakes berbasis tepung labu kuning dan tepung beras dengan 

konsentrasi penambahan baking powder berkisar antara 4,63% hingga 7,25% 

(Lampiran 3). Pengaruh proporsi penggunaan tepung labu kuning : beras dan 

konsentrasi baking powder terhadap kadar air flakes dapat dilihat dalam Gambar 

4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Rerata Kadar Air Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi Penggunaan 
Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 

 

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa kadar air dari flakes cenderung 

meningkat seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang digunakan 

dan akan menurun seiring dengan semakin banyaknya konsentrasi baking 

powder yang ditambahkan. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning 

dan tepung beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0,5% 

memiliki kadar air terendah yaitu sebesar 4,63%. Sedangkan flakes yang 

memiliki kadar air tertinggi, yaitu sebesar 7,25%, adalah flakes dengan perlakuan 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 35%:65% dengan 

penambahan baking powder sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 3), faktor proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) pada kadar air 

flakes. Faktor penambahan baking powder juga diketahui memberikan pengaruh 

nyata (α= 0,05) terhadap kadar air flakes. Tetapi tidak terdapat interaksi antara 

kedua faktor tersebut dalam memberikan pengaruh pada kadar air flakes. Rerata 
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kadar air flakes akibat proporsi tepung labu kuning dan tepung beras disajikan 

pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi Penggunaan Tepung  
Labu Kuning :  Tepung Beras 

Proporsi Tepung Labu Kuning :  
Tepung Beras (%) 

Rerata Kadar Air (%) BNT 5% 

5 : 95 5,01±0,35 b 

0,431 20 : 80 5,42±0,35 b 

35 : 65 6,37±0,77 a 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa kadar air cenderung meningkat seiring 

dengan meningkatnya proporsi tepung labu kuning yang digunakan. Flakes yang 

dibuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 5%:95% 

diketahui memiliki kadar air terendah, yaitu sebesar 5,01%, sedangkan flakes 

yang dibuat dari proporsi tepung beras : tepung labu kuning sebesar 35%:65% 

memiliki kadar air tertinggi, yaitu sebesar 6,37%. Kenaikan kadar air flakes 

seiring dengan meningkatnya proporsi tepung labu kuning ini disebabkan oleh 

kadar air tepung labu kuning yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air 

tepung beras, yaitu sebesar 15,58% untuk tepung labu kuning dan sebesar 

12,28% untuk tepung beras. Lebih tingginya kadar air tepung labu kuning ini  

menyebabkan terjadinya kenaikan kadar air flakes seiring dengan penambahan 

tepung labu kuning yang digunakan dalam pembuatan flakes. 

Tepung labu kuning yang digunakan juga memiliki kandungan gula yang 

lebih tinggi dari tepung beras. Hal ini dibuktikan oleh rasa manis yang dimiliki 

oleh tepung labu kuning karena berasal dari labu kuning yang berada pada fase 

matang. Kandungan gula ini menyebabkan tepung labu kuning lebih mudah 

menyerap air dari udara (higroskopis) pada saat tepung disimpan ataupun pada 

saat pembuatan adonan flakes sehingga kadar airnya menjadi lebih tinggi. 

Semakin banyak tepung labu kuning yang ditambahkan pada pembuatan flakes, 

maka kadar gula dari flakes yang dihasilkan juga akan bertambah. Setelah 

dipanggang, flakes akan didinginkan sebentar sebelum dikemas untuk 

menunggu agar flakes mengeras. Proses ini membuat gula yang bersifat 

higroskopis akan menyerap air atau uap air dari udara sehingga kadar air dari 

flakes juga akan bertambah. 
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 Meningkatnya kadar air flakes seiring dengan meningkatnya proporsi 

tepung labu kuning yang digunakan juga dapat dipengaruhi oleh kandungan 

pektin yang dimiliki oleh labu kuning. Menurut Aritonang (2013), labu kuning 

memiliki pektin sebanyak 0,36%. Sebagai bahan pengikat, pektin memiliki sifat 

hodrofilik yang mampu mengikat air pada saat tepung disimpan ataupun pada 

saat pembuatan adonan flakes (Chahyaditha, 2012). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Irviani, dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi jumlah pektin yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula kadar 

air mie kering. Penyebabnya adalah kemampuan pektin yang dapat mengikat air 

sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam struktur gel yang terbentuk. 

Rerata kadar air flakes akibat dari konsentrasi baking powder yang 

ditambahkan disajikan pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Rerata Kadar Air Flakes Akibat Pengaruh dari Konsentrasi Baking Powder 

Konsentrasi Baking powder (%) Rerata Kadar Air (%) BNT 5% 

0 6,12±1,01 a 

0,431 0,25 5,49±0,51 b 

0,5 5,18±0,58 b 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa kadar air cenderung menurun seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi baking powder yang digunakan. Flakes yang 

diberi baking powder sebesar 0% diketahui memiliki rerata kadar air tertinggi, 

yaitu sebesar 6,12%, sedangkan flakes yang diberi baking powder sebesar 0,5%  

memiliki kadar air terendah, yaitu sebesar 0,5%. Penurunan tersebut 

dikarenakan baking powder merupakan bahan pengembang yang dapat 

menghasilkan CO2 yang akan membentuk rongga-rongga pada adonan ketika 

adonan tersebut dioven atau dipanaskan (Hui, 2006). Semakin banyak baking 

powder yang digunakan, maka CO2 yang dihasilkan juga akan semakin banyak. 

Hal ini membuat flakes akan semakin berongga, sehingga air yang terkandung 

dalam flakes akan mudah menguap saat mengalami proses pemanggangan 

dalam oven yang menyebabkan kadar airnya semakin menurun. 
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4.3 Karakteristik Fisik Flakes 

4.3.1 Tingkat Rehidrasi dalam Media Saji 

Uji rehidrasi produk dalam media saji dilakukan untuk melihat berapa lama 

produk akan terehidrasi di dalam media saji yang berupa susu. Untuk produk 

jenis flakes yang disajikan dengan susu, konsumen cenderung lebih menyukai 

produk yang terehidrasi lebih lama di dalam media saji karena kerenyahan 

produk dapat dinikmati lebih lama (Sugianto, 2011). 

Umumnya flakes dikombinasikan dengan susu saat menyantapnya. Hal ini 

dilakukan untuk melengkapi kandungan protein pada flakes tersebut. Jika flakes 

sudah terendam dalam air, tekstur flakes menyerap air sampai menjadi terlalu 

lembek dan tidak terasa pada saat dimakan. Input riset pemasaran menginginkan 

sereal sarapan dengan karakteristik renyah dan tetap mempunyai tekstur 

berbobot walaupun sereal tersebut telah terendam dalam susu setelah beberapa 

waktu tertentu (Widyasitoresmi, 2010). 

Tingkat rehidrasi dalam media saji berupa susu dari flakes berbasis tepung 

labu kuning dan tepung beras dengan konsentrasi penambahan baking powder 

berkisar antara 39,53% hingga 58,92% (Lampiran 4). Pengaruh proporsi 

penggunaan tepung labu kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder 

terhadap tingkat rehidrasi flakes dapat dilihat dalam Gambar 4.2. 

