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RINGKASAN 

 

Breakfast Cereal berasal dari butiran biji-bijian seperti gandum, jagung dan 
beras yang melewati proses ekstruksi sehingga tidak memerlukan proses 
pemasakan terlebih dahulu. Namun, ketiga serealia tersebut masing-masing 
memiliki kekurangan yaitu pada kandungan nutrisi yang mengandung gluten dan 
pati yang tinggi. Serta memiliki nilai impor yang sangat besar. Oleh karena itu 
dibutuhkan baku baku lain yang berpotensi seperti sorgum untuk menjadi bahan 
utama pembuatan sereal. Sorgum memiliki nilai gizi hampir sama dengan gandum 
dan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan jagung. Namun, kandungan 
protein yang rendah membuat perlu adanya penambahan bahan lain seperti 
kacang-kacangan yang dapat meningkatkan nilai protein breakfast cereal. Salah 
satu yang berpotensi yaitu kacang tunggak memiliki kandungan protein sebesar 
23% dan kandungan lemak yang rendah yaitu 1,3%. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak 
terbaik sehingga menghasilkan kandungan protein yang tinggi pada sereal dan 
pengaruhnya terhadap sifat kimia, fisik dan organoleptiknya.    

Penelitian ini menggunakan Response Surface Methodology One Factor. 
Variabel bebas yang digunakan adalah proporsi sorgum dengan respon yang di 
optimasi adalah kadar protein produk ekstrudat dengan diulang sebanyak 3 kali. 
Data hasil optimasi kemudian diverifikasi sesuai solusi yang disarankan oleh 
program. Data yang diperoleh dari hasil analisa dianalisa menggunakan Analysis 
of Variance (ANOVA). Analis data hasil uji sensoris menggunakan Friedman Test. 
Jika menunjukkan hasil yang beda nyata atau adanya pengaruh, maka dilakukan 
uji lanjut dengan uji BNT dan uji lanjut berganda pada sensoris dengan selang 
kepercayaan 95%. 

Rasio sorgum:kecambah kacang tunggak memiliki pengaruh yang nyata 
terhadap kadar protein, kadar air, nilai kecerahan (L*), nilai kemerahan (a*), nilai 
kekuningan, waktu awal rehidrasi, waktu akhir rehidrasi, parameter aroma, 
parameter rasa dan parameter keseluruhan uji organoleptik. Proporsi terbaik 
berdasarkan saran dari program RSM yaitu rasio 50:50. Ekstrudat hasil perlakuan 
terbaik memiliki kandungan kadar air 3,49%, kadar abu 2,28%, kadar lemak 
2,26%, kadar protein 13,53%, kadar karbohidrat 78,41%, kadar pati 59,59%. 
Karateristik fisik yaitu parameter warna nilai L 65,2, nilai a +5,0 dan nilai b+ 17,97, 
rehidrasi awal 1518 detik dan rehidrasi akhir 2395 detik, daya serap uap air 52,4% 
dan daya kembang produk 280%. Berdasarkan hasil pengukuran nilai gizi 
ekstrudat perlakuan terbaik sudah memenuhi klaim sumber protein pada produk. 

 
 
 

Kata kunci : Breakfast Cereal, Proprosi Sorgum:kecambah kacang tunggak, 
kandungan protein. 
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SORGHUM:COWPEA GRIT TO PRODUCE SOURCE PROTEIN BREAKFAST 

CEREAL. SKRIPSI. Pembimbing : Erni Sofia Murtini, STP., MP., Ph.D 

 

SUMMARY 

 

 Breakfast Cereal is made from cerealia such as wheat, corn, and rice 
through the process of extrusion therefore does not require cooking process. 
However, those cereals have several lacks, first it contains high gluten and starch 
content. The second is, those cerealias need to be imported. The alternative to find 
the potential raw material such as sorghum is needed in this process to subsitute 
the main ingredients to manufacture breakfast cereal product. Sorghum has almost 
the same nutritional value as wheat and also it has lower fat content than corn. 
However, its low protein content makes it necessary for the addition of other 
ingredients such as nuts that can increase the protein value of breakfast cereal 
product. One of the potential substitutes is cowpea because it has protein content 
23% and fat content 1.3%. The purpose of this study is to determine the effect of 
the ratio of sorghum: best cowpea sprouts to increase the production of protein 
content in cereals and their effects on chemical, physical and organoleptic 
properties. 
 The optimization analysis data was done by Response Surface 
Methodology One Factor. The independent variable is the proportion of sorghum 
and the response that optimized is the protein content of the extrudate product 3 
times. The results data then verified according to the solution suggested by a 
program. The data obtained from the analysis was done analyzed by Analysis of 
Variance (ANOVA). The analysis of sensory evaluation will be done with Friedman 
Test. If the results show a significant differences or influences, the further test will 
be done by BNT or DMRT test and multiple test on sensory done 95% confidence 
interval. 
 The ratio of sorghum: cowpeace sprouts has a significant effect on 
protein content, moisture content, brightness value (L *), redness value (a *), 
yellowish value, initial rehydration time, end time of rehydration, flavor parameters, 
taste parameters and the overall of parameters organoleptic test. The best 
proportion based on suggestion from RSM program is 50:50 ratio. The Best 
extrudates contain moisture content 3,49%, ash content 2,28%, fat content 2,26%, 
protein content 13,53%, carbohydrate content 78,41%, and starch  59,59%. 
Physical characteristics are color parameter of L value 65,2, value a +5,0 and value 
b + 17,97, rehidration initial 1518 seconds and final rehidration 2395 second, water 
vapor absorption 52,4% and the power of product 280%. Based on the result of 
measuring, the nutritional value of the best extrudate has fulfilled the claim of 
protein source in the product. 
 
 
 
 
Key Words : Breakfast Cereal, Ratio Sorghum:Cowpea germination, protein 

value. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Sarapan pagi memiliki peranan yang cukup penting dalam memenuhi 

kebutuhan energi seseorang karena dapat meningkatkan konsentrasi dan 

menyehatkan tubuh. Alternatif sarapan yang banyak digemari adalah breakfast 

cereal atau sarapan siap santap karena penyajiannya yang cepat dan memiliki nilai 

karbohidrat juga diperkaya akan nutrisi seperti zat besi, thiamin, riboflavin, dan 

vitamin E (SDE, 2017). Menurut (Khosman, 2003), sarapan pagi dapat 

memberikan kontribusi penting dalam menjaga fungsi fisiologis dengan adanya 

beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh seperti protein, lemak, vitamin dan 

mineral, sehingga protein sebagai salah satu zat yang diperlukan pada produk 

breakfast cereal.  

Bahan utama dalam pembuatan sereal dapat berasal dari biji-bijian yang sudah 

dikeringkan. Biji-bijian yang paling umum digunakan yaitu gandum, jagung dan 

beras. Namun, ketiga bahan masing-masing memiliki kelemahan. Menurut 

Syuryawati (2007), biji gandum memiliki kandungan gluten sebesar 9.3% yang 

dapat menimbulkan rasa gatal pada penderita alergi gluten dan gandum juga 

merupakan tanaman yang sulit ditanam di Indonesia sehingga membutuhkan 

impor untuk mencukupi kebutuhan. Beras mempunyai kandungan indeks glisemik 

berkisar 54-121% tergantung varietasnya, namun IG yang tinggi dapat 

menyebabkan kenaikan kadar glukosa yang tinggi sehingga tidak disarankan bagi 

penderita diabetes (Widowati, 2009) dan catatan BPS (2017), beras merupakan 

komoditas impor terbesar dengan volume impor mencapai 2,2 juta ton. Begitu pula 

dengan jagung yang sudah banyak digunakan dalam pembuatan makanan seperti 

corn flakes dan patinya sering dimanfaatkan pada industri gula (Amraini, 2008). 

Produksi jagung di Indonesia juga masih rendah sehingga dibutuhkan impor bahan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga dibutuhkan bahan baku 

lainnya yang dapat mengatasi kekurangan dari bahan-bahan tersebut. Bahan baku 

lain yang berpotensi menjadi bahan utama pembuatan breakfast cereal adalah 

sorgum, karena sorgum adalah salah satu serealia yang saat ini belum banyak 

dimanfaatkan dan memiliki nilai gizi yang hampir sama dengan gandum, jagung 

dan beras.  
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Sorgum memiliki nilai gizi karbohidrat sebesar 73% (USDA, 2018). Kelebihan 

sorgum lainnya yaitu memiliki kandungan seperti antioksidan, unsur mineral 

terutama Fe, serat, oligosakarida dan β-glukan yang termasuk dalam komponen 

karbohidrat nonstarch polysacharide (NSP) sehingga menjadikannya sebagai 

sumber pangan fungsional. Namun, sorgum memiliki kekurangan yaitu kandungan 

proteinnya yang tidak cukup tinggi sekitar 10%. Dalam pembuatan sereal dengan 

klaim sumber atau tinggi protein membutuhkan kandungan protein sebesar 20% 

dan 35% ALG (Acuan Label Gizi) /100 gg bahan padat (BPOM, 2011). Kandungan 

protein pada bahan yang rendah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai 

protein pada sereal dengan cara penambahan bahan lain pada pembuatan produk 

sereal yaitu kacang tunggak. 

Kacang tunggak merupakan kacang-kacangan yang memiliki nilai protein yang 

cukup tinggi yaitu 23% (USDA, 2018). Jenis-jenis protein yang terdapat pada 

kacang tunggak yaitu globulin (44-55%), albumin (20-35%), glutelins (22%) dan 

prolamin (1-3%) (Gupta et al., 2010; Tchiagam et al., 2011). Kelebihan kacang 

tunggak dibandingkan kacang lainnya yaitu memiliki kandungan lemak yang 

rendah sekitar 1,3% sehingga dapat meminimalisir efek negatif dari penggunaan 

produk pangan berlemak dan mempermudah penyimpanannya (Balitkabi, 2015). 

Mengingat pentingnya kandungan protein dalam produk breakfast cereal sehingga 

pada penelitian ini diperlukan untuk mengetahui rasio terbaik pada bahan baku 

sorgum dan kacang tunggak sebagai alternatif produk breakfast cereal dengan 

sumber atau protein. 

  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka didapatkan perumusan masalah di 

dalam penelitian ini antara lain: 

1.2.1. Bagaimana pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak terhadap 

kualitas ekstrudat? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak pada sifat 

organoleptik, fisik dan kimia ekstrudat ? 

1.2.3. Bagaimana rasio sorgum:kecambah kacang tunggak yang optimal sehingga 

menghasilkan produk breakfast cereal sumber protein? 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain: 
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1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak 

terhadap kualitas ekstrudat 

1.3.2. Untuk mengetahui pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak 

terhadap sifat organoleptik, fisik dan kimia pada sereal 

1.3.3. Untuk mengetahui rasio penggunaan sorgum dan kecambah kacang 

tunggak terbaik terhadap kandungan protein yang tinggi pada sereal 

 

1.4 Manfaat  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1.4.1. Informasi potensi pemanfaatan sorgum dan kacang tunggak sebagai bahan 

baku sereal  

1.4.2. Informasi mengenai rasio sorgum dan kecambah kacang tunggak yang 

tepat untuk membuat breakfast ceral dengan sumber protein 

1.4.3. Menghasilkan diversifikasi produk pangan yang aman dan bergizi 

 

1.5 Hipotesis  

Hipotesis pada penelitian ini antara lain : 

1.5.1. Diduga terdapat pengaruh rasio sorgum dan kecambah kacang tunggak 

terhadap kualitas ekstrudat 

1.5.2. Diduga terjadi pengaruh pada hasil pembuatan breakfast cereal berbahan 

sorgum dan kecambah kacang tunggak terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptic 

1.5.3. Diduga terdapat rasio pembuatan breakfast cereal berbahan sorgum dan 

kecambah kacang tunggak dapat menjadi produk pangan dengan sumber 

protein. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Breakfast Cereal  

Sereal sarapan pagi atau breakfast cereal merupakan formulasi butiran biji-

bijian seperti jagung, gandum dan beras yang melewati proses ekstruksi sehingga 

tidak memerlukan proses pemasakan terlebih dahulu. Sifatnya relatif stabil, ringan 

dan nyaman untuk disimpan (Fast RB dan Caldwell, 2000). Pemilihan bahan baku 

sereal didasarkan pada formulasi bahan baku yang mengandung pati tinggi karena 

pati mengandung amilosa dan amilopektin yang berperan penting dalam 

pembetukan tekstur yang renyah dan daya kembang produk. Produk sereal selain 

mengandung kadar pati yang tinggi juga mengandung nilai gizi yang beragam 

seperti protein, lemak dan serat. Informasi nilai gizi pada produk sereal secara 

umum disajikan pada Tabel 2.1 

 
Tabel 2.1 Kandungan Gizi Produk Sereal 

Komposisi Satuan  (100g) Kadar 

Air g 3,00 
Protein g 14,70 

Total lemak g 1,20 
Karbohidrat g 79,60 

Energi  kkal 364 
Serat g 4,4 

Sumber : USDA (2016) 

 

Kandungan nilai gizi yang beragam tidak cukup untuk membuat produk sereal 

dapat beredar di pasaran. Produk sereal sarapan juga harus memiliki syarat mutu 

sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan standar international pada 

produk sereal yang terdapat saat ini berasal dari Codex Alimentarius. Standar 

produk sereal menurut Codex dapat dilihat pada Tabel 2.2 

 
Tabel 2.2 Standar Produk Sereal (CODEX STAN 74-2016) 

Komposisi Satuan Spesifikasi 

Protein g/100 kkal Min. 2 
Lemak g/100 kkal Max. 3,3 

Fruktosa g/100 kkal Max. 2,5 
Sodium mg/100 kkal Max. 100 
Calcium mg/100 kkal Min. 80 
Thiamin µg/100 kkal Min. 50 

Sumber: CODEX ALIMENTARIUS (2016) 

 
Standar acuan codex mengharuskan bahan baku yang tinggi akan nilai gizi 

seperti yang sudah dijelaskan pada Tabel 2.2. Bahan baku yang paling banyak 
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dijumpai dalam pembuatan sereal yaitu gandum. Sedangkan di Indonesia untuk 

budidaya tanaman gandum dalam tahap pengembangan karena gandum 

merupakan tanaman sub-tropis, sehingga masih membutuhkan penyesuaian 

untuk dapat ditanam di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Bahan baku lain yang 

dapat dikembangkan di Indonesia dan kandungan gizinya hampir sama dengan 

gandum adalah sorgum.  

 

2.2 Sorgum 

Sorgum memiliki nama latin yaitu Sorghum bicolor (L.) Moench yang 

merupakan serealia terpenting ke-5 setelah beras, gandum, jagung dan barley. 

Tanaman ini merupakan tanaman asli Afrika timur terutama di wilayah Abssinia, 

Ethiopia, dan sekitarnya yang kemudian pada abad ke-4 mulai memasuki 

Indonesia. Produksi biji sorgum di Indonesia banyak terdapat di Jawa Tengah 

khususnya di daerah Demak. Nama daerah yang digunakan untuk menyebut 

sorgum yaitu cantel untuk daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, Jagung cantrik 

untuk daerah Jawa Barat dan di Sulawesi Selatan dinamakan batar tojeng (Suci, 

2013). Bentuk tanaman sorgum dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Sorgum (Department of Agriculture, Forestry and 

Fisheries, 2010). 

 

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2013, 

klasifikasi hierarki tanaman sorgum (Sorgum bicolor) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales 
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Famili  : Poaceae 

Sub Famili : Sorghum 

Species : Sorghum bicolor 

Sorgum termasuk kelas Monocotyledoneae (tumbuhan biji berkeping satu) 

dengan subclass: Liliopsida; ordo Poales yang dicirikan melalui bentuk tanaman 

ternal dengan siklus hidup semusim; family Poaceae atau Gramineae, yaitu 

tumbuhan jenis rumput-rumputan dengan karakteristik batang berbentuk silinder 

dengan buku-buku yang jelas, dan genus Sorgum. Termasuk dalam family 

Poaceae dan tribe Andropogon (Tjitrosoepomo, 2000). 

Sorgum memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia karena sifatnya 

yang tahan terhadap iklim kering. Kebutuhan air tanaman sorgum untuk dapat 

berproduksi optimal adalah 400-450 mm, lebih rendah jika dibandingkan dengan 

jagung yang membutuhkan 500-600 mm selama masa pertumbuhannya (FAO, 

2003). Sorgum dapat dibudidayakan secara monokultur dan tumpangsari dengan 

tanaman lainnya contohnya palawijaya. Masa panen tanaman sorgum yaitu pada 

umur 3-4 bulan tergantung varietas. Di Indonesia luas panen tanaman sorgum 

pada tahun 1990-2010 hanya sekitar 25.000 ha sehingga tidak masuk dalam daftar 

statistik FAO dalam negara penghasil sorgum terbanyak. Daerah yang memiliki 

produktivitas sorgum yang paling tinggi di Indonesia adalah Jawa Tengah dengan 

luas lahan sekitar 15.309 dan produktivitas panennya adalah 1,13 ton/ha 

(Sumarno, 2013).  

Varietas sorgum terdapat bermacam-macam tergantung pada warnanya. 

Warna dari biji sorgum bermacam-macam tergantung pada ketebalan kulit 

(pericarp), terdapatnya testa dan warna pada edospermnya. Warna yang terdapat 

di sorgum yaitu mulai dari putih, kuning, merah, coklat dan ungu. Semakin gelap 

warna biji sorgum menandakan bahwa semakin tinggi kadar taninnya (Taylor, 

2005). Rasa pahit dan adanya malnutrisi dapat menjadi keuntungan bagi tanaman 

sorgum karena tidak disukai oleh burung sehingga sorgum jarang sekali terkena 

hama, namun dapat memberikan rasa pahit ketika dikonsumsi. 

Bagian yang sering dimanfaatkan dari sorgum yaitu bijinya. Bentuk dari biji 

sorgum yaitu memiliki ciri-ciri fisik berbentuk bulat dengan berat 25-55 mg  dengan 

ukuran biji kira-kira 4 x 2,5 x 3,5 mm (Dicko et al., 2006). Butiran sorgum 

dipisahkan menjadi tiga golongan berdasarkan berat biji, yaitu biji berukuran kecil 

(8-10 mg), sedang (12-24 mg), dan besar (23-35 mg). Biji sorgum terdiri atas tiga 

bagian utama yaitu lapisan luar (coat), embrio (germ) dan endosperm untuk lebih 
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lengkapnya bagian-bagian yang terdapat pada biji sorgum dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Struktur Biji Sorgum (Earp et al, 2004) 

 
Komponen utama biji sorgum adalah pati yang tersimpan dalam bentuk 

granula pada bagian endosperma dengan diameter 5-25 ìm. Bagian pericarp dan 

endosperma pada biji sorgum mengandung arabinosilan, â-glukan, vitamin dan 

mineral (Dicko et al, 2006). Keunggulan sorgum jika dibandingkan dengan serealia 

lain seperti beras yaitu kandungan proteinnya yang tinggi, kandungan lemak lebih 

rendah dibandingkan jagung dan memiliki vitamin B1 yang gandum tidak miliki. 

Perbandingan sorgum dengan serealia lainnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 
Tabel 2.3 Kandungan nutrisi sorgum per 100 g dan serealia lainnya 

Komoditi 
Kalori 
(kal) 

Karbohidrat 
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Serat 
(%) 

Ca 
(mg) 

Vitamin 
B1 

Sorgum  329 72,09 10,62 3,46 6,7 13 0,38* 
Beras  374 80,89 7,51 1,03 1,8 71 0,12* 
Jagung  365 74,26 9,42 4,74 7,3 7 0,27* 
Gandum 340 71,97 13,21 2,50 10,7 34 - 

Sumber : USDA (2018) ; *PUSTLITBANGTAN (2010) 

 

Kandungan nutrisi seperti protein pada sorgum lebih tinggi dibandingkan 

dengan jagung dan hampir sama dengan gandum, namun protein sorgum memiliki 

kelebihan yaitu bebas dari glutein. Mutu protein suatu bahan pangan ditunjukkan 

oleh komposisi asam aminonya. Asam amino tertinggi yang terdapat pada sorgum 

yaitu asam glutamat (1,39%), Leusin (1,31%), Alanin (0,82%) dan asam aspartat 

(0,63) (Suarni, 2004). Selain itu, kandungan lemaknya juga lebih rendah dari 

jagung namun lebih tinggi dari gandum (Staggenborg, 2013). 

Pemanfaatan pada sorgum coklat sebagai bahan pangan masih terbatas 

sebagai makanan dan jajanan tradisional saja, hal ini dikarenakan masih belum 

populernya tanaman sorgum dan adanya senyawa polifenol yang dapat 
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berdampak negatif. Kandungan tanin pada sorgum yaitu 3,98% (Suarni dan 

Singgih, 2002). Adanya tanin pada sorgum juga mengakibatkan rendahnya daya 

cerna protein. Daya cerna protein yang rendah disebabkan karena adanya 

senyawa antigizi seperti golongan polifenol (tanin, antritripsin, asam fenol) dan 

ikatan sulfida (Hamaker et al., 2003).  Penyosohan merupakan salah satu upaya 

untuk menghilangkan tanin pada sorgum. Tanin pada sorgum juga dapat  

dihilangkan dengan cara perendaman atau pengupasan kulit (Suprijadi, 2012). 

 

2.3 Kacang Tunggak 

Kacang tunggak memiliki nama latin yaitu Vigna unguiculate (L.) Walp yang 

termasuk dalam keluarga Leguminoceae. Nama umum tanaman ini adalah black-

eyed pea, black-eyed bean atau cowpea. Sedangkan di Indonesia nama dagang 

kacang tunggak yaitu kacang tolo, beras kacang, kacang dadap atau dadapan. 

Tanaman ini berasal dari daerah kering yaitu Afrika barat baik yang ditumbuhkan 

secara liar atau dibudidayakan. Budidaya tanaman ini cocok dikembangkan pada 

lahan kering dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya (Rukmana dan 

Oesman, 2000). 

Kacang tunggak merupakan tumbuhan tahunan yang ditanam secara melata, 

memanjat, tegak hingga agak tegak, dengan sistem perakaran yang berkembang 

dengan baik. Batang kacang tunggak terdiri dari beberapa ruas dan setiap ruas 

menghasilkan satu tangkai daun. Akar kacang tunggak memiliki kemampuan 

bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium sp. untuk mengikat nitrogen bebas (N2) 

dari udara yang kemudian membentuk menjadi bintil-bintil akar (Adrian, 2014). 

Bentuk biji kacang tunggak dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

 

Gambar 2.3 Biji Kacang Tunggak (Feedipedia, 2015). 

Taksonomi tumbuhan kacang tunggak dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(USDA, 2017):   

Kingdom : Plantae 
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Subkingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Family  : Fabaceae 

Genus  : Vigna Savi 

Spesies : Vigna unguiculate (L.) Walp 

Terdapat lebih dari 12.000 jenis kacang-kacangan diantaranya kacang tanah, 

koro, tolo atau kacang tunggak dan kedelai (Bakti, 2003). Negara penghasil 

kacang tunggak banyak didominasi oleh negara-negara tropis seperti Nigeria, 

India, Myanmar, Australia dan Amerika Serikat (TJAI, 2010). Produksi kacang 

tunggak per tahunnya di Indonesia dapat dibilang cukup tinggi yaitu sebesar 1,5-2 

ton/ha tergantung pada varietas, lokasi, musim tanam dan budidaya yang di 

terapkan (Balitkabi, 2015). Meskipun produksi kacang tunggak termasuk tinggi 

namun pemanfaatan kacang tunggak di Indonesia masih sebatas pada konsumsi 

rumah tangga seperti dijadikan sayur sebagai pendamping makanan dan atau 

makanan tradisional (Wirdayanti, 2012). Hal ini di karenakan belum tahunya 

pengetahuan masyarakat tentang kandungan nutrisi yang ada di kacang tunggak. 

Dibandingkan kacang-kacangan lainnya biji kacang tunggak memiliki nilai gizi 

yang lebih unggul, contohnya vitamin B1 yang ada pada kacang tunggak lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan kacang hijau. Kandungan lemaknya yang lebih 

rendah sekitar 1,3% dapat menjadi kelebihan dibandingkan kacang-kacangan 

lainnya karena dapat meminimalisasi efek negatif dari penggunaan produk pangan 

berlemak juga bagi penyimpanan dan pengolahan biji (Balitkabi, 2015). 

Kandungan gizi tertinggi pada kacang tunggak adalah karbohidrat dan protein. 

Jenis protein yang terdapat pada kacang tunggak yaitu globulin (44-55%), albumin 

(20-35%), glutelins (22%) dan prolamin (1-3%) (Gupta et al., 2010; Tchiagam et 

al., 2011). Perbandingan kandungan gizi kacang tunggak dengan kacang lainnya 

dapat dilihat pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Kandungan nutrisi pada Kacang tunggak per 100 gram dan kacang lainnya 

Komoditas 
Air 
(g) 

Kalori 
(kkal) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Karbohidrat 
(g) 

Kalsium 
(mg) 

Kacang 
Tunggak 

11,05 343,0 23,85 2,07 59,64 85 
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Kacang 
Hijau 

9,05 347,0 23,86 1,15 62,62 132 

Kacang 
Kedelai 

8,54 445 36,49 19,94 30,16 277 

Kacang 
Tanah 

6,50 567 25,80 49,24 16,13 92 

Sumber: (USDA, 2018). 

 

Berat biji pada kacang tunggak per 100 buah biji berkisar antar 8,74 -13,73 

gram. Warna yang dimiliki kacang tunggak bermacam-macam yaitu putih 

kekuningan hingga coklat tergantung pada varietasnya. Semakin gelap warna 

kacang tunggak maka semakin tinggi kandungan tanin yang dimiliki. Tanin dapat 

menjadi hal yang negatif pada produk pangan karena dapat menghambat 

penyerapan protein pada tubuh. Fungsi protein pada tubuh yaitu dapat menjadi 

sumber energi selain karbohidrat. Penghilangan senyawa anti nutrisi sebenarnya 

dapat dilakukan dengan cara perendaman dan perkecambahan. 

 

2.4 Perkecambahan kacang tunggak  

Kacang-kacang merupakan sumber nabati protein, lemak dan karbohidrat. 

Kacang-kacangan termasuk kacang tunggak yang mengandung senyawa antigizi 

seperti trypsin inhibitor, asam fitat dan tanin. Adanya Trypsin inhibitor dapat 

menurunkan ketersediaan protein pada sistem pencernaan, sedangkan asam fitat 

dapat berikatan dengan mineral penting dan membentuk senyawa kompleks 

dengan protein. Kandungan senyawa antigizi berupa trispsin inhibitor masih 

ditemukan pada kacang tunggak mentah. Kacang tunggak mentah mengandung 

senyawa antigizi berupa tripsin inhibitor (13,70±0,50 mg/g), asam fitat (12,80±0,20 

mg/g), dan tanin (9,70±0,40 mg/g) (Vasagam, 2007).  

Proses yang digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi senyawa 

antigizi pada penelitian ini dengan cara perendaman yang kemudian dilanjutkan 

dengan perkecambahan (Kanetro, 2006). Perkecambahan merupakan proses 

kembalinya siklus hidup tanaman. Proses perkecambahan dimulai saat air diserap 

oleh benih, yang kemudian memicu serangkaian peristiwa kompleks (Oliveira et 

al., 2012). Manfaat dari perkecambahan adalah dapat menyebabkan perubahan 

nutrisi, termasuk zat fungsional, dan dapat menghilangkan antrinutrien seperti 

penghambat enzim dalam biji (Mbithi et al., 2001). Proses perkecambahan yang 

digunakan mengacu pada Kanetro (2006), yaitu kacang-kacangan lokal (kacang 

tunggak) pertama dilakukan proses sortasi untuk mendapatkan biji kacang-
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kacangan terbaik, kemudian dicuci sampai bersih dan direndam dengan 

perbandingan air 1:3 dan waktu perendaman yang telah ditentukan. Selanjutnya, 

dilakukan perkecambahan selama 36 jam pada suhu kamar dengan RH mendekati 

hingga 100% hingga dihasilkan kecambah kacang-kacangan. Kecambah kacang 

tunggak dikeringkan melalui cabinet dryer dengan suhu tertentu.  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses perkecambahan dapat 

berasal dari faktor internal dan eksternal biji. Faktor internal salah satunya adalah 

tekstur kulit biji. Kerasnya kulit biji dapat menyebabkan sulitnya air untuk terserap 

dengan cepat sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama. Faktor eksternal dapat 

dikendalikan untuk menentukan kondisi perkecambahan yang meliputi air, suhu 

dan oksigen (Khairi, 2014). Proses perkecambahan kacang dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 

 

 
Gambar 2.4  Proses perkecambahan pada kacang (Elfick, 2017). 

 

Selama proses perkecambahan terjadi proteolisis tripsin inhibitor yang 

disebabkan oleh enzim preteolitik (Chauhan, 2007). Perlakuan perendaman dan 

perkecambahan dapat mengubah beberapa komponen protein dan asam lemak 

sehingga nilai biologis dari kecambah akan meningkat dan daya cernanya semakin 

tinggi yang disebabkan karena pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana 

(Marton et al., 2010). Selain itu, kandungan tanin pada bahan dapat dihilangkan 

dengan cara perendaman dan pengupasan kulit pada kacang-kacangan terutama 

pada kacang tunggak. Hal ini disebabkan karena sebagian besar senyawa tanin 

terletak pada testa kacang tunggak (Khairi, 2014). Kandungan kimia pada 

kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Komponen nutrisi kecambah kacang tunggak per 100 g 

Komposisi Satuan Kadar 

Karbohidrat g 60,70 
Lemak g 1,42 
Protein g 22,30 

Serat Kasar g 2,16 
Air  g 7,84 
Abu g 4,82* 

Sumber: Ajayi (2017), *Ningsih (2007). 

 
Proses perkecambahan biasanya dilakukan sebelum kacang diolah lebih 

lanjut menjadi tepung dengan tujuan untuk menambah daya cerna protein kacang. 

Hal ini dikarenakan selama proses perkecambahan terjadi hidrolisis karbohidrat, 

protein, dan lemak yang merupakan senyawa kompleks menjadi senyawa-

senyawa sederhana seperti asam-asam amino sehingga mudah dicerna. Menurut 

Osman (2007), proses perkecambahan dapat meningkatkan daya cerna in vitro 

sebesar 92,27%. Berdasarkan perspektif gizi, perkecambahan dapat 

meningkatkan bioavailibitas vitamin, serta mengurangi senyawa antigizi (Mamilla, 

2016). Kadar protein, warna, dan kadar abu dalam kacang tunggak yang 

dikecambahan juga mengalami peningkatan (Hallen et al., 2004).  

 

2.5 Protein 

Protein merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai katalis dan bersifat 

kompleks. Komponen penyusun protein merupakan asam amino, kemudian 

dihubungkan melalui ikatan peptida dan hubungan silang antar rantai dengan 

ikatan sulfihidril, ikatan hidrogen dan gaya Van Der Waals (FAO, 2011). Asam 

amino dapat dibedakan dalam 3 golongan yaitu asam amino esensial, dan asam 

amino non-esensial. Asam amino esensial meliputi Histidine, Leucine, Lysine, 

Methionine, Isoleucine, Cysteine, Phinilalanine, Tyrosine, Threonine, Tryptophan 

dan Valine (WHO, 2007). Sebagian besar protein bersifat larut dalam air, alkohol 

dan larutan garam.  

Berdasarkan jenis konformasinya, protein dapat diklarifikasikan menjadi 

beberapa, yaitu: 

a) Protein Fibrous berbentuk paralel single axis yang bersifat tidak larut dalam 

air namun larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen dan ∝- 

keratin 
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b) Protein Globular berbentuk spiral atau globular dan larut dan sistem air. 

Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. 

Terdapat empat struktur dalam protein yaitu struktur primer yang terdiri dari 

satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. 

Struktur sekunder berbentuk struktur heliks, parallel dan antiparallel dengan 

diperkuat ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Struktur tersier 

merupakan campuran dari struktur yang menyusun satu rantai polipeptida, tempat 

dan arah sudutnya tergantung pada residu asam amino penyusunnya. Ikatan yang 

memperkuat struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan 

disulfida dan ikatan ionik. Struktur protein keempat adalah stuktur kuarterner yang 

terdiri dari satu atau dua lebih protein yang memiliki struktur tersier (Friderici, 

2002). Macam-macam struktur protein dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 

 
Gambar 2.5 Struktur Protein (Murphy, 2001). 

Jika dilihat dari kebutuhan tubuh akan protein maka protein mempunyai fungsi 

yang unik bagi tubuh, yaitu (Kementrian Kesehatan RI, 2013): 

a. Protein menyediakan bahan-bahan yang penting peranannya untuk 

pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. 

b. Protein bekerja sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh 

Struktur Primer 

Struktur Sekunder 

Struktur Tersier 
Struktur Kuartener 
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c. Memberi tenaga, jika keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh karbohidrat 

dan lemak 

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang angka 

kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia digunakan sebagai Acuan 

Label Pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi. Oleh karena itu, batasan 

jumlah zat gizi untuk ALG pada produk pangan ditetapkan berdasarkan Angka 

Kecukupan Gizi yang sudah ditetapkan dan dapat dilihat pada Tabel 2.7 

 
Tabel 2.7 Acuan label gizi pangan olahan 

No. Zat Gizi Satuan 

Nilai ALG 

Usia 0-6 bulan 
Usia 7-11 

bulan 
Usia 1-3 
tahun 

Umum 

1. Protein g 12 18 26 60 
2. Energi kkal 550 725 1125 2150 

Sumber: BPOM (2016). 

 
Mutu protein makanan ditentukan oleh asam amino esensial, serta daya cerna 

protein tersebut. Karena semakin lengkap komposisi dan jumlah asam amino serta 

semakin tinggi daya cerna protein suatu jenis makanan, maka semakin tinggi 

proteinnya (Hardinsyah, 2012). Daya cerna protein merupakan kemampuan atau 

efektivitas absorbsi suatu protein untuk dihidrolisis oleh enzim percernaan yaitu 

protease. Jika nilai daya cerna protein tinggi maka protein dapat dihidrolisis 

dengan baik menjadi asam-asam amino yang dapat diserap dan digunakan oleh 

tubuh, sedangkan daya protein yang rendah dikarenakan protein yang sulit untuk 

dicerna sehingga sebagian besar akan dibuang oleh tubuh bersama feses 

(Muchtadi, 2009). Proses pencernaan protein dapat dicerna dan digunakan di 

tubuh dalam dilhat pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Proses percenaan protein (ACC, 2014). 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya cerna protein terbagi menjadi 

dua yaitu faktor eksogenus dan endogenus. Faktor eksogenus misalnya interaksi 

protein dengan polifenol, fitat, karbohidrat, lemak, dan protease inhibitor. 

Sedangkan faktor endogenus terkait dengan karakterisasi struktur protein seperti 

struktur tersier, kuartener, serta struktur yang dapat rusak oleh panas dan 

perlakuan reduksi. Adanya senyawa tersebut pada kacang-kacangan dapat 

mengakibatkan turunnya daya cerna protein adalah antinutrisi dari kacang-

kacangan mentah lebih sulit dicerna dibandingkan dengan kacang yang diberi 

perlakuan pemanasan sehingga mengalami denaturasi. Sedangkan pada sorgum 

adanya hidrofobisitas kafirin, ikatan disulfit dan non-disulfit, perubahan distruktur 

protein dan adanya senyawa-senyawa anti gizi seperti tanin dan asam fitat dapat 

menurunkan daya cerna protein (Doudu et al., 2002). Penelitian yang dilakukan 

oleh Weller (2015), tentang breakfast cereal sorgum merah dan sorgum putih 

sudah pernah dilakukan dan menghasilkan bahwa sorgum putih memiliki nilai daya 

cerna protein yang lebih tinggi yaitu sebesar 69-73%, dibandingkan dengan 

sorgum merah 43-58%.  

Fungsi protein dalam tubuh manusia akan dipecah di saluran percernaan 

menjadi peptida-peptida sederhana dan akhirnya menjadi asam amino yang akan 

diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam pembuluh darah (Simanjuntak, 

2015). Penentuan kadar protein dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

diantaranya adalah dengan metode kjehdahl. Prinsip dari metode analisis ini 

adalah menetapkan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan berkarbon dan 
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konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya amonia akan bereaksi dengan 

kelebihan asam dan membentuk amonium sulfat. Setelah larutan menjadi basa 

maka amonia akan diuapkan untuk diserap kedalam larutan asam borat. Jumlah 

nitrogen yang terkandung ditentukan dengan titrasi HCL. Prinsip analisis protein 

metode kjehdahl meliputi destruksi, destilasi dan titrasi (Hafiludin, 2011). 

 

2.6 Klaim Protein 

Label pangan merupakan sarana komunikasi antar konsumen dan produsen 

mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat atau isi bersih, nama 

dan alamat yang memproduksi atau memaksukkan pangan ke dalam wilayah 

Indonesia serta tanggal kadaluarsa (Pemerintah RI, 1999). Adanya informasi pada 

label dapat mengubah keputusan konsumen untuk pembelian produk pangan. 