 

  

Gambar 4.2 Grafik Rerata Rerata Tingkat Rehidrasi Flakes dalam Media Saji Susu 
Akibat Pengaruh dari Proporsi Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan 

Konsentrasi Baking Powder 
 
 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa tingkat rehidrasi dari flakes cenderung 

meningkat seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang digunakan 
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dan seiring dengan semakin banyaknya konsentrasi baking powder yang 

ditambahkan. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0% memiliki tingkat 

rehidrasi terendah yaitu sebesar 39,53%. Sedangkan flakes yang memiliki tingkat 

rehidrasi tertinggi, yaitu sebesar 58,92%, adalah flakes dengan perlakuan 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 35%:65% dengan 

penambahan baking powder sebesar 0,5%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 4), faktor proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) pada tingkat 

rehidrasi dalam media saji flakes. Faktor penambahan baking powder juga 

diketahui memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap tingkat rehidrasi dalam 

media saji flakes. Tetapi tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut 

dalam memberikan pengaruh pada tingkat rehidrasi dalam media saji flakes.  

Rerata tingkat rehidrasi dalam media saji flakes akibat proporsi tepung 

beras dan tepung labu kuning disajikan pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Rerata Tingkat Rehidrasi Flakes dalam Media Saji Susu Akibat Pengaruh dari 
Proporsi Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras  

Proporsi Tepung Labu Kuning :  
Tepung Beras (%) 

Rerata Tingkat 
Rehidrasi (%) 

BNT 5% 

5 : 95 43,68±5,00 c 

2,486 20 : 80 53,11±3,26 b 

35 : 65 57,86±1,04 a 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat rehidrasi dalam media saji dari 

flakes cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi tepung labu 

kuning yang digunakan. Flakes yang dibuat dari proporsi tepung labu kuning dan 

tepung beras sebesar 5%:95% diketahui memiliki rerata tingkat rehidrasi 

terendah, yaitu sebesar 43,68%, sedangkan flakes yang dibuat dari proporsi 

tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 35%:65% memiliki tingkat 

rehidrasi tertinggi, yaitu sebesar 57,86%. Kenaikan tingkat rehidrasi flakes seiring 

dengan meningkatnya proporsi tepung labu kuning ini kemungkinan disebabkan 

oleh kadar serat kasar yang dimiliki oleh tepung labu kuning. Tepung labu kuning 

memiliki kadar serat kasar sebesar 12,66%, yang lebih besar jika dibandingkan 

dengan kandungan serat kasar yang dimiliki tepung beras sebesar 0,94%. 
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Semakin tinggi penambahan tepung labu kuning, maka semakin tinggi pula kadar 

serat kasar yang ada pada adonan flakes. 

Menurut Purnamasari (2014), serat kasar akan memerangkap molekul air 

saat adonan flakes dibuat. Ketika proses pemanggangan yang menggunakan 

suhu tinggi, air yang terperangkap pada adonan akan menguap dan 

meninggalkan rongga-rongga udara pada produk akhir. Banyaknya rongga udara 

yang terbentuk akan mengakibatkan air lebih banyak terserap pada produk 

ketika dilakukan proses rehidrasi, sehingga produk akan memerangkap air lebih 

banyak (Paramita dan Putri, 2015). Rerata tingkat rehidrasi flakes dalam media 

saji susu akibat dari konsentrasi baking powder yang ditambahkan disajikan 

pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5 Rerata Tingkat Rehidrasi Flakes dalam Media Saji Susu Akibat Pengaruh dari       
Konsentrasi Baking Powder 

Konsentrasi Baking Powder (%) 
Rerata Tingkat 
Rehidrasi (%) 

BNT 5% 

0 48,90±8,75 b 

2,486 0,25 50,81±7,88 b 

0,5 54,94±5,07 a 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat rehidrasi dari flakes cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi baking powder yang 

digunakan. Flakes yang diberi baking powder sebesar 0% diketahui memiliki 

rerata tingkat rehidrasi terendah, yaitu sebesar 48,90%, sedangkan flakes yang 

diberi baking powder sebesar 0,5% memiliki rerata tingkat rehidrasi tertinggi, 

yaitu sebesar 54,94%. Peningkatan tersebut dikarenakan baking powder 

merupakan bahan pengembang yang dapat menghasilkan CO2 yang akan 

membentuk rongga-rongga pada adonan ketika adonan tersebut dioven atau 

dipanaskan (Hui, 2006). Semakin banyak baking powder yang digunakan, maka 

CO2 yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Hal ini membuat flakes akan 

semakin berongga. Pada saat flakes dicampurkan dengan media saji, air akan 

masuk ke dalam dan mengisi rongga-rongga atau pori-pori yang ada dan akan 

terperangkap di dalamnya, sehingga tingkat rehidrasi dari flakes pun akan 

semakin meningkat dengan semakin banyaknya rongga atau pori yang terbentuk 

akibat penambahan baking powder. 
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4.3.2 Daya Patah 

Daya patah dari flakes berbasis tepung labu kuning dan tepung beras 

dengan konsentrasi penambahan baking powder berkisar antara 4,43 N hingga 

8,23 N (Lampiran 5). Pengaruh proporsi penggunaan tepung labu kuning : 

tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap daya patah flakes dapat 

dilihat dalam Gambar 4.3. 

 

  

Gambar 4.3 Grafik Rerata Daya Patah Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi 
Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 

 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa daya patah dari flakes cenderung 

meningkat seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang digunakan. 

Daya patah juga menurun seiring dengan penambahan konsentrasi baking 

powder yang ditambahkan, yaitu dari penambahan 0% ke 0,25%. Namun nilai 

daya patah dari flakes meningkat kembali pada penambahan baking powder 

sebesar 0,5%. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung 

beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0,25% memiliki nilai 

daya patah terendah yaitu sebesar 4,43 N. Sedangkan flakes yang memiliki nilai 

daya patah tertinggi, yaitu sebesar 8,23 N, adalah flakes dengan perlakuan 

proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 35%:65% dengan 

penambahan baking powder sebesar 0%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 5), faktor proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) pada daya patah 

flakes. Faktor penambahan baking powder juga diketahui memberikan pengaruh 

nyata (α= 0,05) terhadap daya patah flakes. Tetapi tidak terdapat interaksi antara 

kedua faktor tersebut dalam memberikan pengaruh pada daya patah flakes.  
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Rerata daya patah flakes akibat proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras disajikan pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Rerata Daya Patah Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi Penggunaan Tepung   

Labu Kuning : Tepung Beras  

Proporsi Tepung Labu Kuning :  
Tepung Beras (%) 

Daya Patah (N) BNT 5% 

5 : 95 5,39±1,04 c 

0,515 20 : 80 6,66±0,70 b 

35 : 65 7,50±0,70 a 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa daya patah dari flakes cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan.  Flakes yang dibuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras 

sebesar 5%:95% diketahui memiliki daya patah terendah, yaitu sebesar 5,39 N, 

sedangkan flakes yang dibuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras 

sebesar 35%:65% memiliki daya patah tertinggi, yaitu sebesar 7,50 N. Daya 

patah bahan pangan menunjukkan sifat ketahanan bahan pangan terhadap 

tekanan yang dikenakan dan juga berhubungan dengan tingkat kerenyahan 

bahan atau produk. Artinya semakin rendah daya patah suatu bahan atau 

produk, maka akan semakin renyah bahan atau produk tersebut (Purnamasari, 

2014). Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak tepung labu kuning yang 

digunakan dalam pembuatan flakes, maka kerenyahan flakes akan semakin 

menurun atau semakin keras. 

Kenaikan daya patah atau menurunnya kerenyahan flakes seiring dengan 

meningkatnya proporsi tepung labu kuning ini kemungkinan disebabkan oleh 

kadar air dari flakes yang dihasilkan. Tepung labu kuning memiliki kadar air yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan kadar air tepung beras, yaitu sebesar 15,58% 

untuk tepung labu kuning dan sebesar 12,28% untuk tepung beras.  