Dalam label pangan juga dicantumkan mengenai infomasi klaim kesehatan berupa 

klaim fungsi zat gizi. Menurut BPOM RI (2011), klaim adalah segala bentuk uraian 

yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal 

profil tertentu suatu pangan yang berkenaan denga nasal usul, kandungan gizi, 

sifat produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya.  

 
Tabel 2.7 Klaim kandungan zat gizi “sumber” atau tinggi berdasarkan BPOM 2011 

Komponen Klaim Persyaratan tidak lebih dari 

Protein  Sumber*  20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) 
10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair) 

Tinggi  35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat) 
17,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair) 

*Selain kata “sumber” dapat menggunakan kata yang sepadan seperti “tanpa” atau “tidak 
mengandung” 
Sumber: BPOM (2011). 
 

Berdasarkan pengawasan Klaim dalam label dan iklan pangan olahan (BPOM RI 

2011) klaim gizi terdiri dari kandungan zat gizi dan perbandingan zat gizi. Klaim 

kandungan zat gizi adalah klaim yang menggambarkan tentang kandungan zat gizi 

dalam pangan. Klaim gizi yang dibolehkan yaitu energi, protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin dan mineral, serta turunannya yang telah ditetapkan pada Acuan 

Label Gizi (ALG).  Klaim protein berdasarkan peraturan BPOM yaitu harus 

mengandung 20% ALG per 100 g produk. Dalam Acuan Label Gizi (ALG) 

kebutuhan protein pada kategori umum adalah 60 g. Bentuk pernyataan klaim 

dapat meliputi “sumber”, “tinggi”, “rendah”, dan “bebas” khususnya klaim protein 

dicantumkan pada Tabel 2.7 
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2.7 Ekstruder 

Ekstruder merupakan alat yang terdiri dari empat bagian utama, yaitu: ulir 

(screw), tabung/laras (stator/barrel), lubang berukuran relatif kecil (die), dan pusay 

(knife). Rasio antara Panjang dan diameter dari tabung (L/D) adalah sekitar 2-4 

mm (Burtea, 2002). Gambaran prinsip pemasukan bahan pada mesin ekstruksi 

tipe ulir ganda dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 

 

Gambar 2.7 Prinsip pemasakan pada mesin ekstruksi ulir ganda  (Moscicki, 2011). 

 
Terdapat dua macam ekstruksi yaitu ulir tunggal dan ulir ganda. Mesin 

ekstruksi yang sering digunakan dalam pembuatan produk pangan yaitu ekstruksi 

ulir ganda. Keuntungan yang dimiliki oleh mesin ini adalah kecepatan pemasukan 

bahan dan fluktuasi pada kecepatan produksi diatur dengan menggunakan 

gerakan ulir yang berpindah secara positif, mesin ulir ganda dapat menangani 

bahan yang mengandung minyak, lengket, atau sangat berair, produk yang lengket 

pada ulir tunggal, pengaturan tekanan dalam barel dapat dilakukan dengan 

mudah, campuran ukuran partikel dari tepung halus sampai butiran dapat 

digunakan, sementara pada ulir tunggal terbatas pada kisaran ukuran partikel 

butiran (Estiasih & Ahmadi, 2009).  

Terdapat dua ulir berbentuk pararel ditempatkan dalam barrel yang berbentuk 

seperti angka 8 dalam esktruder ulir ganda. Ekstruder tipe ini memiliki gesekan 

pada dinding barrel yang tidak terlalu penting untuk diperhatikan walaupun 

sebenarnya hal ini tergantung dari proses pengolahan apa yang dilakukan 
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(Pratama, 2007). Secara umum, ulir pada ekstruder ulir ganda dibagi menjadi dua 

yaitu ulir intermeshing dan non-intermeshing. Menurut Martin (2016), ekstruder ulir 

ganda berdasarkan arah putaran ulir mesin disebut Intermeshing Counterrotating 

yang dapat diilihat pada Gambar 2.8 

 

 
Gambar 2.8 Intermeshing Counterrotating (Martin, 2016). 

 
Kerja ulir akan menghasilkan akumulasi tekanan dalam sistem barrel 

ekstuder, bahan dipaksakan keluar melalui cetakan (die) yang kecil ukurannya dan 

kembali ke tekanan normal (atmosfer) secara seketika yaitu ketika produk 

melewati die (Oktavia, 2007).  Proses ekstrusi merupakan proses yang 

memaksakan bahan untuk masuk ke sistem ulir untuk mengalir dalam suatu ruang 

sempit sehingga akan mengalami pencampuran dan pemasakan sekaligus. 

Sumber panas utama berasal dari konversi energi mekanik (gesekan) yaitu akibat 

gesekan antar bahan dan gesekan antar bahan dengan ulir.  

Dalam proses ekstrusi terdapat beberapa kombinasi yang meliputi proses 

pencampuran, pemasakan, pengadonan, penghancuran, pencetakan dan 

pembentukan. Selain itu, fungsi dari ekstrusi adalah separasi, pendinginan dan 

pemanasan, penghilangan senyawa volatil dan penurunan kadar air, 

pembentukan cita rasa dan bau, enkapsulasi serta sterilisasi (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). Pembentukan aroma pada saat proses ekstruksi akan mempengaruhi 

tingkat kesukaan pada konsumen. Jika dibandingkan produk sereal sorgum 

dengan produk sereal gandum konsumen lebih menyukai produk sereal gandum 

karena aromanya tidak begitu kuat (Weller, 2015). 

Tekanan yang digunakan pada proses ekstruksi bervariasi sekitar antar 15 

hingga lebih dari 200 atm. Sedangkan, untuk suhu dapat diatur dan tidak lebih dari 

200˚C. Pemasakan ekstruksi dengan proses suhu tinggi waktu pendek (HTST, 

high temperature short time) dapat mencegah kontaminasi mikroba dan inaktivasi 

enzim (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Selama proses ekstruksi pati akan mengalami 

gelatinisasi karena adanya suhu dan kelembaban yang cukup, pati yang 

tergelatinisasi akan dirusak oleh suhu, tekanan dan gesekkan sehingga 

menghasilkan kondisi yang berongga. Karateristik pati pada bahan sangat 
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diperlukan dalam pembentukan dan pengembangan produk, pati dengan 

kandungan amilosa 5-20% dan amilopektin lebih besar dari 50% akan 

menghasilkan produk dengan tekstur yang baik (Santoso, 2007).  

Produk pangan yang mengandung pati dengan kandungan amilopektin yang 

tinggi akan menghasilkan produk akhir ekstruksi yang mengembang, ringan, 

garing dan renyah. Hal ini dapat terjadi karena amilopektin memiliki struktur 

bercabang dimana akan mengalami kerusakan yang lebih besar sehingga 

membuat produk mengembang baik, sedangkan amilosa memiliki struktur yang 

lebih tahan terhadap kerusakan (Fengwei et al, 2009). Protein akan mengalami 

denaturasi selama proses ekstruksi dan bercampur dengan pati terutama 

amilopektin. Terdapatnya protein ini akan mencegah amilopektin rusak karena 

protein akan membentuk ikatan kovalen dengan amilopektin, sehingga dapat 

meningkatkan derajat pengembangan (Gimeno et al., 2004). Selain itu, komponen 

lemak pada bahan juga perlu diperhatikan karena jika bahan baku yang digunakan 

rendah lemak akan mengurangi gesekkan pada barrel sehingga menghemat 

energi dan menjaga komponen lain seperti penetrasi air ke dalam bahan. 

 

2.8 Response Surface Methods (RSM) 

Response Surface Methods (RSM) merupakan teknik optimasi yang dapat 

digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang pertanian. RSM digunakan 

untuk mengetahui atau memperkirakan nilai respon pada berbagai kombinasi  

perlakuan berdasarkan nilai matematik yang diperoleh (Lubis, 2016). Menurut 

Asmo (2000), tujuan dari program untuk mengoptimalkan respon (variabel output) 

yang dipengaruhi variabel independen (variabel input).  

Dasar analisis pada permukaan respon hamper sama dengan analisis 

regresi yaitu prosedur penaksiran parameter fungi respon yang diperoleh dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil (Least Square Methode). Perbedaan 

antara RSM dengan analisis regresi adalah penerepan teknik matematika yang 

digunakan dalam menentukan titik optimum agar dapat menentukan respon yang 

optimum (Montgomery, 2001). Metode permukaan respon memiliki beberapa 

bentuk persamaan yaitu berorde satu dan dua. Fungsi orde satu digunakan jika 

respon dengan perlakuan berbentuk linear dan orde dua digunakan apabila 

hubungan antara respon dengan perlakuan berbentuk kuadratik, sehingga disebut 

model kuadratik. 
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Terdapat berbagai macam dalam menentukan titik optimum. Dalam penelitian ini 

penentuan titik optimum dilakukan dengan analisis One Factor. Pemilihan titik 

optimum dapat didasarkan pada pemilihan model jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit 

Tests), dan ringkasan model statistik (Model Summary Statistics) (Rahma, 2015). 
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II. METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan sereal dilaksanakan di UPTI Mamin dan Kemasan 

Disperindag Provinsi Jawa Timur, dan Analisa Bahan dilakukan di Laboratorium 

Teknologi Pengolahan dan Rekayasa Pangan, Laboratorium Biokimia dan Analisis 

Pangan, serta Laboratorium Sensoris. Penelitian dilaksanakan mulai bulan 

September 2017 sampai dengan April 2018. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah mesin ekstruder ulir ganda 

(Kowa tipe KEI 25, Japan), pengering kabinet (Lokal), alat penepung, ayakan 14 

mesh, timbangan digital (Denver instrument M-310), oven listrik 220 V (Memmert), 

labu kjeldahl, lemari asam, distilator (Buchi K-350), titran, soxhlet (Gerhardt), labu 

lemak, desikator (Nucerite), buret, kompor listrik (Maspion), spektrofotometer 

(Spectro 20D Pluss), furnace, shaker waterbath (Heidolph), pendingin balik, krus, 

furnace (Furnace 47900 Thermolyne), glassware, colour reader, refrigerator, pH 

meter. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sorgum coklat yang 

berasal dari Lamongan, kacang tunggak lokal yang dikecambahan diperoleh dari 

pasar Dinoyo, Malang, Jawa Timur. Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu 

aquades, H3BO3 (Merck), H2SO4 pekat (Merck), HCL  (Mallinckrodt), NaOH 30%, 

indikator kjeldahl, sodium asetat (Merck), kalsium karbonat(Himedia), natrium 

oksalat (Merck), indikator PP (Himedia), Indikator methyl red (MR) (Himedia), 

kertas saring whatman (Whatman), petroleum eter (Merck), Pb asetat, CaCO3, 

Pereaksi anthrone 0,1%, aluminium foil (Klinpak), glukosa anhidrat (Merck), 

reagen arsenomolibdat (Sigma-Aldrich), vaseline. Bahan baku dapat dilihat pada 

Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 
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Gambar 3.1 Bahan baku sorgum 

 

           
(a)                              (b)                                  (c) 

Gambar 3.2 Bahan baku kacang tunggak utuh (a), kecambah kacang tunggak (b) dan 
grit kecambah kacang tunggak (c) 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya 

pegembangan pada proporsi sorgum dan kacang tunggak yang telah ditentukan 

berdasarkan literatur dan kandungan karbohidrat bahan. Proporsi sorgum: 

kecambah kacang tunggak yang telah ditetapkan lima proporsi yaitu 90:10 ; 80:20 

; 70:30 ; 60:40 ; 50:50. Perlakuan penambahan kadar air yang digunakan pada 

lima proporsi yaitu sebesar 1% yang menghasilkan pengembangan produk dan 

berdasarkan hasil penelitian pendahuluan jika penambahan kadar air lebih dari 4% 

akan menyebabkan daya kembang produk menurun dan jika kurang dari 0% akan 

menyebabkan daya kembang produk tidak maksimal. Daya kembang produk 

terlihat menurun pada hasil produk dengan proporsi 60:40 dan 50:50 dan daya 

pengembangan tertingi pada proporsi 90:10; 80:20; 70:30. Produk eksktrudat hasil 

penelitian pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 3.3 dan deskripsi produk 

produk ekstrudat pada Tabel 3.1 
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Gambar 3.3 Produk Ekstrudat Hasil Penelitian Pendahuluan 

 

Tabel 3.1 Hasil Deksriptif Produk Ekstrudat 

Formulasi sorgum: 
kecambah kacang 

tunggak 
Tekstur Rasa Warna 

50:50 Daya kembang kurang dan 
renyah 

Agak pahit Coklat tua 

60:40  Daya kembang cukup dan 
renyah 

Gurih Coklat 
muda 

70:30 Daya kembang cukup dan 
renyah 

Gurih Coklat 
muda 

80:20 Daya kembang cukup dan 
renyah 

Gurih Coklat 
muda 

90:10 Sangat mengembang dan 
renyah 

Gurih Putih 
kecoklatan 

 
Berdasarkan hasil Gambar 3.3 dan Tabel 3.1 menujukkan bahwa proporsi 

90:10 memiliki rasio pengembangan yang paling tinggi dan warna putih 

kecoklatan. Sedangkan rasio terendah yaitu 50:50 menunjukkan daya kembang 

yang kurang maksimal dan memiliki warna coklat tua. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin banyak penambahan sorgum maka produk ekstrudat akan 

semakin mengembang dan semakin banyak penambahan kacang tunggak maka 

daya kembang akan semakin menurun. Oleh karena itu, ke lima proporsi tersebut 

tetap digunakan sebagai penelitian utama karena memiliki masing-masing 

karakteristik yang akan dilanjutkan pada penelitian untuk melihat nilai protein yang 

terkandung. 

 

3.3.2 Penelitian Utama 

a. Optimasi proporsi sorgum:kecambah kacang tunggak terhadap kadar protein 

pangan produk ekstrudat  

 Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode Response Surface 

Methodology dengan desain rancangan One Factor. Variabel bebas yang 

90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 
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digunakan adalah proporsi sorgum (P1), dengan respon yang di optimasi adalah 

kadar protein produk breakfast cereal (S1). Proporsi sorgum minimum adalah 50% 

dan maksimum adalah 90%, sehingga ketika dimasukkan ke dalam Design Expert 

10.0.1.0 akan menghasilkan 7 rancangan percobaan yang dapat dilihat pada 

Tabel 3.2 

 
Tabel 3.2 Rancangan Penelitian dengan Response Surface Methodology One Factor 

Kode Std Run 
Faktor 1 

Proporsi sorgum 

Respon1 
Kadar protein 

pangan 

P1 1 7 50,00  
P2 2 2 50,00  
P3 3 5 60,00  
P4 4 1 80,00  
P5 5 6 90,00  
P6 6 4 90,00  
P7 7 3 70,00  

  
Hasil analisis kadar protein pangan yang didapatkan kemudian 

dimasukkan ke dalam Desain Expert 10.0.1.0 dan diolah untuk mendapatkan hasil 

optimum respon kadar protein pangan dari proporsi sorgum:kacang tunggak. Data 

hasil optimasi kemudian diversifikasi sesuai solusi yang disarankan oleh program. 

Sedangkan data bahan baku dan karakteristik khusus jika menghasilkan 

keterangan beda nyata pada uji ragam (ANOVA) maka akan dilanjutkan dengan 

uji lanjut DMRT atau BNT 5%. Pada uji sensoris akan data yang diperoleh akan 

diolah menggunakan Friedman Test dan jika ada keterangan beda nyata maka 

akan dilanjutkan menggunakan uji lanjut berganda. Proporsi produk breakfast 

cereal dengan kadar protein pangan yang optimum kemudian dianalisa fisik, kimia, 

dan organoleptik. Alur penelitian utama dapat dilihat pada Gambar 3.4 
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Hasil analisis dioptimasi dengan Response Surface Methodology 10.0.1.0  
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Gambar 3.4 Alur Penelitian Utama 

Pembuatan ekstrudat 
sorgum:kecambah 

kacang tunggak  

Ekstrudat 

sorgum:kecambah 
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b. Pengaruh rasio sorgum:kecambah kacang tunggak terhadap karakteristik fisik, 

kimia, dan organoleptik produk ekstrudat  

 Produk ekstrudat akan dianalisis menggunakan analisis fisik (warna, daya 

serap uap air, uji rehidrasi dan derajat pengembangan), analisis kimia (lemak 

metode soxhlet, protein metode kjeldahl, karbohidrat metode by difference, total 

pati metode hidrolisis asam, kadar serat kasar metode gravimetri, kadar abu 

metode pengabuan kering), serta analisis organoleptik dengan hedonic test. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Produk Ekstrudat Sorgum : Kecambah Kacang Tunggak 

(Modifikasi Widyaningsih dkk, 2002) 

a. Persiapan bahan baku sorgum  

1. Biji sorgum coklat dibersihkan 

2. Ukuran biji sorgum diseragamkan 

3. Biji sorgum disosoh dengan alat sosoh 

 

b. Persiapan bahan baku kacang tunggak 

1. Kacang tunggak dicuci dan direndam selama 24 jam.  

2. Kacang tunggak dikecambahkan selama 36 jam pada suhu ruang  

3. Kacang tunggak dikeringkan menggunakan pengering kabinet dengan 

suhu 75 ºC selama 14 jam 

4. Kacang tunggak kering diperkecil ukurannya menggunakan mesin grit, 

bertujuan untuk menyeragamkan ukuran dengan biji sorgum 

5. Kacang tunggak diayak dengan ayakan 14 mesh dan didapatkan grit 

kacang tunggak dengan ukuran 1-3 mm 

 

c. Proses ekstrusi sorgum : kecambah kacang tunggak 

1. Kecambah kacang tunggak dan sorgum ditimbang dengan total 3 kg bahan 

pada setiap proporsi yang ditentukan (90:10 ; 80:20 ; 70:30 ; 60:40 ; 50:50) 

2. Kecambah kacang tunggak dan sorgum dicampur merata dalam satu 

wadah 

3. Sorgum dan Kecambah Kacang Tunggak yang telah dicampur, kemudian 

dimasukkan ke dalam bagian feeder mesin ekstruder dengan kecepatan 

feeder yaitu 12,7 pm 
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4. Dilakukan proses ekstrusi dengan kecepatan ulir sebesar 230 rpm dan 

suhu pada kelima silinder secara berturut-turu yaitu 42oC, 61oC, 95oC, 

124oC, dan 162oC  

5. Dilakukan penambahan kadar air sebesar 1% 

6. Dihasilkan ekstrudat melalui die dengan diameter lubang sebesar 2,5 mm 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis 

3.5.1 Pengamatan dan Analisis Bahan Baku 

a. Analisis Kimia pada Sorgum dan Kecambah Kacang Tunggak, meliputi: 

 Kadar air metode oven (AOAC, 2005) 

 Kadar lemak metode soxhlet (AOAC, 1995) 

 Kadar protein metode kjeldahl (AOAC, 1995) 

 Kadar karbohidrat (by difference) 

 Kadar total pati metode hidrolisis asam (Apriyanto, 1989) 

 Kadar abu metode pengabuan kering (AOAC, 1995) 

 Kadar Serat kasar metode Gravimetri (AOAC, 1990) 

 

 

3.5.2 Pengamatan dan Analisis Sorgum : Kecambah Kacang Tunggak 

terhadap Kualitas Produk Ekstrudat 

a. Analisis kimia pada produk ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak, 

meliputi: 

 Kadar protein metode kjeldahl (AOAC, 1993) 

 

a. Analisis fisik pada ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak, meliputi: 

 Tingkat warna dengan colour reader (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Uji rehidrasi produk dalam media saji (Mannie, 1999)  

 

3.5.3 Pengamatan dan Analisa Produk Ekstrudat Sorgum : Kecambah 

Kacang Tunggak yang Optimal terhadap Respon 

Analisis kimia pada produk ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak, 

meliputi: 

 Kadar protein metode kjeldahl (AOAC, 1995) 

 

3.5.4 Pengamatan dan Analisa Pengaruh Ekstrudat Sorgum:Kecambah 

Kacang Tunggak Perlakuan Terbaik 

a. Analisis kimia pada produk ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak, 

meliputi: 
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 Kadar air metode oven (AOAC, 2005) 

 Kadar lemak metode soxhlet (AOAC, 1995) 

 Kadar protein metode kjeldahl (AOAC, 1995) 

 Kadar karbohidrat (by difference) 

 Kadar total pati metode hidrolisis asam (Apriyanto, 1989) 

 Kadar serat kasar metode gravimetric (AOAC,1990) 

 Kadar abu metode pengabuan kering (AOAC, 1995) 

 

b. Analisis fisik pada ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak, meliputi: 

 Warna (color reader) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Daya serap uap air (Yuwono dan Susanto, 1998) 

 Uji rehidrasi produk dalam media saji (Mannie, 1999) 

 Derajat pengembangan (Muctadi et al, 1987) 

 

c. Analisis organoleptik meliputi: 

 Hedonic scale (Meilgaard et al, 2006) 

 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari analisis produk ekstrudat dengan respon kadar 

protein kemudian disusun dengan menggunakan Response Surface Methodology 

One Factor menggunakan software Design Expert 10.0.1.0 dan melalui 3 tahap 

pemilihan model yaitu pemilihan berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares) dengan nilai P kurang dari 5% (p < 0,005), 

kemudian pemilihan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (Lack of 

Fit) dengan nilai P lebih dari 5%, dan (p > 0,005), serta pemilihan model 

berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of Statistic) dengan nilai R2 

mendekati 1,000 untuk mendapatkan kondisi optimum dari respon kadar protein 

pangan. Titik optimum kemudian diverifikasi dengan tingkat kesalahan kurang dari 

5% untuk mengecek apakah nilai respon optimum yang dihasilkan dengan Design 

Expert sama dengan nilai yang dihasilkan dalam analisa penelitian. Sedangkan 

data bahan baku dan karakteristik khusus jika menghasilkan keterangan beda 

nyata pada uji ragam (ANOVA) maka akan dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT 

atau BNT 5%. Pada uji sensoris akan data yang diperoleh akan diolah 

menggunakan Friedman Test dan jika ada keterangan beda nyata maka akan 

dilanjutkan menggunakan uji lanjut berganda. Proporsi produk breakfast cereal 

dengan kadar protein pangan yang optimum kemudian dianalisa fisik, kimia, dan 

organoleptik. 
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3.7 Diagram Alir 

3.7.1 Diagram Alir Perkecambahan Kacang Tunggak 

 

 

 

Dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran 

 

Direndam selama 24 jam  

 

Dicuci 

 

Dikecambahkan selama 36 jam 

 

Dikeringkan menggunakan pengering kabinet dengan suhu 70 ºC selama 14 jam 

 

Diperkecil menggunakan mesin penepung hingga ukuran sebesar 1-3 mm 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Proses Perkecambahan Kacang Tunggak 

(Modifikasi Nurma, 2012) 
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3.7.2 Diagram Alir Pembuatan Ekstrudat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Diekstrusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Diagram Alir Proses Ekstrusi Ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak  

(Modifikasi Widyaningsih dkk, 2002) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Karateristik Kimia Bahan Baku 

4.1.1 Sorgum 

Sorgum yang digunakan meliputi proses pemanenan, penjemuran dan 

penyosohoan. Analisis yang dilakukan meliputi kadar air, protein, lemak, 

karbohidrat, abu, dan serat kasar. Hasil analisa kimia bahan baku sorgum dapat 

dilihat pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1. Karateristik Sorgum 

Komponen 
Sorgum 

Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air  10,74 ± 0,07 12,45
a 

Kadar Abu  1,02 ± 0,00 1,41
a
 

Kadar Lemak  3,04 ± 0,15 4,54
b
 

Kadar Protein  4,84 ± 0,00 6,88
b 

Kadar Karbohidrat by difference 80,36 ± 0,15* 72,09
a
 

Kadar Pati  71,01 ± 1,65  71,4
c
 

Kadar Serat Kasar  1,44 ± 0,05 3,54
b
 

Keterangan: 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
error   

 
a 
= Winger  c = Sang 

 b 
= Suprijadi 

 2. * menyatakan bahwa berbeda nyata dengan literatur 

 
Kadar air sorgum sebesar 10,74±0,07% menunjukkan tidak berbeda 

nyata dengan literatur (12,45%). Kadar air yang rendah akan mempengaruhi 

terbentuknya sereal yang lebih mudah dan sereal akan menjadi lebih renyah. Air 

yang tersisa pada sorgum merupakan air yang terikat sehingga menurunkan 

ketersediaan mikroba dan reaksi kimia untuk beraktivitas. Kadar air yang terlalu 

tinggi (>15%) akan menurunkan derajat pengembangan pada bahan (Budi, 

2015). Menurut Agustina et.al (2013), bahan yang mengandung karbohidrat 

tinggi kemampuan untuk menyerap air lebih rendah dibandingkan dengan bahan 

yang mengandung protein tinggi. Kadar air sorgum telah memenuhi standar mutu 

tepung terigu SNI 01-3751-2006 yang mensyaratkan maksimal kadar air 14,5%.     

Kadar abu sorgum berdasarkan hasil analisa yaitu sebesar 1,02±0,00% 

tidak berbeda nyata dibandingkan dengan literatur (1,41%). Kandungan mineral 

dalam 100 g sorgum mengandung kalsium (Ca) 13 mg, Zat Besi (Fe) 3,36 mg, 

Magnesium (Mg) 165 mg, Fosfor (P) 289 mg, Kalium (K) 363 mg, Natrium (Na) 2 

mg dan Zinc (Zn) 1,67 mg (USDA, 2018). Kadar mineral yang tinggi dapat 
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berpengaruh terhadap tampilan warna produk yang dihasilkan (Winarno, 2002). 

Semakin tinggi kadar mineral maka akan menghasilkan produk yang berwarna 

semakin gelap dan dapat menyebabkan kualitas yang tidak baik pada hasil akhir 

produk (Suarni, 2004). Kadar abu sorgum belum memenuhi standar mutu tepung 

terigu SNI 01-3751-2006 yang mensyaratkan maksimal kadar air 0,6%.   

Kadar lemak pada sorgum dari hasil analisa sebesar 3,04 ± 0,15 tidak 

berbeda nyata dibandingkan dengan literatur (4,51%). Kandungan lemak yang 

rendah dapat mempengaruhi daya simpan sorgum yang lebih lama. Hal ini 

disebabkan karena kandungan lemak yang terlalu tinggi dapat mempercepat 

rasa tengik yang diakibatkan proses oksidasi lemak dan kadar air yang 

meningkat sehingga dapat mengakibatkan kerusakan baik fisik maupun nutrisi. 

Menurut Wiriani et. al, (2018), jika kadar lemak semakin tinggi maka akan 

menghambat pengikatan air oleh granula karena lemak akan membentuk ikatan 

kompleks dengan amilosa sehingga hasil gelatinisasi tidak sempurna karena 

belum tercapainya ikatan matriks.  

Kadar protein pada sorgum berdasarkan hasil analisa yaitu 4,84 ± 0,00% 

tidak berbeda nyata dibandingkan dengan literatur (6,88%). Rendahnya kadar 

protein sorgum dikarenakan adanya proses penyosohan pada bahan. Protein 

tertinggi pada sorgum terdapat pada bagian lapisan aleuron yang terkikis pada 

saat proses penyosohan (Suarni, 2004). Kandungan protein yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap kadar air karena protein memiliki gugus yang bersifat 

hidrofilik yang dapat mengikat air. Adanya penyerapan air disebabkan oleh 

gugus karboksil pada protein. Air memiliki dua atom hidrogen dan satu atom 

oksigen yang akan diserap oleh asam amino yang salah satunya memiliki gugus 

karboksil. Maka semakin banyak protein yang terkandung dalam bahan juga 

semakin banyak gugus karboksil yang ada dan semakin banyak pula air yang 

diserap (Andarwulan et al., 2011). Kadar protein sorgum telah memenuhi standar 

mutu tepung terigu SNI 01-3751-2006 yang mensyaratkan maksimal kadar air 

7%. 

Kadar karbohidrat pada sorgum berdasarkan hasil analisa yaitu 

80,36±0,15% berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (72,09%). Kadar 

karbohidrat yang tinggi berkaitan erat dengan pati. Semakin tinggi nilai 

karbohidrat maka semakin tinggi pula nilai pati. Menurut Andarwulan (2011), 

senyawa penyusun karbohidrat sebagian besar adalah pati.  
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Kadar pati berdasarkan pada sorgum hasil analisa yaitu 71,01±1,65% tidak 

berbeda nyata dibandingkan dengan literatur (71,4%).  Menurut Setiaji (2008), 

sereal yang mengandung kadar amilopektin tinggi akan berpengaruh terhadap 

proses pengembangan dan menghasilkan produk yang bersifat garing dan 

renyah. Kadar pati juga berkaitan erat dengan kandungan serat, dimana semakin 

tinggi pati maka kandungan serat pangan di dalamnya juga semakin tinggi 

(Diana, 2016). 

Kadar serat kasar berdasarkan pada sorgum hasil analisa yaitu 

1,44±0,05% tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (3,54%). 

Menurut Tala (2009), serat memiliki daya serap air yang tinggi karena memiliki 

struktur yang kompleks dan mengandung gugus hidroksil sehingga dapat 

mengikat air dalam jumlah yang besar. Kemampuan mengikat air pada serat 

akan mempengaruhi daya kembang produk. Kandungan serat tertinggi pada 

bahan pangan terdapat pada testa. 

 

4.1.1 Kecambah Kacang Tunggak 

Pembuatan kecambah kacang tunggak meliputi pencucian, perendaman, 

perkecambahan, pengeringan, pengecilan ukuran dan pengayakan. Analisis 

yang dilakukan meliputi kadar air, protein, lemak, karbohidrat, abu, dan serat 

kasar. Hasil analisa dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2. Karateristik Grit Kecambah Kacang Tunggak 

Komponen 
Kecambah Kacang Tunggak 

Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air  9,98 ± 0,16* 7,84
a
 

Kadar Abu  4,11 ± 0,09 4,82
b
 

Kadar Lemak  1,61 ± 0,04* 1,42
a
 

Kadar Protein  21,37 ± 0,09 22,30
a
 

Kadar Karbohidrat by difference  62,93 ± 0,11* 60,70
a
 

Kadar Pati 45,94 ± 0,26*  32,93
c
 

Kadar Serat Kasar  5,42 ± 0,17* 2,16
a
 

Keterangan: 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
error   

                     2. 
a 
= Ajayi  c = Febrianty 

 b 
= Ningsih 

 3. * menyatakan bahwa berbeda nyata dengan literatur 

 
Kadar air grit kecambah kacang tunggak hasil analisa sebesar 9,98 ± 

0,16% berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (7,84%). Rendahnya 

kadar air akan berkaitan dengan daya simpan produk karena kandungan air 

dalam bahan merupakan penentu indeks kestabilan selama proses 
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penyimpanan. Menurut Jay (2005), air merupakan salah satu zat yang 

dibutuhkan mikroorganisme dalam pertumbuhannya. Air yang terdapat pada grit 

kacang tunggak sudah dalam bentuk air terikat sehingga tidak mudah 

dimanfaatkan mikroba untuk beraktivitas. Kadar air grit kacang tunggak telah 

memenuhi standar mutu tepung kacang hijau SNI 01-3728-1995 yang 

mensyaratkan maksimal kadar air 10%.   

Kadar abu grit kecambah kacang tunggak hasil analisa sebesar 4,11 ± 

0,09% tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (4,82%). Menurut 

Tizazu (2011), semakin lama waktu perkecambahan kacang tunggak maka kadar 

abu akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kadar makro mineral 

pada kacang tunggak mengalami peningkatan selama perkecambahan. Dalam 

100 g kacang tunggak mentah mentah mengandung kalsium (Ca) 126 mg, Zat 

Besi (Fe) 1,1 mg, Magnesium (Mg) 51 mg, Fosfor (P) 53 mg, Kalium (K) 431 mg, 

Natrium (Na) 4 mg dan Zinc (Zn) 1,01 mg (USDA, 2018). Semakin tinggi 

kandungan mineral maka akan semakin tinggi juga kadar abu dalam produk.  

Kadar lemak grit kecambah kacang tunggak hasil analisa sebesar 1,61 ± 

0,04% berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (1,42%). Rendahnya 

kadar lemak pada bahan diakibatkan karena selama proses perkecambahan 

terjadi penurunan kandungan lemak yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas 

enzim lipase (Inyang, 2008). Berdasarkan data USDA (2018), lemak yang 

terdapat pada kacang tunggak mentah terdiri dari asam lemak saturated 0,09 g, 

asam lemak monounsaturated 0,032 g, asam lemak polyunsaturated 0,15 g dan 

asam lemak trans 0,00 g dan tidak mengandung kolesterol. Hal ini yang 

membuat kacang tunggak tidak mengandung bahaya jika dikonsumsi. Utari et al., 

(2016) menyatakan bahwa adanya lemak pada produk ekstrusi dapat 

menghambat pengembangan produk karena selama proses ekstrusi lemak 

bersama pati akan membentuk struktur kompleks antar amilosa dan asam oleat 

yang akan menghambat proses pengembangan pada produk.    

Kadar protein pada grit kecambah kacang tunggak hasil analisa sebesar 

21,37±0,09% tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (22,30%). 

Kandungan protein sebesar 21,37 ± 0,09% dapat meningkatkan kandungan 

protein pada sereal yang dihasilkan, sehingga dalam penelitian ini proporsi 

kecambah kacang tunggak dijadikan faktor utama. Mardiyanto (2015), 

menyebutkan bahwa perbedaan kadar protein disebabkan karena proses 

degradasi oleh aktivitas enzim protease dalam biji selama perkecambahan 
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menjadi asam-asam amino yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan. 

Peningkatan protein pada perkecambahan disebabkan karena adanya protein 

yang masih tersimpan dan terakumulasi dalam kotiledon dan embrio (Krishnan, 

2001). Kacang-kacangan merupakan sumper protein dimana semakin tinggi 

jumlah kacang-kacangan yang ditambahkan maka akan berpengaruh terhadap 

daya serap air yang meningkat karena protein memiliki jumlah polar sepanjang 

kerangka peptidanya sehingga memiliki sifat hidrofilik (Bayu, 2011). Kadar air 

juga berpengaruh terhadap gelatinisasi pati. Apriani (2009), melaporkan bahwa 

kadar air yang terlalu rendah pada bahan baku dapat menyebabkan proses 

gelatinisasi tidak terbentuk melainkan hanya proses peleburan akibat panas yang 

tinggi sehingga produk yang dihasilkan tidak terlalu mengembang. 

Kadar karbohidrat pada grit kacang tunggak hasil analisa sebesar 62,93 ± 

0,11% berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (60,70%). Terdapatnya 

monosakarida dan oligosakarida seperti glukosa, fruktosa, melibiosa, maltose, 

dan maltriosa sebagai penyusun karbohidrat akan mengalami degradasi akibat 

panas dan menghasilkan produk yang lebih mudah dicerna. Karbohidrat 

merupakan partikel yang dapat terlarut dalam air. Selama proses ekstruksi pati 

akan mengalami proses gelatinisasi yang akan meningkatkan derajat indeks 

kelarutan air sehingga lebih mudah untuk larut (Hersiningsih, 2002). 

Kadar pati pada grit kecambah kacang tunggak hasil analisa sebesar 

45,94 ± 0,26% berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (32,93%). Kadar 

pati yang tinggi pada bahan baku akan berpengaruh terhadap proses 

gelatinisasinya. Semakin banyak pati yang tergelatinisasi maka akan 

menyebabkan semakin banyak pati yang terdekstrinisasi dan menyebabkan 

penyerapan air lebih tinggi (Bayu, 2016). Menurut Deny (2008) dan Bayu (2016), 

menyatakan bahwa pati berperan penting dalam pembentukan tekstur produk 

karena adanya amilosa dan amilopektin. Amilopektin dapat merangsang 

terjadinya pemekaran (puffing), semakin tinggi amilopektin maka akan 

menimbulkan tekstur yang ringan, kering poros dan renyah. Sedangkan jika 

kandungan amilosa yang semakin tinggi maka ekstrudat yang dihasilkan menjadi 

keras dan pejal. Huang et al. (2007), melaporkan bahwa kandungan amilosa 

pada pati kacang tunggak mentah yaitu 25,8%. Sedangkan menurut Arora 

(1976), kandungan amilopektin pada pati kacang tunggak mentah mulai dari 

11,42% hingga 36,58% tergantung varietasnya. 
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Kadar serat kasar pada grit kecambah kacang tunggak hasil analisa 

adalah 5,42 ± 0,17% berbeda nyata jika dibandingkan literatur (2,16%). Serat 

kasar merupakan bagian dari karbohidrat. Penurunan serat disebabkan karena 

letak serat yang berada dalam kulit kacang tunggak dan memiliki sifat larut air 

sehingga ketika direndam dengan air maka kandungan seratnya akan menurun 

jika dibandingkan dengan kacang tunggak mentah (Aldwin, 2018). Kadar serat 

kasar juga berpengaruh terhadap kadar air. Hal ini disebabkan serat kasar 

memiliki kemampuan mengikat air, namun air yang terikat pada serat kasar 

membuktuhkan waktu lebih untuk bias menguap (Asfi, 2017). Kandungan serat 

dapat memperbaiki kadar gula darah karena berhubungan dengan penyerapan 

makanan (karbohidrat) masuk ke dalam aliran darah yang dikenal dengan indeks 

glisemik (Ou et al., 2001). Kadar serat kasar grit kacang tunggak telah memenuhi 

standar mutu tepung kacang hijau SNI 01-3728-1995 yang mensyaratkan 

maksimal kadar serat 30%. 