Tepung labu kuning lebih mudah menyerap air (higroskopis) daripada 

tepung beras akibat kandungan gula yang dimilikinya sehingga kadar airnya 

menjadi lebih tinggi. Selain itu, tepung labu kuning juga mengandung pektin yang 

lebih tinggi daripada tepung beras. Sebagai bahan pengikat, pektin memiliki sifat 

hodrofilik yang mampu mengikat air pada saat tepung disimpan ataupun pada 

saat pembuatan adonan flakes (Chahyaditha, 2012). Kadar air yang tinggi dapat 
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meningkatkan daya patah dari produk sehingga produk yang dihasilkan pun akan 

menjadi kurang renyah. Begitu juga sebaliknya (Purnamasari, 2014). 

 Rerata daya patah flakes akibat dari konsentrasi baking powder yang 

ditambahkan disajikan pada Tabel 4.7. 

 
Tabel 4.7 Rerata Daya Patah Flakes Akibat Pengaruh dari  Konsentrasi Baking Powder 

Konsentrasi Baking Powder (%) Daya Patah (N) BNT 5% 

0 7,36±0,87 a 

0,515 0,25 5,73±1,21 c 

0,5 6,46±1,12 b 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa daya patah dari flakes cenderung menurun 

seiring dengan meningkatnya konsentrasi baking powder yang digunakan, yaitu 

dari penambahan 0% ke 0,25%. Namun nilai daya patah dari flakes meningkat 

kembali pada penambahan baking powder sebesar 0,5%. Flakes yang diberi 

baking powder sebesar 0,25% diketahui memiliki rerata daya patah terendah, 

yaitu sebesar 5,73 N, sedangkan flakes yang diberi baking powder sebesar 0,5% 

memiliki rerata daya patah tertinggi, yaitu sebesar 6,46 N.  

Penurunan nilai daya patah menunjukkan adanya peningkatan kerenyahan 

pada produk. Penurunan daya patah dari flakes dengan penambahan baking 

powder 0% ke flakes yang diberi penambahan baking powder sebesar 0,25% 

disebabkan oleh sifat baking powder yang merupakan bahan pengembang yang 

dapat menghasilkan CO2 yang akan membentuk rongga-rongga pada adonan 

ketika adonan tersebut dioven atau dipanaskan (Hui, 2006). Semakin banyak 

baking powder yang digunakan, maka CO2 yang dihasilkan juga akan semakin 

banyak. Hal ini membuat flakes akan semakin berongga dan semakin banyak 

rongga atau pori yang terbentuk, maka flakes akan semakin lebih renyah. Gas 

CO2 yang dihasilkan juga akan mengisi rongga-rongga matriks yang terbentuk 

dari ikatan antara pati dengan air sehingga lebih mengembang dan flakes yang 

dihasilkan pun akan menjadi lebih renyah (Purnamasari, 2014).  

Kenaikan daya patah dari flakes dengan penambahan baking powder 

0,25% ke flakes yang diberi penambahan baking powder sebesar 0,5% 

disebabkan oleh terbentuknya gelembung-gelembung pada permukaan flakes. 

Semakin banyak baking powder yang digunakan, maka semakin banyak CO2 

dan pori-pori yang dihasilkan. Hal ini membuat matriks dari pati terdesak dan 
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terbentuk gelembung-gelembung pada permukaan flakes yang membuat flakes 

memiliki bentuk yang tidak beraturan. Bentuk yang tidak beraturan ini mengubah 

dimensi dari flakes dan meningkatkan nilai daya patahnya. Daya patah 

merupakan nilai gaya yang diperlukan untuk mematahkan flakes. Bentuk yang 

tidak beraturan pada flakes membuat gaya yang diperlukan untuk memutuskan 

flakes semakin tinggi, yang berarti kerenyahan dari flakes juga menurun.   

 

4.3.3 Pengembangan 

Persentasi pengembangan dari flakes berbasis tepung labu kuning dan 

tepung beras dengan konsentrasi penambahan baking powder berkisar antara 

3,95% hingga 21,14%  (Lampiran 6). Pengaruh proporsi penggunaan tepung 

labu kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap 

pengembangan flakes dapat dilihat dalam Gambar 4.4. 

 

 

  

Gambar 4.4 Grafik Rerata Pengembangan Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi 
Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 

 

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa persentase pengembangan dari flakes 

cenderung menurun seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan. Persentase pengembangan dari flakes juga diketahui semakin 

meningkat seiring dengan semakin banyaknya konsentrasi baking powder yang 

ditambahkan. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras sebesar 35%:65% dengan penambahan baking powder 0% memiliki 

persentase pengembangan terendah yaitu sebesar 3,95%. Sedangkan flakes 
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yang memiliki persentase pengembangan tertinggi, yaitu sebesar 21,14%, 

adalah flakes dengan perlakuan proporsi proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder sebesar 0,5%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 6), faktor proporsi proporsi 

tepung labu kuning dan tepung beras memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) 

pada pengembangan flakes. Faktor penambahan baking powder juga diketahui 

memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap pengembangan flakes. Tetapi 

tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut dalam memberikan 

pengaruh pada pengembangan flakes. Rerata pengembangan flakes akibat 

proporsi tepung proporsi tepung labu kuning dan tepung beras disajikan pada 

Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8 Rerata Pengembangan Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi Penggunaan 
Tepung Labu Kuning : Tepung Beras  

Proporsi Tepung Labu Kuning :  
Tepung Beras (%) 

Pengembangan (%) BNT 5% 

5 : 95 16,08±6,29 a 

1,111 20 : 80 14,06±6,50 b 

35 : 65 12,20±7,31 c 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa pengembangan dari flakes cenderung 

menurun seiring dengan meningkatnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan.  Flakes yang dibuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras 

sebesar 35%:65% diketahui memiliki persentase pengembangan terendah, yaitu 

sebesar 12,20%, sedangkan flakes yang dibuat dari proporsi tepung labu kuning 

: tepung beras sebesar 95%:5% memiliki persentase pengembangan tertinggi, 

yaitu sebesar 16,08%. Penurunan pengembangan flakes seiring dengan 

meningkatnya proporsi tepung labu kuning ini diduga disebabkan oleh kadar pati 

yang dimiliki oleh tepung labu kuning dan tepung beras.  

Tepung labu kuning memiliki kandungan pati sebesar 38,25%. Sedangkan 

tepung beras memiliki kadar pati sebesar 67,70%. Penurunan kadar pati yang 

digunakan dalam bahan baku pembuatan flakes akan menyebabkan 

pengembangannya semakin menurun. Hal ini karena pada saat pengadonan, 

pati akan menyerap air dan memerangkap udara sehingga membentuk 

gelembung-gelembung udara kecil. Proses pemanasan akan menyebabkan 
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gelatinisasi yang diawali dengan penggembungan pati, pelelehan kristalin, 

pelarutan pati, penyebaran, pemekaran, dan pengembangan (Estiasih, 2005).  

Daya kembang produk juga dipengaruhi oleh rasio amilosa dan 

amilopektin. Amilosa memiliki kemampuan membentuk kompleks dengan lipida 

dalam pati, sehingga dapat menghambat proses pengembangan. 

Hersoelistyorini, dkk. (2015) mengungkapkan bahwa amilopektin bersifat 

merangsang terjadinya proses mekar atau pengembangan. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswantoro (2009) tentang kerupuk yang 

menyatakan bahwa semakin banyak kandungan amilopektin pada pati, maka 

kerupuk akan semakin mengembang. Hal ini karena bangunan amilopektin 

kurang kompak dan kurang kuat menahan pengembangan volume massa 

sebelum penggorengan. Menurut Imanningsih (2012), tepung beras memiliki 

kadar amilopektin yang tinggi, yaitu sebesar 59,71% dari sampel atau sebesar 

88,22% dari total kadar pati yang sebesar 67,68%. Sehingga penurunan proporsi 

penggunaan tepung beras yang semakin menurun dalam pembuatan flakes 

menyebabkan pengembangan yang lebih rendah. 