 

4.2 Karakteristik Kimia Produk Ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang 

Tunggak 

4.2.1 Kadar Protein 

 Hasil analisis kadar protein pada produk ekstrudat sorgum:kecambah 

kacang tunggak berbagai proporsi berkisar antara 7,77±0,21 – 13,48±0,17 g/100 

g (Lampiran 7). Berdasarkan pengujian menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

didapatkan bahwa proporsi sorgum:kecambah kacang tunggak memberikan 

pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap kadar protein produk ekstrudat. 

Sehingga dapat dilakukan uji lanjut. Hasil uji lanjut pada kadar protein produk 

ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 .   
Tabel 4.3 Hasil Protein produk ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak pada 

berbagai proporsi 

Proporsi Sorgum:Kecambah kacang 
tunggak (%) 

Kadar Protein 
(g/100g) 

Persyaratan 
BPOM* 
(g/100g) 

BNT 
5% 

90 : 10 7,77 ± 0,21
a 

 
 

Min. 12 

 
 

0,21 
80 : 20 8,85 ± 0,14

b 

70 : 30 10,36 ± 0,03
c 

60 : 40 12,60 ± 0,23
d 

50 : 50 13,48 ± 0,17
e 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata protein yang didampingi huruf yang beda menyatakan 
               berbeda nyata 
             3. *BPOM 2011 Klaim Kandungan zat gizi 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

kecambah kacang tunggak, maka kadar protein semakin meningkat. Proporsi 

50:50 memiliki rasio yang sama dalam penambahan kecambah kacang tunggak 

dan sorgum memiliki protein tertinggi sebesar 13,48±0,17%. Sedangkan proporsi 

90:10 yang lebih dominan sorgum memiliki nilai protein paling rendah yaitu 

7,7±0,21%. Hal ini disebabkan karena kandungan protein pada kecambah 

kacang tunggak lebih tinggi (21,37±0,09%) dibandingkan dengan protein sorgum 

(4,84±0,00%). Dlamini (2016), melaporkan bahwa sereal dengan penambahan 

tepung kacang tunggak sebesar 50% memiliki kandungan protein yang paling 

tinggi dibandingkan dengan proporsi lainnya. Hal yang sama juga dilaporkan oleh 

Gbenyi (2016), penambahan tepung kacang tunggak dapat menaikkan 

kandungan protein pada sereal secara signifikan (p<0,05), protein yang paling 

optimum dimiliki oleh kandungan kacang tunggak sebesar 20%. 

 Kandungan protein yang tinggi pada sereal dapat menjadi nilai tambah 

pada produk. Kebutuhan protein perhari pada umur 3 hingga 10 tahun yaitu 13 

hingga 34 g (WHO, 2007). Sedangkan menurut Angka Kecukupan Protein orang 

dewasa menurut Kemenkes (2013) yaitu 60 g/hari. Sereal mengandung 7 hingga 

13g protein/ 100g. Sehingga setidaknya dapat memenuhi kebutuhan harian 

protein anak-anak dan orang dewasa dengan diimbangi makanan lainnya. 

 Berdasarkan standar klaim protein 2 dari 5 proporsi telah memenuhi 

standar BPOM dan 5 proporsi telah memenuhi telah memenuhi standart CODEX 

yang sudah ditetapkan. Kadar protein dengan proporsi 60:40 dan 50:50 telah 

memenuhi persyaratan klaim sumber protein BPOM Nomor 13 (2013), yaitu 

harus mengandung minimal 12 g/100 g produk. Proposi yang tidak memenuhi 

syarat (90:10 ; 80:20 ; 70:30) yang telah ditetapkan BPOM(12 g/100g) dapat 

disebabkan karena jumlah penambahan sorgum yang lebih banyak dibandingkan 

dengan kecambah kacang tunggak sehingga tidak dapat menaikkan kandungan 

protein. Perhitungan klaim protein berdasarkan BPOM dapat dilihat pada 

Lampiran 3.  

 

4.2.2 Kadar Air 

 Hasil analisis kadar air pada breakfast cereal sorgum:kecambah kacang 

tunggak berbagai proporsi berkisar antara 3,26±0,05 – 3,04±0,02 g/100 g 

(Lampiran 8).  Berdasarkan pengujian menggunakan analisis ragam (ANOVA) 
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didapatkan bahwa proporsi sorgum:kecambah kacang tunggak memberikan 

pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap kadar air produk ekstrudat. 

Sehingga dapat dilakukan uji lanjut. Hasil uji lanjut pada kadar air produk 

ekstrudat dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Hasil Kadar Air breakfast cereal sorgum:kecambah kacang tunggak pada 
  berbagai proporsi 

Proporsi 
Sorgum:Kecambah 
kacang tunggak (%) 

Kadar Air (%) 
Persyaratan 

BPOM (g/100g) 
BNT 5% 

90 : 10 3,27 ± 0,05
a 

  
 

0,07 
80 : 20 3,20 ± 0,02

ab 
 

70 : 30 3,17 ± 0,04
bc 

Min. 4 
60 : 40 3,11 ± 0,01

cd 
 

50 : 50 3,04 ± 0,02
d 

 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata kadar air yang didampingi huruf yang sama menyatakan tidak
               berbeda nyata 

 3. *Kajian SNI 01-2886-2000 Makanan Ringan Ekstrudat  

 
 Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semakin rendah proporsi 

kecambah kacang tunggak, maka semakin rendah juga kadar airnya. Proporsi 

90:10 yang memiliki kandungan sorgum lebih banyak memiliki kadar air tertinggi 

(3,27 ± 0,05%). Sedangkan proporsi 50:50 dalam rasio yang sama memiliki 

kadar air terendah (3,04 ± 0,02%). Hal ini dapat dipengaruhi karena kandungan 

pati yang tinggi pada sorgum (71,01 ± 1,65%) sehingga dapat menyerap air lebih 

banyak. Hal yang sama juga dilaporkan oleh Dlamini (2016), yaitu pada produk 

sereal yang memiliki dominan sorgum mengandung kadar air lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan proporsi lain. Menurut Carolina (2015), pada proses 

pemanasan molekul pati akan mengalami kerusakan dan setelah proses 

gelatinisasi ikatan hidrogen antar molekul pati akan terputus dan digantikan 

dengan ikatan hidrogen dengan air. 

 Sorgum memiliki pati yang mengandung kadar amilosa sekitar 20-30% dan 

amilopektin 70-80% tergantung pada faktor genetik dan lingkungan (Suarni, 

2004). Menurut Akubor (2003), amilosa bersifat mudah menyerap dan 

melepaskan air. Sedangkan amilopektin memiliki sifat sulit untuk menyerap air 

namun air akan tertahan bila sudah terserap. Pati yang memiliki kandungan 

amilopektin yang tinggi akan memiliki daerah amorf yang semakin luas dan 

menyebabkan penyerapan air akan semakin besar (Haryanti, 2014). Air yang 

telah terserap di pati yang ada dalam bahan pangan akan sulit menguap. 
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 Berdasarkan standar mutu makanan ringan ekstrudat SNI 01-2886-2000 

yang mensyarakatkan maksimal kadar air 4%, 5 proporsi telah memenuhi 

standar yang sudah ditetapkan. Kadar air bahan pangan akan mengalami 

penurunan setelah diolah menjadi produk pangan karena mengalami pemanasan 

yang cukup tinggi di dalam mesin ekstruder hingga 200ºC (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). Kadar air yang tidak terlalu tinggi (KA <14%) dapat menyebabkan umur 

simpan produk yang lebih lama (Gbenyl, 2016). Kandungan air yang terlalu tinggi 

dapat menyebabkan produk yang tidak renyah sehingga kurang disukai oleh 

konsumen (Putri, 2012). 

 

4.3 Karakteristik Fisik Produk Ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang 

Tunggak 

4.3.1 Warna 

 Warna merupakan parameter penting dalam penilaian produk. Daya tarik 

konsumen saat akan memilih produk selain dari aroma juga dari warna. Analisis 

warna dapat dilakukan secara kualitas dan kuantitatif. Salah satu pengukuran 

warna secara kuantitatif dalam dilakukan dengan menggunakan alat color 

reader. Dalam pengujian color reader umumnya dinyatakan pada tiga parameter 

yaitu nilai L* (kecerahan) yang menyatakan tingkat warna hitam hingga putih 

dengan interval angka 0 hingga 100, nilai a* menyatakan tingkat warna hijau (a-) 

hingga warna merah (a+) dengan interval angka -60 hingga +60, dan nilai b* 

yang menyatakan tingkat warna biru (b-) hingga warna kuning (b+) dengan 

interval angka -120 hingga +120 (Hunterlab, 2008).  

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka parameter warna L dengan kisaran 

0 (hitam) hingga 100 (putih) yang dapat memiliki potensi yang tinggi untuk 

membedakan warna coklat pada obyek. Parameter nilai a* memiliki potensi 

namun hanya dapat mengukur warnadari hijau hingga merah. Sedangkan pada 

parameter nilai b* juga memiliki potensi namun hanya dapat membedakan warna 

biru hingga kuning.  

 

4.3.1.1 Nilai L (Kecerahan) 

 Parameter nilai L* yang merupakan nilai kecerahan atau lightness 

dinyatakan dengan skala 0 (hitam) hingga 100 (putih). Hasil pengukuran warna 

pada produk ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak menghasilkan nilai L* 

berkisar antara 64,8±0,26 – 68,4±0,62 (Lampiran 9). Berdasarkan hasil analisis 
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ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa proporsi sorgum:kecambah kacang 

tunggak dapat memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) terhadap parameter 

nilai kecerahan (L*). Dari hasil tersebut maka dapat dilakukan uji lanjut BNT 

untuk mengetahui beda nyata antar tiap perlakuan. Rerata nilai L* (kecerahan) 

dan uji lanjut BNT produk ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 

 
Tabel 4.5 Hasil Nilai L* Produk Ekstrudat Sorgum:kecambah kacang tunggak pada    
 Berbagai Proporsi 

Proporsi Sorgum:Kecambah 
kacang tunggak (%) 

Parameter Nilai L* 
(kecerahan) 

BNT 5% 

90 : 10 68,4 ± 0,62
a 

 
 

1,00 
80 : 20 67,5 ± 0,37

a 

70 : 30 67,3 ± 0,13
bc 

60 : 40 65,2 ± 0,58
c 

50 : 50 64,8 ± 0,26
c 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata nilai L* yang didampingi huruf yang sama menyatakan tidak 

               berbeda nyata 

 
 Berdasarkan data Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan grit kacang tunggak maka cenderung menurunkan parameter nilai 

L* (kecerahan) pada produk ekstrudat. Proporsi 50:50 dengan rasio penambahan 

yang sama menghasilkan nilai yang paling rendah (64,8 ± 0,26) dibandingkan 

dengan proporsi lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena parameter nilai L* 

kecambah kacang tunggak lebih rendah jika dibandingkan dengan sorgum. 

Rendahnya nilai L* pada kecambah kacang tunggak dapat diakibatkan karena 

proses pengovenan terlebih dahulu. Proses pengovenan merupakan proses 

pemanasan yang dapat memicu terjadinya reaksi mailard. Menurut Dlamini 

(2016), melaporkan bahwa semakin besar penambahan kacang tunggak dalam 

sereal dapat mengahasilkan warna yang lebih gelap. Kacang tunggak memiliki 

kandungan protein dan lisin yang tinggi sehingga dapat menimbulkan terjadinya 

reaksi mailard yang dapat memicu perubahan warna menjadi coklat (Singh et al., 

2007).   

 Kacang tunggak mengandung pigmen alami yaitu antosianin yang memiliki 

warna gelap merah kecoklatan (Ha TJ, 2010). Kandungan antosianin pada 

kacang tunggak relative tinggi yaitu 27,8 mg/100 g (Moreira-Araújo, 2017). 

Pigmen antosianin inilah yang dapat memberikan warna pada breakfast cereal. 
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Semakin banyak penambahan kecambah kacang tunggak maka warna yang 

dihasilkan semakin coklat.  

 

4.3.1.2 Nilai a* (Kemerahan) 

 Parameter warna nilai a* yaitu kemerahan atau redness digunakan untuk 

mengukur warna merah (a+) hingga warna hijau (a-) dengan skala sebesar +60 

hingga -60. Hasil pengukuran warna pada sereal sorgum:kecambah kacang 

tunggak menghasilkan nilai a* berkisar antara 2,23±0,09 – 4,50±0,21 (Lampiran 

10). Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa proporsi 

sorgum:kecambah kacang tunggak dapat memberikan pengaruh yang nyata 

(p<0,05) terhadap parameter nilai kemerahan (a*). Dari hasil tersebut maka 

dapat dilakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui beda nyata antar tiap 

perlakuan. Rerata nilai a* (kemerahan) dan uji lanjut BNT produk ekstrudat 

sorgum:kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.6 

 
Tabel 4.6 Hasil Nilai a* Produk Ekstrudat Sorgum:kecambah kacang tunggak pada    
   Berbagai Proporsi 

Proporsi Sorgum:Kecambah 
kacang tunggak (%) 

Parameter Nilai a* 
(kemerahan) 

BNT 5% 

90 : 10 2,23 ± 0,09
a 

 
 

0,36 
80 : 20 2,67 ± 0,12

a 

70 : 30 3,64 ± 0,18
b 

60 : 40 4,43 ± 0,15
c 

50 : 50 4,50 ± 0,21
c 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata nilai a* yang didampingi huruf yang sama menyatakan tidak 

               berbeda nyata 

 
 Berdasarkan data Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan kecambah kacang tunggak pada sereal maka warna a* semakin 

tinggi yang menunjukkan semakin menuju kemerahan. Proporsi 50:50 memiliki 

nilai a* yang paling tinggi (4,50 ± 0,21) dibandingkan dengan proporsi yang 

lainnya. Hal ini dapat dipengaruhi karena adanya reaksi karamelisasi dan Mailard 

selama proses pemanasan menggunakan ekstrusi dengan suhu yang tinggi yaitu 

200ºC. Menurut Agustini et al. (2015), peningkatan suhu sebesar 10ºC dapat 

meningkatkan laju pencoklatan dua kali hingga tinga kali lipat. Sedangkan pada 

makanan yang mengandung fruktosa laju pencoklotan akan meningkat sepuluh 

kali setiap kenaikan suhu 10ºC. Kandungan protein yang tinggi juga dapat 

memicu terjadinya reaksi pencoklatan. Asam amino dapat bereaksi dengan gula 
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dan peptida sehingga dapat membentuk senyawa komplek yang disebut Maillard 

(Amarowicz, 2009). Kandungan lisin pada kacang tunggak juga dapat 

menjadikan reaksi mailard semakin tinggi. 

 Reaksi karamelisasi pada makanan dapat terjadi karena suhu pemasakan 

diatas 120 ºC (Kroh, 1994). Karemilisasi dapat menyebabkan perubahan warna 

dan juga rasa pada makanan. Karbohidrat yang tinggi pada sereal juga dapat 

menyebabkan terjadinya reaksi karena selama proses pemanasan akan terjadi 

pemutusan ikatan glisodik antara karbohidrat dan glukosa menjadi gula 

pereduksi seperti glukosa dan fruktosa. Selama proses pemanasan gula yang 

tidak mengandung air akan berubah menjadi kecoklatan, semakin tinggi proses 

pemanasan maka warna coklat yang dihasilkan akan semakin tua (Shoberi, 

2010). 

 

4.3.1.3 Nilai b* (Kekuningan) 

  Parameter warna nilai b* yaitu kekuningan digunakan untuk mengukur 

warna kuning (b+) hingga warna biru (b-) dengan skala sebesar +120 hingga -

120. Hasil pengukuran warna pada produk ekstrudat sorgum:kecambah kacang 

tunggak menghasilkan nilai b* berkisar antara 18,77±0,49 – 22,67±0,48 

(Lampiran 11). Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 

proporsi sorgum:kecambah kacang tunggak dapat memberikan pengaruh yang 

nyata (p<0,05) terhadap parameter nilai kekuningan (b*). Dari hasil tersebut 

maka dapat dilakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui beda nyata antar tiap 

perlakuan. Rerata nilai b* (kekuningan) dan uji lanjut BNT produk ekstrudat 

sorgum:kecambah kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.7 

  
Tabel 4.7 Hasil Nilai b* Produk Ekstrudat sorgum:kecambah kacang tunggak pada    
   Berbagai Proporsi 

Proporsi Sorgum:Kecambah 
kacang tunggak (%) 

Parameter Nilai b* 
(kekuningan) 

BNT 5% 

90 : 10 22,67 ± 0,48
a 

 
 

1,02 
80 : 20 21,7 ± 0,66

b 

70 : 30 21,3 ± 0,27
bc 

60 : 40 20,4 ± 0,06
bc 

50 : 50 18,77 ± 0,49
c 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata nilai b* yang didampingi huruf yang sama menyatakan tidak 
               berbeda nyata 
 

 Berdasarkan data Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan kecambah kacang tunggak pada sereal maka warna b* semakin 
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menurun. Proporsi 50:50 memiliki nilai b* yang paling rendah (18,77 ± 0,49) 

dibandingkan dengan proporsi yang lainnya. Hal ini dapat diakibatkan karena 

kecambah kacang tunggak memiliki nilai kecerahan yang lebih rendah jika 

dibandingkan dengan sorgum. Sehingga pada penambahan kecambah kacang 

tunggak yang lebih tinggi menyebabkan perubahan warna yang lebih gelap dan 

mengurangi nilai kekuningan pada produk ekstrudat.  

 Reaksi maillard dan karamelisasi selama proses pembuatan produk 

ekstrudart juga dapat membantu terbentuknya warna coklat. Kandungan lisin 

yang terdapat pada kacang tunggak juga dapat membantu terjadinya reaksi 

maillard lebih tinggi (Hallen et al., 2014). Menurut Bastos et al., (2012), akumulasi 

pigmen berwarna coklat dapat mengindikasi terjadinya reaksi maillard pada 

makanan. Kacang tunggak mengandung pigmen antosianin yang terkandung 

secara alami (Ha TJ, 2010). 

 

4.3.2 Waktu Rehidrasi 

 Rehidrasi merupakan kemampuan produk ekstrudat dalam menyerap air. 