Rerata pengembangan flakes akibat dari konsentrasi baking powder yang 

ditambahkan disajikan pada Tabel 4.9. 

  
Tabel 4.9 Rerata Pengembangan Flakes Akibat Pengaruh dari Konsentrasi Baking 

Powder 

Konsentrasi Baking Powder (g) Pengembangan (%) BNT 5% 

0 6,53±2,54 c 

1,111 0,25 16,63±1,67 b 

0,5 19,18±1,73 a 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pengembangan dari flakes cenderung 

meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi baking powder yang 

digunakan. Flakes yang diberi baking powder sebesar 0% diketahui memiliki 

persentase pengembangan terendah, yaitu sebesar 6,53%, sedangkan flakes 

yang diberi baking powder sebesar 0,5% memiliki persentase pengembangan 

tertinggi, yaitu sebesar 19,18%. Peningkatan tersebut dikarenakan baking 

powder merupakan bahan pengembang yang dapat menghasilkan CO2 yang 

akan membentuk rongga-rongga pada adonan ketika adonan tersebut dioven 
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atau dipanaskan (Hui, 2006). Semakin banyak baking powder yang digunakan, 

maka CO2 yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Menurut Albab (2015), 

peningkatan CO2 yang dihasilkan juga akan menyebabkan peningkatan jumlah 

rongga atau pori yang terbentuk dan akibatnya produk juga akan semakin 

mengembang 

 

4.3.4 Warna 

Analisis warna ikan kembung asin dengan penambahan kunyit dilakukan 

dengan menggunakan color reader yang meliputi tingkat kecerahan (L), tingkat 

kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*). Range tingkat kecerahan (L*) 

berkisar dari 0 hingga 100 dimana tingkat kecerahan 0 menggambarkan kondisi 

sampel yang berwarna gelap sedangkan tingkat kecerahan 100 menggambarkan 

sampel yang cerah, untuk range tingkat kemerahan (a*) berkisar antara -100 

hingga 100 dimana angka tersebut menggambarkan intensitas warna merah (+) 

dan warna hijau (-), dan untuk range tingkat kekuningan (b*) berkisar antara -100 

hingga 100 dimana angka tersebut menggambarkan intensitas warna kuning (+) 

dan warna biru (-) (Pomeranz, 1994 dalam Sitorus, 2017). 

Rerata kecerahan warna (L) dari flakes berbasis tepung labu kuning dan 

tepung beras dengan konsentrasi penambahan baking powder berkisar antara 

54,41 hingga 70,16  (Lampiran 7). Pengaruh proporsi penggunaan tepung labu 

kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder terhadap rerata kecerahan 

warna (L) flakes dapat dilihat dalam Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Rerata Tingkat Kecerahan (L) Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi 
Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 
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Gambar 4.5 menunjukkan bahwa tingkat kecerahan (L) dari flakes 

cenderung menurun seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras sebesar 35%:65% dengan penambahan baking powder 0,25% memiliki 

tingkat kecerahan (L) terendah yaitu sebesar 54,41. Sedangkan flakes yang 

memiliki tingkat kecerahan (L)  tertinggi, yaitu sebesar 70,16, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

5%:95% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Pengaruh proporsi 

penggunaan tepung labu kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder 

terhadap rerata tingkat kemerahan (a*) flakes dapat dilihat dalam Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Rerata Tingkat Kemerahan (a*) Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi 
Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 

 

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa tingkat kemerahan (a*) dari flakes 

cenderung meningkat seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung 

beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0,5% memiliki 

tingkat kemerahan (a*) terendah yaitu sebesar 1,46. Sedangkan flakes yang 

memiliki tingkat kemerahan (a*) tertinggi, yaitu sebesar 10,56, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

35%:65% dengan penambahan baking powder sebesar 0,5%. Pengaruh proporsi 

penggunaan tepung labu kuning : tepung beras dan konsentrasi baking powder 

terhadap rerata tingkat kekuningan (b*) flakes dapat dilihat dalam Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Tingkat Kekuningan (b*) Flakes Akibat Pengaruh dari Proporsi 
Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras dan Konsentrasi Baking Powder 

 

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tingkat kekuningan (b*) dari flakes 

cenderung meningkat seiring bertambahnya proporsi tepung labu kuning yang 

digunakan, yaitu dari proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

5%:95% ke proporsi 20%:80%. Namun tingkat kekuningan (b*) dari flakes 

selanjutnya menurun pada proporsi tepung labu kuning dan tepung beras 

sebesar 35%:65%. Flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan 

tepung beras sebesar 35%:65% dengan penambahan baking powder 0,5% 

memiliki tingkat kekuningan (b*) terendah yaitu sebesar 26,50. Sedangkan flakes 

yang memiliki tingkat kekuningan (b*) tertinggi, yaitu sebesar 33,77, adalah 

flakes dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

20%:80% dengan penambahan baking powder sebesar 0,25%. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 7), faktor proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) pada tingkat 

kecerahan (L), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*) dari flakes. 

Namun faktor penambahan baking powder diketahui tidak memberikan pengaruh 

nyata (α= 0,05) terhadap tingkat kecerahan (L), tingkat kemerahan (a*) dan 

tingkat kekuningan (b*) flakes. Hal ini disebabkan karena baking powder yang 

tidak berwarna dan konsentrasi baking powder yang ditambahkan  juga 

sangatlah sedikit. Selanjutnya juga diketahui bahwa tidak terdapat interaksi 

antara kedua faktor tersebut dalam memberikan pengaruh pada tingkat 

kecerahan (L), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat kekuningan (b*) flakes.  
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Rerata tingkat kecerahan (L), tingkat kemerahan (a*) dan tingkat 

kekuningan (b*)  flakes akibat proporsi tepung labu kuning dan tepung beras 

disajikan pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Rerata Nilai Kecerahan (L), Kemerahan (a*), Kekuningan (b*) Flakes Akibat       
Pengaruh dari Proporsi Penggunaan Tepung Labu Kuning : Tepung Beras 

Proporsi Tepung Labu 
Kuning : Tepung Beras  

(%) 

Nilai Rerata Kecerahan (L), Kemerahan (a*), Kekuningan 
(b*) 

L a* b* 

5 : 95 69,30±0,97 a 1,62±0,16 c 30,61±0,60 b 

20 : 80 63,22±0,90 b 7,27±0,57 b 33,69±0,08 a 

35 : 65 55,19±0,83 c 10,37±0,23 a 27,50±1,28 c 

BNT (5%)  1,485  0,584 1,164 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
2) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata (α= 0,05) 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa seiring dengan meningkatnya proporsi 

tepung labu kuning yang ditambahkan, tingkat kecerahan (L) akan semakin 

menurun, sedangkan tingkat kemerahannya (a*) dan tingkat kekuningannya (b*) 

akan semakin meningkat. Namun peningkatan tingkat kekuningan (b*) pada 

flakes ini hanya terjadi pada proporsi tepung labu kuning dan tepung beras 

sebesar 5%:95% ke proporsi 20%:80%. Pada flakes yang terbuat dari proporsi 

tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 35%:65%, tingkat kekuningannya 

menurun. Tepung labu kuning memiliki warna alami kuning hingga oranye yang 

berasal dari pigmen beta karoten yang dikandungnya. Semakin banyak tepung 

labu yang ditambahkan, maka warna flakes juga akan semakin kuning sehingga 

tingkat kecerahannya (L)  akan semakin menurun dan tingkat kekuningannya (b*) 

akan semakin meningkat.  

Penurunan tingkat kecerahan dan tingkat kekuningan (pada flakes proporsi 

tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 20%:80% ke proporsi 35%:65%), 

serta kenaikan tingkat kemerahan flakes seiring dengan meningkatnya proporsi 

tepung labu kuning yang ditambahkan ini, juga dapat disebabkan oleh terjadinya 

reaksi pencoklatan non enzimatis. Proses pemasakan dengan panas 

menyebabkan terjadinya pencoklatan non enzimatis pada flakes. Pencoklatan 

secara non enzimatis disebabkan oleh karamelisasi, reaksi Maillard dan oksidasi 

vitamin C. Menurut Vaclavin dan Christian (2007) pencoklatan non 
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enzimatissering terjadi selama pemanasan. Reaksi Maillard merupakan reaksi 

antara gugus amino dari suatu asam amino bebas residu rantai peprida atau 

protein dengan gugus karbonil dari suatu karbohidrat apabila keduanya 

dipanaskan atau penyimpanan dalam waktu lama (Lakshmi, 2014). Karamelisasi 

merupakan suatu proses pencoklatan karena degradasi gula-gula tanpa adanya 

asam amino atau protein pada suhu tinggi (Cleveland et al., 2001). Gula yang 

dipanaskan terus hingga suhunya melampaui titik leburnya akan terjadi proses 

karamelisasi. Pembentukan karamel ini membantu mempertajam warna dan 

menghasilkan warna yang kecoklatan (Winarno, 2002).  

Oksidasi asam askorbat atau vitamin C dikatalisasi oleh pH rendah dan 

suhu tinggi yang akan mengubah asam askorbat menjadi asam 

dehidroaskorabat. Asam dehidroaskorbat kemudian akan teroksidasi menjadi 

asam 2,3-diketogulonat. Akhirnya, furfural dan karbon dioksida terbentuk. Hasil 

oksidasi asam askorbat menyebabkan perubahan warna menjadi coklat dan 

berkurangnya nilai nutrisi (Rahman, 2007). Winarno (2002) juga menyatakan 

bahwa dalam suasana asam, cincin lakton asam dehidroaskorbat terurai secara 

ireversibel dengan membentuk suatu senyawa diketoglukonat, dan kemudian 

berlangsunglah reaksi Maillard dan proses pencoklatan. 

Tepung labu kuning memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 9,65% (See, et. al., 2007). Tepung labu kuning juga mengandung 

vitamin C sebesar 0,84% (Laksono, 2017). Selain itu, tepung labu juga memiliki 

rasa yang manis karena berasal dari labu kuning yang berada pada fase matang, 

yang berarti semakin banyak tepung labu kuning yang digunakan, maka 

kandungan gula pada flakes juga akan semakin meningkat. Banyaknya 

kandungan gula dan protein ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya 

pencoklatan non enzimatis, seperti reaksi karamelisasi Maillard, dan oksidasi 

vitamin C, semakin besar. Oleh karena itu, semakin banyak tepung labu kuning 

yang ditambahkan akan memperbesar kemungkinan terjadinya pencoklatan non 

enzimatis yang dapat menyebabkan terbentuknya warna kecoklatan. Warna 

kecokalatan yang terbentuk dari proses pencoklatan akan membuat tingkat 

kecerahan (L) dan kekuningan (b*) dari flakes akan semakin menurun, tetapi 

dapat menyebabkan tingkat kemerahan (a*) dari flakes semakin meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4.4 Penilaian Organoleptik Flakes 

Uji hedonik merupakan pengujian yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kesukaan panelis terhadap suatu produk yang dapat dideteksi oleh panca indra 

manusia. Prinsip uji hedonik ialah mengukur tingkat kesukaan atau ketidaksukaan 

panelis terhadap suatu produk dengan memberikan tanggapan dari suatu produk 

berdasarkan karakteristik umum yaitu rasa, warna, aroma, tekstur dan lain 

sebagainya. Pada penelitian ini, penilaian organoleptik dilakukan 

menunggunakan uji kesukaan (Hedonic Scale Scoring) dengan melibatkan 60 

panelis tidak terlatih. Sifat sensori yang dinilai meliputi, rasa, aroma, warna dan 

kerenyahan. Skala hedonik yang digunakan adalah 1 sampai 5, skor terendah 

menunjukkan panelis sangat tidak suka pada produk dan skor tertinggi 

menunjukkan panelis sangat suka kepada produk. Nilai skala yang diberikan 

panelis digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kesukaan antar 

perlakuan yang ada. 

 

4.4.1 Warna  

Warna merupakan atribut penting terhadap daya tarik panelis. Menurut 

Winarno (2004), penilaian warna terhadap suatu bahan minuman adalah sangat 

penting, karena warna merupakan penentu mutu dari suatu produk atau bahan. 

Kesukaan konsumen terhadap produk pangan salah satunya ditentukan oleh 

warna. Melalui warna, konsumen telah mempunyai gambaran tertentu tentang 

produk. Tingkat kesukaan panelis terhadap parameter warna flakes dapat dilihat 

pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Parameter Warna Flakes 
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Gambar 4.8 menunjukkan bahwa respon panelis terhadap warna flakes 

terdapat pada skala 2,25 - 4,02 (tidak suka – suka). Flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 5%:95% dengan 

penambahan baking powder 0,25% memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,02. 

Sedangkan flakes yang memiliki skor terendah, yaitu sebesar 2,25, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 35%:65% 

dengan penambahan baking powder sebesar 0,25%.  Hal ini karena flakes yang 

terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 5%:95% 

memiliki warna coklat keemasan yang lebih disukai panelis dibandingkan dengan 

flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 

35%:65% yang memiliki warna coklat tua dan cenderung gosong. Hasil analisa 

statistik Friedman (Lampiran. 8) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi tepung 

labu kuning dan tepung beras serta penambahan baking powder berpengaruh 

nyata (p-value < 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis pada warna flakes.  

Hasil uji lanjut perbandingan berganda untuk parameter warna dapat dilihat 

di Lampiran 8. Berikut ini merupakan tabel notasi dari seluruh sampel 

berdasarkan hasil uji lanjut perbandingan berganda: 

 

Tabel 4.11 Notasi dari Seluruh Sampel Berdasarkan Hasil Uji Lanjut Perbandingan 
Berganda Parameter Warna 

Proporsi Tepung 

Labu Kuning : 

Tepung Beras  (%) 

Konsentrasi 

Baking Powder (%) 
Total Ranking Notasi 

5 : 95 0 367,0 cde 

5 : 95 0,25 429,5 e 

5 : 95 0,5 403,0 de 

20 : 80 0 327,0 cd 

20 : 80 0,25 343,5 cde 

20 : 80 0,5 277,5 bc 

35 : 65 0 221,5 ab 

35 : 65 0,25 161,5 a 

35 : 65 0,5 169,5 a 

Keterangan:  
1) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 4.8 diketahui bahwa kesukaan panelis 

terhadap warna flakes cenderung menurun seiring dengan penambahan tepung 

labu kuning. Hal ini dikarenakan warna flakes yang semakin coklat sehingga 

tidak disukai oleh panelis. Warna coklat ini terbentuk karena adanya reaksi  
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pencoklatan non enzimatis akibat pemasakan dengan panas serta kandungan 

gula dan protein yang dikandung oleh tepung labu kuning. Menurut Vaclavin dan 

Christian (2007) pencoklatan non enzimatis, seperti reaksi Maillard, karamelisasi, 

dan oksidasi vitamin C, sering terjadi selama pemanasan. Semakin banyak 

tepung labu kuning yang ditambahkan akan memperbesar kemungkinan 

terjadinya pencoklatan non enzimatis yang dapat menyebabkan terbentuknya 

warna kecoklatan. Hal inilah yang menyebabkan hasil uji lanjut, yang ada pada 

Tabel 4.11, menunjukkan respon panelis terhadap warna flakes yang dibuat 

dengan proporsi tepung labu kuning : tepung beras 35%:65% berbeda nyata 

(memiliki notasi yang berbeda) terhadap hampir seluruh flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung beras : tepung labu kuning sebesar 95%:5% dan 80%:20% 

karena flakes yang terbuat dari proporsi 65%:35% memiliki warna coklat yang 

jauh lebih tua dan cenderung gosong sehingga sangat berbeda dan lebih tidak 

disukai oleh panelis dibandingkan dengan proporsi lainnya (Gambar 4.8). 