Waktu rehidrasi dibagi menjadi dua yaitu awal dan akhir. Waktu awal rehidrasi 

merupakan waktu saat susu mulai membasahi produk ekstrudat, yaitu ketika 

bagian tepi ekstrudat terlihat basah. Sedangkan waktu akhir rehidrasi merupakan 

waktu saat susu membasahi keseluruhan bagian produk ekstrudat yang dilihat 

saat seluruh permukaan ekstrudat terlihat basah (Sugianto, 2011). Hasil 

pengukuran waktu rehidrasi pada produk ekstrudat sorgum:kecambah kacang 

tunggak menghasilkan waktu awal berkisar antara 952±2,60 detik – 1450±2,65 

detik dan waktu akhir berkisar antara 1411±1,86 detik – 2354±2,73 detik 

(Lampiran 12). Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 

proporsi sorgum:kecambah kacang tunggak dapat memberikan pengaruh yang 

nyata (p<0,05) terhadap waktu rehidrasi. Dari hasil tersebut maka dapat 

dilakukan uji lanjut BNT untuk mengetahui beda nyata antar tiap perlakuan. 

Rerata waktu rehidrasi dan uji lanjut BNT produk sereal sorgum:kecambah 

kacang tunggak dapat dilihat pada Tabel 4.8 

 Berdasarkan data Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semakin rendah 

penambahan sorgum pada produk ekstrudat menyebabkan waktu rehidrasi baik 

awal maupun akhir menjadi lebih panjang. Hal ini dapat disebabkan karena grit 

kecambah kacang tunggak mengandung lebih banyak kadar amilosa 

dibandingkan dengan sorgum. Kadar amilosa pada kacang tunggak mentah yaitu 
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sekitar 25,8% (Huang et al., 2007) lebih tinggi jika dibandingkan dengan sorgum 

yang memiliki kadar amilosa sekitar 20-30% (Suarni, 2004). Menurut Luna 

(2015), kadar amilosa yang semakin tinggi pada bahan dapat menyebabkan 

kekerasan meningkat dan elastisitas menurun sehingga menyebabkan waktu 

yang lebih lama karena air yang diserap lebih banyak. Sugianto (2011), 

melaporkan bahwa pada sereal sorgum dan tepung tapioka memiliki waktu yang 

lebih lama ketika kadar sorgum dikurangi.  

 
Tabel 4.8 Hasil Waktu Rehidrasi Produk Ekstrudat Sorgum:kecambah kacang tunggak 
 pada Berbagai Proporsi 

Proporsi 
Sorgum:Kecambah 
kacang tunggak (%) 

Waktu Rehidrasi (detik) BNT 5% 

Awal Akhir Awal Akhir 

90 : 10 952±2,60
a 

1450±2,65
a 

 
 

4,80 

 
 

5,65 
80 : 20 1036±2,65

b 
1737±2,31

b 

70 : 30 1280±1,15
c 

1934±2,40
c 

60 : 40 1288±1,76
d 

2134±2,08
d 

50 : 50 1411±1,86
e 

2354±2,73
e 

Keterangan : 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
   error 
           2. Nilai rerata waktu rehidrasi yang didampingi huruf yang berbeda  
               menyatakan tidak berbeda nyata 

 
 Amilopektin pada bahan akan kalah saing dengan kandungan amilosa 

yang tinggi sehingga dapat menyebabkan penurunan kemampuan serap air 

adonan dikarenakan komponen amilopektin hanya menyerap air lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan amilosa (Moscicki, 2011). Gelatinisasi pati yang tidak 

sempurna dapat menyebabkan penyerapan air yang lebih lama (Felicia, 2006). 

Waktu rehidrasi yang lebih lama dapat lebih menguntungkan karena kerenyahan 

pada produk dapat dipertahankan sehingga dapat disukai oleh konsumen 

(Mannie, 1999). 

 

4.4 Hasil Optimasi Rasio Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak terhadap 

Protein Ekstrudat  

Rasio sorgum:kecambah kacang tunggak dengan berbagai proporsi berkisar 

antara 50-90%. Data hasil analisis respon protein dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Tabel tersebut digunakan untuk menentukan titik optimal pada hasil protein 

ekstrudat. 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa semakin rendah atau tinggi proporsi sorgum 

berpengaruh terhadap protein yang dihasilkan produk ekstrudat. Protein tertinggi 

diperoleh pada proporsi sorgum 50%, sedangkan protein terendah diperoleh oleh 
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proporsi sorgum 90%. Data analisis yang dikelola menggunakan Design Expert 

10.0.1.0, selanjutnya akan didapatkan hasil analisa ragam prediksi model 

persamaan yang diperoleh dan penentuan titik optimum pada respon.  
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Tabel 4.9 Data Hasil Analisis Respon Protein Ekstrudat 

Std Run 
Factor 1 

A: Proporsi Sorgum % 
Response 1 
Protein % 

2 2 50 13,08 

1 5 50 13,48 

3 6 60 12,6 

7 4 70 10,36 

4 3 80 8,85 

6 1 90 7,77 

5 7 90 8,12 

 

4.5 Hasil Analisis Permukaan Respon 

4.5.1 Analisis Pemilihan Model Respon 

Pemilihan model ini bertujuan untuk menentukan suatu model matematis 

yang akan digunakan untuk menjabarkan hasil penelitian. Penentuan model ini 

didasarkan pada pengolahan data oleh program yang akan menghasilkan nilai p 

(p value) pada masing-masing model dan memberikan rekomendasi atau saran 

(suggested) dan model yang tidak disarankan (aliased). Menurut Rahma (2015), 

dalam menentukan respon optimum didasarkan pada pemilihan model yang 

paling sesuai untuk evaluasi model dari sistem computer yang menggunakan 

aplikasi Design Expert berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit Tests), dan 

ringkasan model statistik (Model Summary Statistics). Perhitungan pemilihan 

model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum Of 

Squares) yang didasarkan pada nilai p (p value) kurang dari 5% atau 0,005 yang 

berarti model yang dipilih memiliki pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap 

respon yang dianalisa. Hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari 

urutan model (Sequential Model Sum of Squares) dapat dilihat pada Tabel 4.10 

Hasil dari analisis jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum 

of Squares) dimulai dengan model linear yang memiliki nilai p (p value) sebesar 

<0,0001 yang berarti kurang dari 5%. Hal ini menandakan bahwa model linear 

menunjukkan bahwa peluang kesalahan model kurang dari 5% atau memberikan 

pengaruh yang nyata (signifikan) terhadap respon. Model linear tersebut memiliki 

nilai F (F Value) yang paling tinggi dan memiliki nilai p (P value) paling kecil 

sehingga model ini disarankan (Suggested) oleh program. Menurut Pilkington 

(2014), jika nilai F test lebih tinggi dan nilai P yang lebih rendah menandakan 

bahwa data tersebut signifikan. 
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Model Quadratic memiliki nilai p value sebesar 0,8849 (88,49%), 

menyatakan bahwa peluang kesalahan model lebih dari 5% atau berarti model 

tersebut tidak memberikan pengaruh yang tidak nyata (signifikan) terhadap 

respon. Dilanjutkan dengan model Cubic yang memiliki nilai p (p value) sebesar 

0,0783 (7,83%) atau berarti model cubic memberikan pengaruh tidak nyata (not 

significant) terhadap respon. Selanjutnya adalah model Quartic yang memiliki 

nilai p value sebesar 0,3881 (38,81%), menyatakan bahwa p value >5% atau 

berarti model tersebut memberikan pengaruh tidak nyata (not significant) 

terhadap respon. 

 
Tabel  4.10 Data Hasil Pemilihan Jumlah Kuadrat dari Urutan Model Respon Protein    

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

(df) 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung 
p-value 
Prob>F 

Keterangan 

Mean vs 
Total 

787,79 1 787,79    

Linear vs 
Mean 

34,97 1 34,97 232,84 <0,0001 Suggested 

Quadratic 
vs L 

4,436E-
003 

1 4,436E-
003 

0,024 0,8849  

Cubic vs 
Quad 

0,52 1 0,52 6,92 0,0783  

Quartic vs 
Cub 

0,085 1 0,085 1,20 0,3881  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 0,14 2 0,071    
Total 823,52 7 117,65    

 

Model yang terakhir yang dikeluarkan oleh program yaitu model Fifth 

yang tidak menunjukkan adanya hasil dari p value. Sehingga tidak dapat 

diketahui apakah model tersebut dapat memberikan pengaruh secara nyata atau 

tidak. Model tersebut juga memiliki keterangan ditolak (aliased) oleh program. 

Menurut Rahma (2015), pemilihan model harus berdasarkan nilai p kurang dari 

5% sehingga dapat dinyatakan model tersebut dapat berpengaruh secara 

signifikan.    

Pemilihan model selanjutnya yaitu menggunakan uji ketidaktepatan model 

(Lack of Fit Test) dapat dianggap memenuhi kritertia yaitu nilai p (p value) 

memiliki nilai >5% yang menandakan bahwa model tersebut tidak memiliki 

pengaruh secara nyata (not significant) terhadap respon. Hasil pemilihan model 

uji ketidaktepatan (Lack of Fit Test) dapat dilihat pada Tabel 4.11 
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Tabel 4.11 Data Hasil Pemilihan Model berdasarkan Uji Ketidaktepatan Model (Lack Of 
      Fit Test) respon Protein 

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
Bebas 

(df) 

Kuadrat 
Tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Linear 0,61 3 0,20 2,88 0,2684 Suggested  
Quadratic 0,61 2 0,30 4,29 0,1892  
Cubic 0,085 1 0,085 1,20 0,3881  
Quartic  0,000 0     
Fifth 0,000 0    Aliased  
Pure 
Error 

0,14 2 0,071    

 
Hasil dari pemilihan model berdasarkan uji ketidaktepatan model (Lack Of 

Fit Test) dimulai dari model Linear yang memiliki nilai p-value sebesar 0,2684 

(26,84%) sehingga dapat dinyatakan bahwa p value >5%. Hal ini menandakan 

bahwa model tersebut memiliki pengaruh yang tidak nyata dan disarankan 

(Suggested) oleh program. Menurut (Bas dan Boyaci, 2007), model akan diterima 

apabila hasil lack of fit test menunjukkan bahwa nilai p lebih besar dari pada α 

sehingga memberikan pengaruh yang tidak nyata (tidak signifikan).  

Model Quadratic memiliki nilai p-value sebesar 0,1892 (18,92%) sehingga 

dapat dinyatakan bahwa nilai p >5%. Namun, jika dibandingkan dengan model 

linear nilai p yang dimiliki model Quadratic lebih kecil sehingga dipilih model 

linear. Model cubic memiliki nilai p 0,3881 (38,81%) lebih besar dari pada model 

linear. Namun persamaan polynomial yang dimiliki oleh model cubic lebih rumit 

jika dibandingkan dengan model lain sehingga program tidak menyarankan 

model tersebut. 

Model fifth merupakan model terakhir yang diberikan oleh program, 

namun model tersebut tidak memiliki penjelasan terkait nilai p. Hal ini 

menyebabkan tidak adanya penjelasan mengenai model tersebut memiliki 

pengaruh yang nyata atau tidak terhadap respon sehingga model tersebut ditolak 

(Aliased). Pemilihan model pada lack of fit tests didasarkan pada nilai p yang 

lebih besar >5% jika program tidak mengeluarkan nilai p maka model tersebut 

akan ditolak (Farihah, 2016).   

Pemilihan model terakhir yaitu ringkasan model statistik (Summary of 

statistic). Model akan dianggap tepat apabila memiliki nilai R2  mendekati 1 dan 

nilai PRESS (Prediction Error of Sum of Squares) yang paling rendah. Hasil 

pemilihan ringkasan model statistik (Summary of statistic) dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 
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Tabel 4.12  Data Hasil Pemilihan Ringkasan Model Statistik (Summary of Statistic) 
       Respon Protein 

Sumber 
linear 

Std. 
Dev. 

R-
Squared 

Adjusted 
R-

Squared 

Predicted 
R-

Squared 
PRESS Keterangan 

Linear  0,39 0,9790 0,9748 0,9625 1,34 Suggested 
Quadratic  0,43 0,9791 0,9687 0,9449 1,97  
Cubic  0,27 0,9937 0,9874 0,9593 1,45  
Quartic  0,27 0,9960 0,9881  +  
Fifth      + Aliased  

 
Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistic (Summary 

of Statistic) dimulai dari model linear yang memiliki nilai PRESS yaitu 1,34 dan 

memiliki nilai R-Squared (R2) sebesar 0,9790 (97,90%). Model linear memiliki 

nilai PRESS yang rendah dan memiliki R2 mendekati satu sehingga program 

menyarankan (Suggested) model Linear. Hal ini menandakan bahwa tingkat 

kesalahan model cukup rendah dan memiliki R2 mendekati satu. Menurut Ohyver 

(2010), model dengan nilai PRESS terkecil menandakan bahwa model tersebut 

memiliki error yang kecil dan memberikan pengaruh yang nyata terhadap respon. 

Nilai R2 yang mendekati satu juga mengartikan bahwa pengaruh variable bebas 

terhadap variable terikat adalah besar (Enjelita, 2014). 

 Model Quadratic memilii nilai PRESS sebesar 1,97 yang berarti tingkat 

kesalahan apabila menggunakan model tersebut lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan model Linear sehingga program tidak menyarankan. Meskipun nilai R2 

0,9791 (97,91%) lebih besar dari model Linear. Model berikutnya adalah Cubic 

yang memiliki nilai PRESS sebesar 1,45 yang berarti tingkat kesalahan lebih 

tinggi. Model selanjutnya yaitu model quartic yang jika dilihat dari nilai PRESS 

program memberikan tanda positif (+) yang apabila menggunakan menggunakan 

tersebut tingkat kesalahannya lebih tinggi, meskipun nilai Std. Dev. cukup rendah 

yaitu 0,27. 

Model fifth yang dikeluarkan oleh program tidak memperoleh keterangan 

pada Std. Dev., R-squared, Adjusted R-squared, Predicted R-squared dan hanya 

memberikan tanda positif (+) pada model yang menandakan bahwa tingkat 

kesalahan jika menggunakan model ini tinggi. Menurut Apriani (2013), kriteria 

pemilihan model yang tepat pada Model Summary Statistics harus didasarkan 

pada hasil standar deviasi yang terendah, R-squared yang tertinggi, adjusted R-

Square yang tertinggi, predicted R-Square tertinggi dan nilai PRESS terendah. 

Sedangkan jika dilihat dari model fifth program tidak mengeluarkan keterangan 

apapun sehingga model tersebut tidak disarankan oleh program (Aliased).  
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Berdasarkan hasil pemilihan model dari jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit 

Tests), dan ringkasan model statistik (Model Summary Statistics), model yang 

disarankan oleh program yaitu model Linear. Model ini akan digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel Proporsi Sorgum terhadap respon Protein 

Ekstrudat. 

 

4.5.2 Hasil Analisis Ragam (ANOVA) dari Permukaan Respon   

Analisis ragam (ANOVA) terhadap model dapat menjeleskan hubungan 

antara variabel dan respon. Berdasarkan dari proses pemilihan model yang telah 

dilakukan, maka model terbaik yang akan dilakukan analisa yaitu model Linear. 

Pemilihan hasil analisis ragam (ANOVA) didasarkan pada nilai p-value  dan 

ketidaktepatan model (Lack of Fit) dengan nilai p-value <0,0001 atau <5% dan 

nilai ketidak tepatan model (Lack of Fit) yang tidak signifikan. Data hasil analisis 

ragam (ANOVA) dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 
Tabel 4.13 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon Protein  

Sumber 
Jumlah 
Kuadrat 

Derajat 
bebas 

(df) 

Kuadrat 
Tengah 

Nilai F 
p-value 
Prob > F 

Keterangan 

Model  34,97 1 34,97 232,84 <0,0001 Significant 
A-Proporsi 
Sorgum 

34,97 1 34,97 232,84 <0,0001  

Residual 0,75 5 0,15    
     Lack of Fit 0,61 3 0,20 2,88 0,2684 Tidak 

significant 
     Pure Error 0,14 2 0,071    
Cor Total 35,72 6     

 
Hasil analisa ragam (ANOVA) menggunakan model Linear menunjukkan 

hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-value kurang dari 5% yaitu 

<0,0001 (0,01%). Respon proporsi sorgum juga memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap Protein produk ekstrudat. Hal ini dibuktikan dengan nilai p-

value kurang dari 5% yaitu <0,0001 (0,01%). Menurut Davies (2009), jika nilai p 

kurang dari 0,05 (5%) maka model tersebut memiliki nilai yang signifikan 

terhadap respon. 

Hasil nilai Lack of Fit pada tabel menunjukkan nilai p-value sebesar 

0,2684 (26,84%). Hal ini menunjukkan bahwa nilai p-value lebih besar dari 5%, 

sehingga memberikan pengaruh yang tidak significant (Not Significant). Model 
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akan dianggap sesuai jika nilai lack of fit test dari model bersifat tidak nyata (not 

significant) secara statistic pada α  tertentu (Bas dan Boyaci, 2007). 

  

4.5.3 Uji Kenormalan dari residual (Normal Plot of Residuals) dan Pengaruh 

Proporsi  Sorgum 

 Uji kenormalan digunakan untuk mengetahui apakah data residual 

terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan melihat titik-

titik yang tersebar pada kurva menyebar pada sekitar garis diagonal atau tidak. 

Model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar atau 

mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya (Janie, 2012). Kurva 

normal plot of residuals dari model yang telah dipilih yaitu model Linear dari 

respon Protein Ekstrudat dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

 
Gambar 4.1 Grafik Normal Plot of Residuals terhadap Respon Protein produk ekstrudat 

 

 Grafik Normal Plot of Residuals pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa 

penyebaran titik-titik residual berada dekat di sepanjang garis normal sehingga 

dapat memenuhi asumsi normalitas. Data-data respon protein yang menyebar 

secara normal menunjukkan adanya pemenuhan model terhadap perhitungan 

dari ANOVA pada respon protein. Grafik pengaruh proporsi sorgum terhadap 

respon protein produk ekstrudat dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Grafik respon protein terhadap proporsi sorgum  

 

 Grafik respon protein terhadap proporsii sorgum pada Gambar 4.2 

menunjukkan bahwa proporsi sorgum 50-90% dapat berpengaruh terhadap 

respon protein produk ekstrudat. Hal ini dibuktikkan dengan semakin rendah 

proporsi sorgum maka kadar protein akan semakin tinggi. Semakin tingginya 

protein pada produk ekstrudat diakibatkan karena adanya penambahan grit 

kecambah kacang tunggak pada adonan. Menurut Ekafitri (2014), kacang-

kacangan merupakan salah satu sumber protein nabati yang memiliki banyak 

keunggulan diantaranya adalah rendah lemak. Protein yang terdapat pada 

kacang tunggak yaitu 22,9g/100g (Poedjiadi, 2006), lebih tinggi dibandingkan 

dengan protein sorgum sebesar 10,62g/100g (USDA, 2018).      