Pada Gambar 4.8 diketahui bahwa terdapat penurunan dan kenaikan 

rerata kesukaan warna panelis akibat penambahan baking powder. Hal ini 

karena penambahan baking powder yang sedikit sehingga tidak memberikan 

pengaruh terhadap warna flakes. Perubahan warna  akibat proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras lebih dominan sehingga membuat panelis lebih sulit 

untuk membedakan. 

 

4.4.2 Aroma 

Aroma makanan atau minuman adalah turunan sebagian komponen 

pangan yang terdeteksi oleh indera penciuman manusia. Aroma merupakan 

salah satu faktor dalam menentukan mutu suatu produk karne aroma 

menentukan ke enakan produk tersebut. Menurut Winarno (2004) umumnya bau 

yang diterima hidung dan otak lebih banyak terdiri dari gabungan empat bau 

utama yaitu harum, asam, tengik, dan hangus. 
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Gambar 4.9 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Parameter Aroma Flakes 

 

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa respon panelis terhadap aroma flakes 

terdapat pada skala 3,00 – 3,50 (agak suka – suka). Flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 20%:80% dengan 

penambahan baking powder 0,25% memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 3,50. 

Sedangkan flakes yang memiliki skor terendah, yaitu sebesar 3,00, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

5%:95% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Hasil analisa statistik 

Friedman (Lampiran. 9) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras serta penambahan baking powder berpengaruh nyata 

(p-value < 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis pada aroma flakes. 

Dengan uji lanjut perbandingan berganda didapatkan hasil bahwa respon 

panelis terhadap aroma flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan 

tepung beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0% berbeda 

nyata (IRi-RjI> Z) dengan flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning 

dan tepung beras sebesar 20%:80% yang diberi penambahan baking powder 

sebesar 0,25%. Berikut ini merupakan tabel notasi dari seluruh sampel 

berdasarkan hasil uji lanjut perbandingan berganda: 
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Tabel 4.12 Notasi dari Seluruh Sampel Berdasarkan Hasil Uji Lanjut Perbandingan 
Berganda Parameter Aroma 

Proporsi Tepung 

Labu Kuning : 

Tepung Beras  (%) 

Konsentrasi 

Baking Powder (%) 
Total Ranking Notasi 

5 : 95 0 249,5 a 

5 : 95 0,25 290,0 ab 

5 : 95 0,5 322,5 ab 

20 : 80 0 322,5 ab 

20 : 80 0,25 358,0 b 

20 : 80 0,5 342,5 ab 

35 : 65 0 274,0 ab 

35 : 65 0,25 264,5 ab 

35 : 65 0,5 276,5 ab 

Keterangan:  
1) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

 
 

Flakes yang paling disukai panelis adalah flakes yang terbuat dari proporsi 

tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 20%:80% dengan penambahan 

baking powder 0,25%. Hal ini disebabkan tepung labu kuning mempunyai aroma 

yang khas yang meningkatkan kesukaan panelis, sehingga semakin banyak 

tepung labu kuning, maka semakin meningkat pula kesukaan panelis terhadap 

aroma flakes. Sedangkan flakes yang paling rendah rerata kesukaannya, adalah 

flakes dengan perlakuan proporsi tepung beras dan tepung labu kuning sebesar 

95%:5% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Hal ini diduga karena 

tepung labu kuning yang digunakan terlalu sedikit sehingga aroma labu kuning 

yang khas tidak terlalu terdeteksi. 

Dari Gambar 4.9 diketahui bahwa rerata tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma flakes meningkat seiring penambahan proporsi tepung labu kuning : 

tepung beras kuning dari proporsi 5%:95% ke proporsi 20%:80%. Hal ini 

dikarenakan tepung labu kuning mempunyai aroma yang khas sehingga 

meningkatkan kesukaan panelis. Rerata kesukaan terhadap aroma ini kemudian 

menurun pada proporsi tepung 35%:65% yang disebabkan oleh aroma gosong 

yang mulai muncul akibat reaksi pencoklatan non enzimatis yang dialami oleh 

flakes. Aroma gosong ini menutupi aroma khas labu sehingga membuat aroma 

dari flakes yang terbuat dari proporsi tepung 35%:65% cenderung sama yang 

menyebabkan panelis sulit membedakan aroma tiap flakes. 
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4.4.3 Kerenyahan  

Kerenyahan yang dirasakan pada saat mencoba produk makanan kering 

merupakan faktor pendorong bagi konsumen untuk lebih menyukai produk yang 

dihasilkan, karena kerenyahan produk makanan kering menunjukkan mutu dan 

kualitas produk makanan yang dihasilkan sehingga akan menarik minat 

konsumen untuk lebih menyukainya (Lestari, 2007). 

 

 

Gambar 4.10 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Parameter Kerenyahan 
Flakes 

 

Gambar 4.10 menunjukkan bahwa respon panelis terhadap aroma flakes 

terdapat pada skala 3,38 – 4,05 (agak suka – suka). Flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 80%:20% dengan 

penambahan baking powder 0,25% memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 4,05. 

Sedangkan flakes yang memiliki skor terendah, yaitu sebesar 3,38, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

5%:95% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Hasil analisa statistik 

Friedman (Lampiran. 10) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras serta penambahan baking powder berpengaruh nyata 

(p-value < 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis pada kerenyahan flakes. 

Dengan uji lanjut perbandingan berganda didapatkan hasil bahwa respon 

panelis terhadap kerenyahan flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu 

kuning : tepung beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0% 

berbeda nyata (IRi-RjI> Z) dengan flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu 

kuning : tepung beras sebesar 20%:80% yang diberi penambahan baking 

powder sebesar 0%, 0,25%, dan 0,5% , serta juga ber berbeda nyata (IRi-RjI> Z) 
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dengan flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung beras 

sebesar 35%:65% yang diberi penambahan baking powder sebesar 0%, 0,25%, 

dan 0,5%. Berikut ini merupakan tabel notasi dari seluruh sampel berdasarkan 

hasil uji lanjut perbandingan berganda: 

 

Tabel 4.13 Notasi dari Seluruh Sampel Berdasarkan Hasil Uji Lanjut Perbandingan 
Berganda Parameter Kerenyahan 

Proporsi Tepung 

Labu Kuning : 

Tepung Beras  (%) 