 

4.6 Hasil Optimasi pada Respon Protein Produk Ekstrudat 

 Tujuan dari analisa metode respon permukaan ini adalah untuk mengetahui 

solusi yang ditawarkan oleh program untuk mengetahui hasil paling optimum dari 

variabel proporsi kecambah kacang tunggak terhadap respon protein produk 

ekstrudat. Penentuan titik optimum didasarkan pada nilai tertinggi pada respon 

protein produk ekstrudat. Tujuan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

menginginkan nilai protein yang tinggi pada produk ekstrudat. Solusi hasil titik 

optimasi yang diberikan oleh program dapat dilihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Hasil Optimasi pada Respon Protein Produk Ekstrudat 

  
 Berdasarkan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa hasil optimasi pada respon 

protein produk estrudat menurut program Design Expert 10.0.1.0 adalah proporsi 

sorgum 50% dengan nilai protein sebesar 13,3963 dan nilai desirability sebesar 

0,985 (98,5%). Penentuan titik optimasi dilakukan berdasarkan nilai desirability 

mendekati satu (1) dan prediction equations yang diperoleh dari RSM digunakan 

untuk menghitung nilai prediksi untuk respon (Haliza, 2012). Formula yang paling 

optimal apabila desirability mendekati 1. Menurut Raissi (2009), apabila nilai 

desirability mendekati satu menandakan kemampuan program untuk 

menghasilkan produk yang dikehendaki semakin sempurna.     

 

4.7 Verifikasi Hasil Optimum pada Respon Protein Produk Ekstrudat 

Verifikasi hasil optimum dilakukan untuk membuktikan apakah prediksi titik 

optimum berdasarkan program Design Expert 10.0.1.0 akan memberikan hasil 

respon yang sesuai atau tidak. Proses verifikasi dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil antara analisa yang dilakukan pada penelitian dengan 

hasil verifikasi program. Hasil verifikasi analisa dan program dapat dilihat pada 

Tabel 4.14 

 
Tabel 4.14 Hasil Verifikasi Kadar Protein  

 
Proporsi sorgum (%) 

Kadar Protein Produk Ekstrudat 
(%) 

Hasil Verifikasi 50 
13,40 

13,54 ± 0,08  

 Tingkat Ketepatan(%) 98,94 

Keterangan: Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 

error 

 
Berdasarkan data Tabel 4.14 didapatkan bahwa hasil rerata kadar protein 

hasil analisa sebesar 13,45 ± 0,08% lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil 
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yang disarankan oleh program (13,3963%). Perbedaan nilai respon kadar protein 

produk ekstrudat pada penelitian dan prediksi software sebesar 1,06%. Namun, 

hasil tersebut telah sesuai dengan nilai yang sudah disarankan oleh program. 

Menurut Wu (2006), apabila selisih hasil optimasi dengan nilai prediksi program 

tidak lebih dari 5% maka solusi dari design expert dapat diterima. 

Hasil optimum dengan proporsi 50:50 dianggap sebagai perlakuan terbaik 

dari kelima proporsi yang di uji coba. Hal ini dapat disebabkan karena dari kelima 

proporsi tersebut proporsi 50:50 memiliki kadar protein yang paling tinggi 

diantara proporsi lainnya. Sehingga dianggap dapat menjawab tujuan penelitian 

ini dan berdasarkan hasil program menyarankan proporsi 50:50. 

 

4.8 Karakteristik Ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak Optimal 

4.8.1 Karakteristik Kimia 

Analisis kimia hasil verifikasi pada produk ekstrudat sorgum:kecambah 

kacang tunggak meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbohidrat by difference, kadar pati dan kadar serat kasar. Analisa kimia 

dilakukan untuk menunjukkan pengaruh proporsi terhadap kandungan kimia. 

Hasil analisa kimia sereal dengan kadar protein optimum dapat dilihat pada 

Tabel 4.15 

 
Tabel 4.15 Karateristik kimia sereal kondisi optimum 

Komponen 
Sereal 

Hasil Analisa Literatur 

Kadar Air   3,35 ± 0,06* 3,0 
Kadar Abu  2,28 ± 0,00* 2,0 
Kadar Lemak  2,26 ± 0,06 4,1 
Kadar Protein  13,54 ± 0,08*  3,4 
Kadar Karbohidrat by difference 78,54 ± 0,08 87,5 
Kadar Pati  59,59 ± 0,19* 39,2 
Kadar Serat Kasar  3,51 ± 0,05 - 

Keterangan: 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
error   

 
a 
= Produk komersial FROOT LOOPS 

        2. * menyatakan bahwa berbeda nyata dengan literatur 

 
Berdasarkan data Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil analisa kimia 

pada kadar air produk estrudat kondisi optimum (3,35±0,06%) berbeda nyata jika 

dibandingkan dengan literatur (3,0%). Hal ini dapat disebabkan karena 

kandungan air produk ekstrudat hasil optimasi memiliki kadar protein yang lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan literatur. Protein memiliki gugus yang bersifat 

hidrofilik yang dapat mengikat air. Air memiliki dua atom hidrogen dan satu atom 
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oksigen yang akan diserap oleh asam amino yang salah satunya memiliki gugus 

karboksil. Maka semakin banyak protein yang terkandung dalam bahan juga 

semakin banyak gugus karboksil yang ada dan semakin banyak pula air yang 

diserap (Andarwulan dkk., 2011). 

Kadar abu pada ekstrudat hasil optimasi (2,28 ± 0,00%) berbeda nyata 

dengan literatur (2,00%). Hal ini dapat disebabkan karena kandungan bahan 

baku yang digunakan pada kedua produk berbeda. Produk ekstrudat hasil 

analisa menggunakan bahan baku sorgum:kecambah kacang tunggak, 

sedangkan pada produk komersil menggunakan bahan baku jagung, gandum 

dan barley. Menurut data USDA (2018), sorgum mengandung kalsium yang lebih 

rendah (13 g/100 g) dibandingkan dengan gandum (34 g/100 g) dan jagung (71 

g/ 100 g). Namun, adanya penambahan kecambah kacang tunggak dapat 

meningkatkan nilai mineral pada produk ekstrudat karena mengandung kadar 

abu sebesar 4,82% (Ningsih, 2007). Selama proses pemanasan akan terjadi 

kontak dengan permukaan logam pada ulir ekstruder yang dapat meningkatkan 

kandungan mineral khususnya besi seiring dengan peningkatan suhu (Gery, 

2001). Dlamini (2006) melaporkan bahwa pada produk sereal sorgum dan 

kacang tunggak pada proporsi 50% mengalami kenaikan kadar abu 

dibandingkan dengan tepung bahan baku dikarenakan selama proses 

pembuatan sereal terjadi proses pemasakan sehingga dapat memecah ikatan 

dan menaikkan kadar mineral dalam bahan.  

Kadar lemak pada ekstrudat hasil optimasi (2,26 ± 0,06%) tidak berbeda 

nyata jika dibandingkan dengan literatur (4,1%). Hal ini dapat disebabkan karena 

selama proses ekstruksi lemak akan terdegradasi menjadi molekul-molekul yang 

lebih kecil. Dibandingkan dengan produk komersil kandungan lemak pada bahan 

Proses ekstruksi menggunakan suhu tinggi dapat dapat meningkatkan proses 

oksidasi lemak pada dalam produk ekstrudat seperti jagung (Sundarrajan, 2014). 

Lemak selama proses ektraksi akan berubah menjadi minyak selama proses 

pemasakan yang dapat berfungsi sebagai pelumas (Ilo, 2000). Menurut 

Sundarrjan (2014), lemak yang rendah (<5%) dapat menghasilkan produk yang 

baik terhadap umur simpan produk.  

Kadar protein pada ekstrudat hasil optimasi (13,54 ± 0,08%) berbeda 

nyata dibandingkan dengan literatur (3,4%). Hal ini dapat disebabkan karena 

adanya penambahan sumber protein seperti kacang-kacangan yang dapat 

meningkatkan kandungan gizi protein pada produk. Kacang tunggak merupakan 
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kacang-kacangan yang memiliki nilai protein yang cukup tinggi yaitu 23% (USDA, 

2018). Jenis-jenis protein yang terdapat pada kacang tunggak yaitu globulin (44-

55%), albumin (20-35%), glutelins (22%) dan prolamin (1-3%) (Gupta et al., 

2010; Tchiagam et al., 2011). Adanya proses denaturasi pada ekstrudat dapat 

menambah nilai cerna protein. Denaturasi protein merupakan proses 

terbentuknya konfirmasi baru dari struktur yang telah ada dan dapat 

meningkatkan viskositas serta mempermudah enzim preteolitik untuk mencerna 

(Wiranti, 2010). Terurainya protein akibat proses pemasakan dapat 

menyebabkan senyawa-senyawa sederhana hasil penguraian dapat terdegradasi 

baik larut ait maupun karena penguapan. Menurut Faubion (1982), semakin 

banyak kandungan protein pada bahan juga dapat mempengaruhi derajat 

pengembangan karena semakin tinggi protein maka derajat pengembangan 

produk sereal semakin rendah.  

Kadar karbohidrat (by difference) pada ekstrudat hasil optimasi (78,54 ± 

0,08%) tidak berbeda nyata jika dibandingkan dengan literatur (87,5%). Kadar 

karbohidrat erat kaitannya dengan kandungan pati dalam bahan. Menurut Wiranti 

(2010), semakin tinggi kadar air di dalam produk sereal akan menyebabkan 

karbohidrat yang tergelatinisasi semakin tinggi. Karbohidrat mempunyai peranan 

penting dalam menentukan rasa, warna dan tekstur karena semakin tinggi 

karbohidrat akan memungkinan terjadinya reaksi Maillard semakin tinggi. Jumlah 

kandungan karbohidrat dalam bahan pangan merupakan indikasi penyimpanan 

energi. Serealia merupakan penyumbang karbohidrat terbesar dalam pembuatan 

sereal karena memiliki kandungan pati yang tinggi dibandingkan dengan kacang-

kacangan. 

Kadar pati ekstrudat hasil optimasi (59,59 ± 0,19%) berbeda nyata jika 

dibandingkan dengan literatur (39,2%). Hal ini diduga karena selama proses 

ekstuksi pati akan mengalami peningkatan suhu, gesekan (shear) dan tekanan 

yang dapat meningkatkan laju gelatinisasi. Granula pati pada sorgum memiliki 

sifat yang sukar menyerap air pada suhu ruang sehingga dibutuhkan suhu tinggi 

untuk meningkatkan kemampuan menyerap air sehingga terjadi proses 

gelatinisasi (Felicia, 2006). Kadar pati yang tinggi dibutuhkan dalam pembuatan 

sereal. Wirianti (2010), menyatakan bahwa pada proses ekstuksi pati mempunyai 

peran penting dalam tekstur dan daya awet produk karena memiliki komponen 

amilopektin dan amilosa. Amilopektin yang tinggi pada pati akan membantu 
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terbentuknya proses pengembangan produk dan membentuk tekstur ringan  dan 

kandungan amilosa yang tinggi akan menghasilkan produk yang lebih keras. 

Kadar serat kasar pada ekstrudat hasil optimasi sebesar 3,51 ± 0,05%. 

Besarnya kandungan serat pada ekstrudat dapat dipengaruhi oleh kandungan 

karbohidrat dalam bahan. Serat termasuk dalam golongan karbohidrat yang 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa, pektin dan gum (Nurhidajah, 2015). Semakin 

tinggi kandungan karbohidrat maka akan diikuti juga dengan kenaikan serat. 

Kandungan serat pangan dalam produk berfungsi sebagai komponen non gizi, 

namun konsumsi serat yang tinggi dapat bermanfaat bagi keseimbangan flora 

usus dan sebagai prebiotic untuk penyerapan zat gizi menjadi lebih baik dan 

usus lebih bersih. 

  

4.8.2 Karakteristik Fisik 

Analisis fisik hasil verifikasi pada ekstrudat sorgum:kecambah kacang 

tunggak meliputi daya serap uap air, uji warna, derajat pengembangan dan 

rehidrasi. Analisa fisik dilakukan untuk menunjukkan pengaruh proporsi terhadap 

karakteristik fisik produk yang dihasilkan. Hasil analisa fisik ekstrudat dengan 

kadar protein optimum dapat dilihat pada Tabel 4.16 

 
Tabel 4.16 Karateristik fisik sereal kondisi optimum 

Komponen 
Sereal 

Hasil Analisa Literatur 

Daya Serap Uap Air (%) 36,67±0,37 67,73 
Uji Warna   

 

      Nilai L* 65,2±0,29* 61,33 
      Nilai a* 5,0±0,24 14,17 
      Nilai b* 17,97±0,23 20,2 
Derajat pengembangan (%) 280±0,29 1 x 0,57 cm

 

Rehidrasi   
 

       Waktu Awal (detik) 1518±0,88* 1252 
       Waktu Akhir (detik) 2395±1,45 3892 

Keterangan: 1. Setiap data hasil analisa merupakan hasil rerata 3 kali ulangan ± standar 
error  

 

                     2. Sumber: Produk Komersial FROOT LOOPS 
                     3. * menyatakan bahwa berbeda nyata dengan literatur 

 
Berdasarkan data Tabel 4.16 menunjukkan bahwa hasil analisa fisik pada 

sereal kondisi optimum tidak berbeda nyata dengan literatur. Hasil daya serap 

uap air hasil optimasi (36,67±0,37%) tidak berbeda nyata dengan literatur 

(67,3%). Pati mengandung komponen amilopektin dan amilosa. Menurut Singh et 

al. (2003), kandungan amilosa akan menentukan parameter gelatinisasi dan 

berkorelasi terhadap perlakuan suhu. Amilosa memiliki peran sebagai pengencer 
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dan penghambat penyerapan, karena semakin tinggi amilosa akan berpengaruh 

terhadap amilopektin dalam menyerap air (Mardiah, 2016). 

 Hasil uji warna dengan parameter nilai L* (Kecerahan) hasil optimasi 

(65,2±0,29) berbeda nyata dengan literatur (61,33). Hal ini dapat disebabkan 

karena pengaruh warna pada produk komersial terdapat berbagai macam warna 

tidak hanya satu saja dan adanya proses pemasakan dengan suhu tinggi yang 

dapat memicu terjadinya reaksi Maillard dan karamelisasi. Menurut Martin 

(2005), peningkatan suhu dapat berpengaruh terhadap peningkatan laju reaksi 

Maillard. Semakin lama dan semakin tinggi suhu yang digunakan dapat 

meningkatkan intensitas warna coklat yang dihasilkan. Batos et al. (2012), 

melaporkan bahwa intensitas warna coklat pada makanan sangat dipengaruhi 

oleh perlakuan waktu dan suhu pengolahan.  

 Parameter nilai a* (kemerahan) pada ekstrudat hasil optimasi (5,0±0,24) 

tidak berbeda nyata dengan literatur (14,17). Hal ini dapat disebabkan karena 

kandungan warna yang lebih beragam dan pigmen pada bahan baku. Kacang 

tunggak mengandung pigmen antosianin yang dapat memberi warna merah atau 

coklat pada produk (Ha TJ, 2010). Kandungan antosianin pada kacang tunggak 

relatif tinggi sekitar 27,8 mg/100g (Moreira-Araújo, 2017). Pigmen antosianin 

inilah yang dapat menyumbangkan warna merah pada ekstrudat. 

 Parameter nilai b* (kekuningan) pada ekstrudat hasil optimasi (17,97±0,23) 

tidak berbeda nyata dengan literatur (7,87). Hal ini dapat diakibatkan karena 

selama proses pemasakan akan terjadi reaksi Maillard atau karamelisasi yang 

tinggi sehingga warna coklat yang dihasilkan terlalu mendominasi. Berdasarkan 

literatur kandungan lisin yang terdapat pada kacang tunggak juga dapat 

membantu terjadinya reaksi maillard lebih tinggi (Hallen et al., 2014). 

 Hasil uji derajat pengembangan hasil optimasi sebesar 280±0,29% dan 

literatur produk komersial sebesar 1 x 0,57 cm (134,13%). Hal ini dapat 

disebabkan karena bahan baku yang digunakan. Bahan baku pada literatur 

hanya berbahan dasar jagung, gandum dan barley sedangkan pada hasil analisa 

bahan baku yang digunakan sorgum dan kecambah kacang tunggak. Adanya 

pati pada kacang tunggak dapat menambah derajat pengembangan sereal. 

Menurut Rosida (2013), kacang tunggak memiliki kadar pati sebesar 59,44%. 

Kadar pati tersebut cukup untuk membantu pengembangan produk sereal.  

 Hasil pengukuran waktu rehidrasi pada breakfast cereal sorgum:kecambah 

kacang tunggak hasil optimasi menghasilkan waktu awal 1518±0,88detik dan 
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waktu akhir 2395±1,45 detik, berbeda nyata dengan literatur sereal produk 

komersial pada waktu awal (1252 detik) dan waktu akhir (3892 detik) tidak 

berbeda nyata dengan literatur. Perbedaan waktu antara hasil analisa dan 

literatur dapat terjadi karena kandungan amilopektin dan amilosa pada bahan. 

Menurut Luna (2015), kadar amilosa yang semakin tinggi pada bahan dapat 

menyebabkan kekerasan meningkat dan elastisitas menurun sehingga 

menyebabkan waktu yang lebih lama karena air yang diserap lebih banyak. 

Sugianto (2011), melaporkan bahwa pada sereal sorgum dan tepung tapioka 

memiliki waktu yang lebih lama ketika kadar sorgum dikurangi.  

 

4.9 Hasil pengujian Organoleptik Ekstrudat Sorgum:Kecambah Kacang 

Tunggak Optimal 

 Pengujian organoleptik merupakan pengujian yang didasarkan pada 

penilaian indra. Penilaian organoleptik digunakan untuk menilai mutu dalam 

industri pangan (Susiwi, 2009). Menurut Waysima dan Adawiyah (2010), uji 

organoleptik merupakan pengukuran secara ilmiah untuk menganalisa 

karakteristik bahan pangan yang dapat diterima oleh indera penglihatan, 

pencicipan, penciuman, perabaan dan menginterpretasikan reaksi dari akibat 

proses penginderaan yang dilakukan oleh manusia yang juga disebut panelis 

sebagai alat ukur.  

 Dalam penelitian ini uji organoleptik yang digunakan yaitu uji kesukaan atau 

uji hedonik. Menurut Stole dan Joel (2004), uji hedonik merupakan uji yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas pada sampel yang 

diberi dan memberi skor terhadap sifat tertentu untuk mengetahui kesukaan 

panelis terhadap produk. Uji hedonik yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan 

dengan memberikan kuisoner dan menyajikan sereal sebanyak 2 sampel dan 2 

perlakuan yaitu tanpa susu dan dengan susu kepada 60 orang panelis. Panelis 

diminita memberi tanggapan pribadi terkait tingkat kesukaan dengan skala 1-5 

dari sangat suka hingga sangat tidak suka dari 5 parameter yaitu Warna, Aroma, 

Kerenyahan, Rasa dan Keseluruhan produk. Hasil rerata kesukaan panelis 

terhadap 5 parameter uji hedonik dengan skala 1-5 dapat dilihat pada Gambar 

4.4 
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Keterangan: Grafik kolom yang didampingi huruf yang berbeda menyatakan  

                    berbeda nyata 

Gambar 4.4 Rerata Skor Uji Hedonik Ekstrudat Sorgum:Kecambah kacang tunggak 

 

4.9.1 Warna 

 Warna merupakan parameter penting dalam penilaian suatu produk. Daya 

tarik konsumen saat akan memilih produk selain dari aroma juga dari warna. 

Warna mempunyai peranan penting terhadap karakteristik dan penampakan 

produk. Konsumen akan mempertimbangkan kenampakan produk terlebih 

dahulu dalam pemilihan produk makanan (Tarwendah, 2017). Rerata nilai tingkat 

kesukaan panelis terhadap warna dari produk sereal berkisar antara 3,5 – 3,37 

(Lampiran 17), semakin tinggi penilaian panelis menujukkan tingkat kesukaan.  

 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan 

sereal dengan susu lebih tinggi jika dibandingkan dengan sereal tanpa susu. 

Hasil analisa statistik pada parameter warna menggunakan Friedman test 

(Lampiran 17) menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa dan dengan susu 

tidak berpengaruh nyata (p value>0,05) sehingga tidak dilakukannya uji lanjut 

perbandingan berganda. Hal tersebut dapat dikarenakan adanya susu hanya 

akan berpengaruh terhadap tekstur tanpa merubah warna produk.  

 

4.9.2 Aroma 

 Aroma merupakan salah satu parameter yang penting pada uji kesukaan 

panelis. Suatu konsumen dalam menentukan kelezatan suatu makanan dapat 

dinilai dari aromanya. Cita rasa konsumen terhadap mutu makanan ditentukan 

oleh aroma (Lestari, 2015). Rerata nilai tingkat kesukaan panelis terhadap Aroma 

3.5 3.58 

4.27 

2.95 

3.6 
3.37 3.25 

4.23 

2.43 

3.13 

0

1

2

3

4

5

warna Aroma kerenyahan rasa keseluruhan

Rerata Skor Uji Hedonik Ekstrudat 
Sorgum:Kecambah Kacang Tunggak 

135 dengan susu 791 tanpa susu

a 

a 
b 

b 
a 

b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

dari produk sereal berkisar antara 3,25 – 3,58 (Lampiran 17), semakin tinggi 

penilaian panelis menujukkan tingkat kesukaan.  

 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan 

sereal tanpa susu lebih tinggi jika dibandingkan dengan sereal dengan susu. Hal 

ini menunjukkan bahwa aroma pada sereal dengan susu belum cukup 

bagus/tajam sehingga panelis lebih menyukai aroma pada sereal tanpa susu. 

Aroma pada makanan dapat berasal dari senyawa volatile. Menurut Oliveira et al. 

(2014), reaksi utama yang terjadi dalam mekanisme pembentukan flavor dapat 

dikarenakan adanya reaksi Maillard karena setengah dari senyawa-senyawa 

volatile yang terbentuk dalam produk makanan merupakan hasil dari reaksi 

Maillard. Hasil analisa statistik pada parameter aroma menggunakan Friedman 

test (Lampiran 17) menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa dan dengan susu 

berpengaruh nyata (p value<0,05). Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 

perbandingan berganda. Hasil uji lanjut perbandingan berganda dapat dilihat 

pada Tabel 4.17 

 
Tabel 4.17 Hasil Uji Lanjut Perbandingan Berganda Parameter Aroma 

│Ri-Rj│ 
Selisih Total 

Rangking 
Z Kesimpulan 

DS 98,5 17 Berbeda nyata 
TS 81,5 17 Berbeda nyata 

Keterangan: DS (Dengan Susu) ; TS (Tanpa Susu) 

 

 Berdasarkan hasil uji lanjut perbandingan berganda didapatkan bahwa 

perlakuan sereal dengan dan tanpa susu terhadap aroma sereal berdasarkan 

penilaian panelis adalah berbeda nyata (│Ri-Rj│> Z). Rerata nilai kesukaan 

panelis pada sereal tanpa susu (3,58) lebih besar dibandingkan sereal dengan 

susu (3,25).  Dapat disimpulkan bahwa produk sereal tanpa susu dari parameter 

aroma lebih disukai panelis dibandingkan dengan sereal menggunakan susu. Hal 

ini diduga karena aroma perlakuan sereal tanpa susu lebih tajam karena tidak di 

dominasi oleh susu. Sehingga panelis lebih menyukai aroma yang lebih tajam.  

 

4.9.3 Kerenyahan 

 Kerenyahan dapat diindektikkan dengan suara apabila suatu produk digigit. 

Kereyahan dapat diidentifikasi sebagai kesan yang timbul pada bahan yang 

dapat hancur ketika bersentuhan dengan indera pengecap (Apriyance, 2014). 

Rerata nilai tingkat kesukaan panelis terhadap kereyahan dari produk sereal 
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berkisar antara 4,23 – 4,27 (Lampiran 17), semakin tinggi penilaian panelis 

menujukkan tingkat kesukaan. 

 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan 

sereal tanpa susu lebih tinggi jika dibandingkan sereal dengan susu. Hasil 

analisa statistik pada parameter kerenyahan menggunakan Friedman test 

(Lampiran 17), menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa dan dengan susu 

tidak berpengaruh nyata (p value>0,05) sehingga tidak dilakukannya uji lanjut 

perbandingan berganda. Hal tersebut dapat dikarenakan waktu tuang susu pada 

sereal tidak begitu lama sehingga tekstur pada produk tetap bertahan. Menurut 

Suarni (2004), sorgum memiliki pati yang mengandung kadar amilosa sekitar 20-

30% dan amilopektin 70-80% tergantung pada faktor genetik dan lingkungan. 

Amilopektin memiliki sifat sulit untuk menyerap air namun air akan tertahan bila 

sudah terserap (Akubor, 2003). Semakin banyak air yang terserap maka akan 

menurunkan tingkat kerenyahan pada produk sereal.  

 

4.9.4 Rasa 

 Rasa dari suatu produk sangat tergantung pada bahan awalnya termasuk 

pada sorgum dan kecambah kacang tunggak yang cenderung memiliki rasa 

gurih. Faktor rasa dapat menjadi pertimbangan utama bagi konsumen untuk 

menentukan pembelian suatu produk (Lovell, 2011). Rasa merupakan faktor 

yang akan dievaluasi oleh konsumen untuk mengetahui produk mana yang 

sesuai dengan preferensi rasa mereka.  Rerata nilai tingkat kesukaan panelis 

terhadap Rasa dari produk sereal berkisar antara 2,43 – 2,95 (Lampiran 17), 

semakin tinggi penilaian panelis menujukkan tingkat kesukaan. 

 Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa 

susu lebih tinggi jika dibandingkan dengan sereal dengan susu. Hal ini 

menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai rasa produk sereal tanpa susu. Hasil 

analisa statistik pada parameter rasa menggunakan Friedman test (Lampiran 17) 

menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa dan dengan susu berpengaruh 

nyata (p value<0,05) sehingga dapat dilakukannya uji lanjut perbandingan 

berganda. Hasil uji lanjut perbandingan berganda dapat dilihat pada Tabel 4.18 

 Berdasarkan hasil uji lanjut perbandingan berganda didapatkan bahwa 

perlakuan sereal dengan dan tanpa susu terhadap rasa sereal menunjukkan 

hasil yang berbeda nyata (│Ri-Rj│> Z). Rerata nilai kesukaan panelis pada 

sereal tanpa susu (2,95) lebih besar dibandingkan sereal dengan susu (2,43). 
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Dapat disimpulkan bahwa produk sereal tanpa susu dari parameter rasa lebih 

disukai panelis dibandingkan dengan sereal menggunakan susu. Hal ini dapat 

dikarenakan rasa yang dimiliki oleh produk sereal tanpa susu memiliki rasa yang 

lebih tajam dibandingkan sereal dengan susu. Rasa pada produk makanan dapat 

berasal dari protein yang memiliki rasa gurih dan adanya lemak (Bayu, 2016). 

Adanya rasa yang khas pada produk dapat menjadi nilai tambah karena akan 

menciptakan sensari rasa yang masih dapat diterima oleh panelis (Amina dan 

Hersoelistyorini, 2012). 

 
Tabel 4.18 Hasil Uji Lanjut Perbandingan Berganda Parameter Rasa 

│Ri-Rj│ 
Selisih Total 

Rangking 
Z Kesimpulan 

DS 101,5 15,18 Berbeda nyata 
TS 78,5 15,18 Berbeda nyata 

Keterangan: DS (Dengan Susu) ; TS (Tanpa Susu) 

 

4.9.4 Keseluruhan 

 Keseluruhan merupakan penilaian panelis yang mencangkup tentang 

warna, aroma, kerenyahan dan rasa. Rerata nilai tingkat kesukaan panelis 

terhadap keseluruhan dari produk sereal berkisar antara 2,43 – 2,95 (Lampiran 

17), semakin tinggi penilaian panelis menujukkan tingkat kesukaan.  

 Berdasarkan grafik pada Gambar 4.4 menunjukkan bahwa perlakuan 

sereal tanpa susu lebih tinggi jika dibandingkan dengan sereal dengan susu. Hal 

ini menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai keseluruhan produk sereal tanpa 

susu. Hasil analisa statistik pada parameter kerenyahan menggunakan Friedman 

test (Lampiran 17) menunjukkan bahwa perlakuan sereal tanpa dan dengan susu 

berpengaruh nyata (p value<0,05) sehingga dapat dilakukannya uji lanjut 

perbandingan berganda. Hasil uji lanjut perbandingan berganda dapat dilihat 

pada Tabel 4.19 

 
Tabel 4.19 Hasil Uji Lanjut Perbandingan Berganda Parameter Keseluruhan 

│Ri-Rj│ 
Selisih Total 

Rangking 
Z Kesimpulan 

DS 102 15,18 Berbeda nyata 
TS 78 15,18 Berbeda nyata 

Keterangan: DS (Dengan Susu) ; TS (Tanpa Susu) 

 

 Berdasarkan hasil uji lanjut perbandingan berganda didapatkan bahwa 

perlakuan sereal dengan dan tanpa susu terhadap keseluruhan sereal 

menunjukkan hasil yang berbeda nyata (│Ri-Rj│> Z). Rerata nilai kesukaan 
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panelis pada sereal tanpa susu (3,6) lebih besar dibandingkan sereal dengan 

susu (3,13). Dapat disimpulkan bahwa produk sereal tanpa susu dari parameter 

keseluruhan lebih disukai panelis dibandingkan dengan sereal menggunakan 

susu. Hal ini dapat dikarenakan produk sereal tanpa susu lebih mempunyai rasa 

dan ciri khas yang identik terhadap produk sereal. Rasa pada produk makanan 

dapat berasal dari protein yang memiliki rasa gurih dan adanya lemak (Bayu, 

2016). Adanya rasa yang khas pada produk dapat menjadi nilai tambah karena 

akan menciptakan sensari rasa yang masih dapat diterima oleh panelis (Amina 

dan Hersoelistyorini, 2012). 

 

4.10 Simulasi Ekstrudat sebagai Breakfast Cereal Sorgum : Kecambah 

Kacang Tunggak 

 Simulasi produk ekstrudat sebagai breakfast cereal atau sereal siap santap 

bertujuan untuk meresentrasikan produk ketika sampai di konsumen memiliki 

nilai gizi yang sudah sesuai. Produk ekstrudat dikondisikan sama halnya ketika 

konsumen akan mengkonsumsi makanan tersebut dengan cara ditambahkan 

susu dalam penyajiannya. Selain dengan susu, dapat juga dikonsumsi dengan 

buah-buahan seperti pisang untuk menambah nilai nutrisi.  

 Informasi nilai gizi pada label produk pangan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen untuk mengetahui kandungan gizi dalam produk 

pangan tersebut. Adanya informasi nilai gizi juga dapat memberi informasi 

konsumen terkait nilai gizi, kualitas dan mutu dari suatu produk pangan. 

Penentuan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tiap takaran saji pada produk pangan 

dapat didasarkan pada kandungan protein, lemak, karbohidrat, natrium dan total 

kalori sereal perlakuan terbaik yang sudah dianalisa. Takaran saji merupakan 

jumlah pangan olahan yang wajar dalam satu kali makan dan dinyatakan dalam 

satuan metric atau ukuran rumah tangga (BPOM Nomor 9, 2015). 

 Takaran saji sereal pada produk yang ada di pasaran yaitu Koko Krucnh 32 

g, Simba Choco Chips 30 g dan Honey Stars 30 g. Dengan demikian ditentukan 

takaran saji pada produk sereal sorgum : kecambah kacang tunggak sebesar 30 

g. Informasi nilai gizi per takaran saji 30 dan 30 g dengan1/2 gelas susu sereal 

dapat dilihat pada Gambar 4.9  
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INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji : 30 g 

JUMLAH PER SAJIAN 

                                     Sereal                       dengan ½ gelas 

      susu ULTRA (100 ml) 

Energi Total                         116 kkal             196 kkal 

Energi dari Lemak                   6 kkal              19 kkal 

                                                   %AKG*                              %AKG* 

Lemak Total                           1 g             1                     3 g                4 

Protein                                      4 g           7                     7 g              11 

Karbohidrat Total                  24 g           7                   36 g               11 

 

 

%AKG berdasarkan kebutuhan energy 2150 kkal 
Gambar 4.9 Label Informasi Nilai Gizi per 30 g takaran saji  

 
 Berdasarkan hasil perhitungan informasi nilai gizi sereal sorgum: kecambah 

kacang tunggak takaran saji 30 g mampu memenuhi kebutuhan protein sebesar 

4%, karbohidrat sebesar 23%, lemak sebesar 0,7% dan energi total 110 kkal.. 

Sedangkan pada perhitungan informasi nilai gizi sereal sorgum:kecambah 

kacang tunggak takaran saji 30 g dengan ½ gelas susu mampu memenuhi 

kebutuhan protein sebesar 7%, karbohidrat sebesar 36%, lemak sebesar 3% dan 

energi total 196 kkal. Menurut aturan BPOM Nomor 13 (2016), kebutuhan 

makromolekul bagi masyarakat Indonesia berdasarkan ALG nutrisi kategori 

umum yakni protein sebesar 60 g, karbohidrat sebesar 325 g, total lemak 

sebesar 67 g dan total energi sebesar 2150 kkal. Selain itu, sarapan pagi 

setidaknya harus mencukupi kebutuhan kalori 20-25% perhari. Berdasarkan 

informasi tersebut kadar protein, lemak dan karbohidrat total pada sereal sorgum: 

kecambah kacang tunggak pada ketiga takaran saji belum memenuhi anjuran 

tersebut dan sudah memenuhi mencukupi kebutuhan kalori harian untuk sarapan 

pagi.  
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4.11 Klaim Sumber Protein 

 

 

AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal 
Gambar 4.10 Label Informasi Nilai Gizi per 100 g takaran saji 

 
 Berdasarkan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa protein pada kacang 

tunggak takaran saji 100 g baik yang menggunakan susu dan tidak, sudah dapat 

memenuhi untuk dapat di klaim sebagai produk pangan sumber protein menurut 

ketetapan BPOM 2011 tentang Klaim Kandungan Zat Gizi yaitu minimal produk 

pangan harus mengandung protein 12 g/100g produk. Kandungan protein dalam 

takaran saji 100 gr juga sudah memenuhi anjuran CODEX STAN yang 

mengharuskan kandungan protein minimal 2gr/100kkal produk. Sehingga produk 

dapat dipasarkan dengan menggunakan keterangan Sumber Protein pada label 

kemasan makanan. Perhitungan nilai AKG setiap komponen sereal 

sorgum:kecambah kacang tunggak dapat dilihat di Lampiran 18. 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran saji : 100 g 

JUMLAH PER SAJIAN 

                                     Sereal                       dengan 1 gelas 

    susu ULTRA (200 ml) 

Energi Total                         388 kkal             548 kkal 

Energi dari Lemak                  20 kkal              46 kkal 

                                                   %AKG*                              %AKG* 

Lemak Total                           2 g             3                     6 g                9 

Protein                                  14 g           23                   20 g               33 

Karbohidrat Total                 78 g          24                  102 g              31 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa 

kesimpulan, yaitu : 

1. 2 dari 5 proporsi produk ekstrudat yaitu 60:40 dan 50:50 memenuhi 

persyaratan klaim sumber protein berdasarkan peraturan BPOM 

2. Hasil optimasi Respon Surface Methodology (RSM) One Factor menunjukkan 

bahwa proporsi 50:50 memberikan respon kadar protein paling optimum  dan 

menunjukkan bahwa model Linear memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap respon 

3. Proporsi sorgum berpengaruh nyata terhadap kualitas kadar protein, kadar 

air, warna dan uji rehidrasi 

4. Didapatkan kandungan proksimat perlakuan terbaik yaitu proporsi 50:50 

memiliki kandungan kimia yaitu kadar air 3,49%, kadar abu 2,28%, kadar 

lemak 2,26%, kadar protein 13,53%, kadar karbohidrat 78,41%, kadar pati 

59,59%. Karateristik fisik yaitu parameter warna nilai L 65,2, nilai a +5,0 dan 

nilai b+ 17,97, rehidrasi awal 1518 detik dan rehidrasi akhir 2395 detik, daya 

serap uap air 52,4% dan daya kembang produk 280%.  

 

5.2 Saran  

1. Perlu dilakukannya penambahan gula dan rasa sehingga tidak menghasilkan 

produk yang memiliki rasa plain 

2. Perlu dilakukannya perhitungan yang tepat pada saat perendaman dan 

pengeringan kacang tunggak sehingga dapat meningkatkan pengembangan 

dan meminimalisir rasa pahit 

3. Perlu dilakukannya pengujian kadar tanin dan daya cerna protein pada bahan 

baku dan produk ekstrudat agar dapat diketahui penurunan tanin dan nilai 

daya cerna protein 

4. Perlu dilakukannya pengujian umur simpan produk pada ekstrudat agar dapat 

diketahui lamanya daya simpan produk. 
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