Konsentrasi 

Baking Powder (%) 
Total Ranking Notasi 

5 : 95 0 205,5 a 

5 : 95 0,25 280,5 ab 

5 : 95 0,5 251,5 ab 

20 : 80 0 325,5 b 

20 : 80 0,25 335,0 b 

20 : 80 0,5 327,5 b 

35 : 65 0 327,5 b 

35 : 65 0,25 314,0 b 

35 : 65 0,5 333,0 b 

Keterangan:  
1) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

 

Berdasarkan Gambar 4.10, flakes yang paling disukai panelis adalah 

flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

20%:80% dengan penambahan baking powder 0,25% memiliki skor tertinggi 

yaitu sebesar 4,05. Hal ini disebabkan karena tepung labu kuning dan baking 

powder yang digunakan. Tepung labu kuning memiliki kandungan air dan gula 

yang lebih tinggi dari tepung beras dimana gula yang bersifat higroskopis dapat 

menyebabkan kenaikan kadar air dari flakes. Tingginya kadar air pada flakes 

dapat menyebabkan kerenyahan dari flakes menurun seiring dengan banyaknya 

tepung labu kuning yang ditambahkan. Namun jika dilihat dari Gambar 4.10, 

panelis cenderung lebih menyukai flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras sebesar 20%:80%. Padahal flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung 5%:95% memiliki tekstur yang paling renyah. Hal ini diduga 

karena panelis lebih menyukai flakes yang agak lebih keras dibandingkan 

dengan yang terlalu renyah sehingga flakes yang memiliki rerata kesukaan 

kerenyahan terendah adalah flakes dengan perlakuan proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 

sebesar 0%.  
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Flakes dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras 

sebesar 5%:95% memiliki notasi yang berbeda dari flakes dengan proporsi lain 

(Tabel 4.13). Hal ini diduga karena daya patah dari flakes dengan proporsi 

5%:95% memiliki kerenyahan paling tinggi atau nilai daya patah paling rendah 

(Gambar 4.3) jika dibandingkan dengan flakes yang dibuat dari proporsi lain 

akibat dari penambahan tepung labu kuning yang sedikit. Hal tersebut 

menyebabkan panelis lebih mudah membedakan kerenyahan dari flakes terbuat 

dari proporsi  tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 5%:95%. Notasi dari 

hasil uji lanjut pada Tabel 4.13 juga menunjukkan bahwa flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung labu kuning : tepung beras sebesar 20%:80% dan 35%:65% 

memiliki notasi yang sama, yang berarti tingkat kesukaan panelis terhadap 

kerenyahan masing-masing flakes pada proporsi tersebut tidak berbeda nyata. 

Hal ini diduga karena pada proporsi tersebut, tepung labu yang digunakan sudah 

cukup banyak dan lebih berpengaruh terhadap kerenyahan flakes jika 

dibandingkan baking powder akibat dari kadar air yang dimilikinya sehingga 

panelis semakin sulit untuk membedakan kerenyahan dari tiap flakes. 

 

4.4.4 Rasa 

Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan 

apabila telah mendapatkan perlakuan dan pengolahan, maka rasanya 

dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama pembuatan (Achyadi dan 

Afiana, 2004). Rasa lebih banyak melibatkan panca indera lidah. Penilaian 

konsumen terhadap bahan suatu makanan biasanya tergantung kepada citarasa 

yang ditimbulkan dari bahan makanan tersebut. Citarasa yang dimaksud terdiri 

dari rasa, aroma, dan tekstur bahan mengenai mulut (Rustandi, 2009). Rasa 

merupakan hal penting untuk  penerimaan konsumen. Jika suatu produk sudah 

memenuhi syarat kenampakan, nilai gizi, harga dan keamanan tapi memiliki cita 

rasa yang tidak disenangi maka produk tersebut akan ditolak. Suatu senyawa 

dikenal rasanya, senyawa tersebut harus dapat larut dalam air liur sehingga 

dapat mengadakan hubungan dengan microvillus dan impuls (stimulus) yang 

terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat susunan syaraf dan timbulah kesan rasa 

(Winarno, 2002). 
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Gambar 4.11 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap Parameter Rasa Flakes 

 
 

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa respon panelis terhadap aroma flakes 

terdapat pada skala 3,25 – 3,77 (agak suka – suka). Flakes yang terbuat dari 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 80%:20% dengan 

penambahan baking powder 0,25% memiliki skor tertinggi yaitu sebesar 3,77. 

Sedangkan flakes yang memiliki skor terendah, yaitu sebesar 3,25, adalah flakes 

dengan perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 

95%:5% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Hasil analisa statistik 

Friedman (Lampiran. 11) menunjukkan bahwa perlakuan proporsi tepung labu 

kuning dan tepung beras serta penambahan baking powder berpengaruh nyata 

(p-value < 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis pada rasa flakes. Dari uji 

lanjut perbandingan berganda didapatkan hasil bahwa respon panelis terhadap 

rasa flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung beras 

sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder 0% berbeda nyata (IRi-

RjI> Z) dengan flakes yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning : tepung 

beras kuning sebesar 20%:80% yang diberi penambahan baking powder 0,25%. 

Berikut ini merupakan tabel notasi dari seluruh sampel berdasarkan hasil uji 

lanjut perbandingan berganda: 
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Tabel 4.14 Notasi dari Seluruh Sampel Berdasarkan Hasil Uji Lanjut Perbandingan 
Berganda Parameter Rasa 

Proporsi Tepung 

Labu Kuning : 

Tepung Beras  (%) 

Konsentrasi 

Baking Powder (%) 
Total Ranking Notasi 

5 : 95 0 248,0 a 

5 : 95 0,25 310,5 ab 

5 : 95 0,5 328,5 ab 

20 : 80 0 326,0 ab 

20 : 80 0,25 346,0 b 

20 : 80 0,5 305,5 ab 

35 : 65 0 280,0 ab 

35 : 65 0,25 276,0 ab 

35 : 65 0,5 279,5 ab 

Keterangan:  
1) Angka yang didampingi notasi berbeda menunjukkan perbedaan nyata 

 

Berdasarkan Gambar 4.11, flakes yang paling disukai panelis adalah flakes 

yang terbuat dari proporsi tepung labu kuning dan tepung beras dan sebesar 

20%:80% dengan penambahan baking powder 0,25%. Sedangkan flakes yang 

memiliki rerata nilai kesukaan rasa terendah adalah flakes dengan perlakuan 

proporsi tepung labu kuning dan tepung beras sebesar 5%:95% dengan 

penambahan baking powder sebesar 0%. Tepung labu kuning yang digunakan 

memiliki rasa yang khas dan sedikit manis sehingga penambahan proporsi 

tepung labu kuning menyebabkan kesukaan panelis terhadap rasa flakes juga 

akan semakin meningkat. Tetapi penggunaan tepung labu kuning yang terlalu 

banyak akan menyebabkan proses pencoklatan non enzimatis akan semakin 

meningkat sehingga muncul rasa yang agak gosong dan sedikit pahit. Hal inilah 

yang menyebabkan kesukaan terhadap rasa flakes cenderung menurun pada 

flakes yang terbuat dari proporsi tepung 35%:65%. Pada Gambar 4.11 juga 

dapat dilihat bahwa rerata tingkat kesukaan rasa pada proporsi 35%:65% 

cenderung sama. Hal ini dikarenakan rasa yang timbul akibat reaksi pencoklatan 

non enzimatis lebih mendominasi rasa dari flakes sehingga membuat panelis 

sulit untuk membedakan rasanya.  

 

4.5 Produk Flakes Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik pada produk flakes dengan penambahan 

proporsi tepung beras dan tepung labu kuning serta baking powder dilakukan 

dengan menggunakan Multiple Attribute (Zeleny, 1982), dimana setiap parameter 

dianggap memiliki bobot yang sama penting. Atribut adalah sifat-sifat obyek yang 
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aktual, atau sifat-sifat obyek yang diberikan secara subyektif. Multiple Attribute 

dalam penggunaannya berdasarkan kebutuhan dan harapan pembuat 

Keputusan. Metode Multiple Attribute ditujukan untuk membantu dan 

mengembangkan kepercayaan bagi pengambil keputusan untuk memikirkan 

penyelesaian terbaik (Agustawa, 2012). Pemilihan parameter berdasarkan faktor 

kepentingan dan nilai pengharapan yang terbaik untuk mendapatkan nilai 

perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

 

Tabel 4.15 Pemilihan Parameter Berdasarkan Faktor Kepentingan dan Nilai  
Pengharapan yang Terbaik 

Parameter Nilai Pengaharapan 

Kadar Air (%) Terendah 

Tingkat Rehidrasi (%) Terendah 
Daya Patah (N)  Terendah 
Pengembangan (%) Terendah 
Kecerahan (L*) Tertinggi 
Kemerahan (a*) Terendah 
Kekuningan (b*) Tertinggi 
Parameter Warna  Tertinggi 
Parameter Aroma Tertinggi 
Parameter Kerenyahan Tertinggi 
Parameter Rasa Tertinggi 

 

Nilai pengharapan dari kadar air adalah yang terendah karena semakin 

rendah kadar air, maka flakes akan bertekstur semakin renyah dan tidak terlalu 

keras. Nilai pengharapan dari tingkat rehidrasi adalah yang terendah. Hal ini 

dikarenakan dari 90 responden atau konsumen dari sereal yang ditanyai 

mengenai kesukaan terhadap daya serap sereal, 51 orang atau 57% responden 

menyatakan bahwa mereka lebih menyukai sereal yang daya serapnya lebih 

rendah (Lampiran 13). Nilai pengharapan dari daya patah adalah yang terendah 

karena semakin rendah nilai daya patah, maka flakes akan semakin renyah dan 

tidak keras. Nilai pengharapan dari pengembangan adalah yang terendah karena 

jika nilai persentase pengembangan terlalu tinggi, berarti terdapat gelembung-

gelembung pada permukaan flakes yang menurunkan tingkat kesukaan terhadap 

bentuk dan tampilan dari flakes. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, terbentuknya gelembung pada permukaan flakes dapat 

meningkatkan daya patahnya yang berarti flakes akan semakin kurang renyah 

dan keras. 

Nilai pengharapan dari kecerahan (L*) dan kekuningan adalah yang 

tertinggi sedangkan nilai pengharapan dari kemerahan (a*) adalah yang 

terendah. Hal ini dikarenakan warna flakes yang diinginkan adalah yang 
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berwarna coklat keemasan dan bukan yang berwarna coklat tua yang 

mengindikasikan bahwa flakes tersebut gosong. Flakes yang berwarna coklat 

keemasan akan memiliki nilai kecerahan yang tinggi, nilai kemerahan yang 

rendah dan nilai kekuningan yang rendah. Nilai pengharapan dari parameter 

organoleptik seperti warna, aroma, kerenyahan, dan rasa adalah yang tertinggi 

atau yang paling disukai oleh konsumen 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai perlakuan terbaik (Lampiran 12) 

didapatkan flakes perlakuan terbaik terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik 

yaitu pada flakes yang dibuat dengan proporsi tepung labu kuning : tepung beras 

sebesar 5%:95% dengan penambahan baking powder sebesar 0%. Flakes 

perlakuan terbaik tersebut kemudian dianalisa kandungan kadar karbohidrat, 

lemak, protein, abu, dan serat kasarnya. Karakteristik fisik, kimia dan 

organoleptik flakes tersebut disajikan pada Tabel 4.16. 

 

Tabel 4.16 Karakteristik Fisik, Kimia dan Organoleptik Flakes Perlakuan  Terbaik 

Parameter Flakes Perlakuan Terbaik 

Kadar Air (%) 5,30 ± 0,49 
Kadar Karbohidrat (%) 82,92 ± 0,54 
Kadar Lemak (%) 3,44 ± 0,04 
Kadar Protein (%) 5,18 ±0,05 
Kadar Abu (%) 3,16 ± 0,03 
Kadar Serat Kasar (%) 2,56 ± 0,03 
Tingkat Rehidrasi dalam Media Saji (%) 39,53 ± 1,93 
Daya Patah (N)  6,50 ± 0,40 
Pengembangan (%) 9,03 ± 0,63 
Kecerahan (L*) 70,16 ± 0,54 
Kemerahan (a*) 1,63 ± 0,15 
Kekuningan (b*) 31,03 ± 0,60 
Parameter Warna  3,63 
Parameter Aroma 3,00 
Parameter Kerenyahan 3,38 
Parameter Rasa 3,25 

Keterangan:  
1) Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: 

a. Terjadi interaksi antara perlakuan proporsi tepung labu kuning : tepung 

beras dan konsentrasi baking powder terhadap parameter organoleptik 

warna, aroma, kerenyahan, dan rasa dari flakes. 

b. Perlakuan proporsi tepung labu kuning dan tepung beras berpengaruh 

nyata terhadap kadar air, tingkat rehidrasi dalam media saji, daya 

patah, pengembangan, kecerahan (L), kemerahan (a*), dan kekuningan 

(b*), dari flakes. 

c. Perlakuan penambahan konsentrasi baking powder berpengaruh nyata 

terhadap kadar air, tingkat rehidrasi dalam media saji, daya patah, dan 

pengembangan, dari flakes. 

d. Perlakuan terbaik diperoleh pada flakes proporsi tepung labu kuning 

dan tepung beras sebesar 5%:95% dengan penambahan konsentrasi 

baking powder sebesar 0% berdasarkan parameter fisik, kimia, serta 

organoleptik. Karakteristik flakes perlakuan terbaik yaitu kadar air 5,30 

± 0,49%, tingkat rehidrasi dalam media saji 39,53 ± 1,93%, daya patah 

6,50 ± 0,40 N, pengembangan 9,03 ± 0,63%, kecerahan (L) 70,16 ± 

0,54, kemerahan (a*) 1,63 ± 0,15, kekuningan (b*) 31,03 ± 0,60, 

parameter warna 3,63, parameter aroma 3,00, parameter kerenyahan 

3,38, dan parameter rasa 3,25. Pada flakes perlakuan terbaik juga 

didapatkan kadar karbohidrat 82,92 ± 0,54%, kadar lemak 3,44 ± 

0,04%, kadar protein 5,18 ±0,05%, kadar abu 3,16 ± 0,03%, dan kadar 

serat kasar 2,56 ± 0,03%. 

 

1.2 Saran 

a. Perlu dicoba metode pembuatan flakes yang lain agar flakes yang 

dihasilkan memiliki bentuk yang lebih menyerupai flakes dipasaran. 

b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji 

antioksidan ataupun uji senyawa aktif lain pada flakes yang dihasilkan 

agar dapat menjadi makanan fungsional bagi konsumen. 
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c. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan oven yang 

mempunyai suhu yang merata diseluruh bagiannya sehingga flakes 

yang dihasilkan tidak mempunyai karakteristik yang berbeda. 

d. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan uji 

organoleptik hedonik menggunakan susu karena pada umumnya flakes 

dikonsumsi dengan susu sehingga dapat diketahui tingkat penerimaan 

produk tersebut. 

e. Perlu dicoba mencari perlakuan terbaik dengan menggunakan metode 

De Garmo untuk mendapatkan hasil perlakuan terbaik yang lebih tepat. 
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