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RINGKASAN 

 

AGUNG NUR ARDIYANTO. Laporan Skripsi Dengan Judul Pengaruh 
Pengukusan Terhadap Mutu Tepung Mangrove Tancang (Bruguiera 
gymnorrhiza) Dengan Waktu Yang Berbeda (dibawah bimbingan Dr. Ir. Happy 
Nursyam. MS dan Ir. Yahya, MP). 
 

Banyak spesies mangrove yang secara potensi mangrove tradisional 
sudah dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Namun pemanfaatan mangrove 
sebagai bahan pangan hanya bersifat insidentil atau dalam keadaan darurat jika 
terjadi krisis pangan. Sebenarnya ada buah mangrove yang dapat secara 
spesifik di manfaatkan sebagai sumber pangan kaya karbohidrat yaitu dari 
spesies B. gymnorrhiza (lindur). Buah mangrove jenis lindur dapat dieksplorasi 
menjadi bahan pangan alternatif. Buah lindur yang diolah menjadi tepung 
kandungan gizinya terutama karbohidrat sangat dominan sehingga bisa 
dieksplorasi menjadi sumber pangan baru berbasis sumber daya lokal mengingat 
Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga bisa membudidayakan  
mangrove jenis lindur ini disepanjang garis pantai (Purnobasuki, 2011).  

Tepung merupakan struktur pokok atau bahan pengikat di dalam semua 
formula kue keringan. Dia menunjang kerangka sekeliling dimana bahan lain 
dikelompokkan dalam berbagai proporsi. Untuk para pembuat kue keringan telah 
tersedia sejumlah besar ukuran dan jenis tepung yang masing-masing memiliki 
pengaruh pengikatan dan pengerasan yang berbeda-beda terhadap adonan kue 
kering (Sediaoetama, 2008). 

Modifikasi fisik pati melalui proses pemanasan suhu tinggi dan pendinginan 
dapat meningkatkan kadar pati resisten. Proses pemanasan suhu tinggi misalnya 
dengan proses pemanasan autoklaf, mengakibatkan pati tergelatinisasi secara 
sempurna. Proses penyimpanan suhu rendah dari pati yang dihasilkan akan 
mempercepat terjadinya retrodegradasi pati. Faktor lain yang berpengaruh 
adalah konsentrasi pati dan suhu autoklaf (Faridah, 2011). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengukusan 
mutu tepung mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) yang dihasilkan dan 
mengetahui waktu optimum yang digunakan untuk menghasilkan mutu tepung 
yang terbaik. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2012 di 
Laboratorium Produksi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen.yaitu metode yang digunakan dalam kegiatan percobaan untuk 
melihat hasil atau hubungan kausal antara variabel-variabel yang diselidiki. 
Tujuan dari penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada tidaknya 
hubungan sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada 
kelompok eksprimen. Penelitian eksperimen lebih mudah dilakukan 
dilaboratorium karena alat-alat yang khusus dan lengkap dapat tersedia, dimana 
pengaruh luar dapat dengan mudah dicegah selama eksperimen. Eksperimen 
dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 
penelitian inti. 
 Metode analisa data secara statistik dengan menggunakan analisa sidik 
ragam. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana yang disusun menggunakan 3 
perlakuan dan dilakukan 3 kali ulangan. Perlakuan di penelitian ini menggunakan 
lama waktu pengukusan yaitu 30 menit, 60 menit, 90 menit. 



Tahapan prosedur penelitian ini adalah: (1) Proses perendaman, (2) 
pengukusan, (3) pengeringan, (4) penghalusan, (5) anlisis protein, lemak, air, 
abu, pati, amilosa, amilopektin dan warna. 

Dari hasil parameter kimia penelitian ini pada proses pengukusan 
berpengaruh terhadap analisis kadar lemak, kadar air, kadar amilosa dan warna 
dengan perlakuan lama waktu 30 menit. Sedangkan pada kadar protein, kadar 
abu, pati, dan amilopektin pada proses pengukusan tidak ada pengaruh terhadap 
mutu.  

Diperlukan penelitian lanjutan terhadap pembuatan tepung buah mangrove 
tancang (Bruguiera gymnorrhiza) menggunakan metode pengukusan dengan 
menggunakan perlakuan waktu yang berbeda juga. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Beberapa jenis tumbuhan mangrove toleran terhadap konsentrasi garam 

dan jaringannya dan garam ini dikeluarkan melalui kelenjar-kelenjar khusus yang 

terdapat pada daunnya. Tumbuhan mangrove terbagi atas dua golongan yaitu 

secreter, yaitu jenis-jenis mangrove yang memiliki struktur kelenjar garam (salt 

gland)  seperti Avicenia spp., Aegiceras spp,  dan Aedialitis spp, dan non 

secreter, yaitu jenis-jenis mangrove yang tidak memiliki struktur kelenjar garam 

seperti Rhizophora spp, Bruguiera spp,  Lumnitzera spp, dan Sonneratia spp 

(Onrizal, 2005). 

Mangrove hidup di daerah pantai yang berair tenang dan terlindung dari 

hempasan ombak, serta eksistensinya bergantung adanya aliran air laut dan 

aliran sungai. Hutan mangrove tumbuh berbatasan dengan darat pada jangkauan 

air pasang tertinggi, sehingga ekosistem ini merupakan daerah transisi yang 

tentu eksistensinya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor darat dan laut  (Pramudji, 

2001).  

 Tanaman Bruguiera sp juga terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan,  

Sulawesi, NTB, NTT sampai Irian Jaya.  Menurut informasi,  masyarakat Desa 

Ujung Manik (Cilacap-Jawa Tengah), masyarakat Kecamatan Kajang (Kabupaten 

Bulukumba-Sulawesi Selatan), pernah memanfaatkan buah tanaman Tancang 

sebagai sumber makanan alternatif.  Bahkan sekitar tahun  1940, masyarakat 

pantai di Kwala Sepetang (Distrik Taping, Negeri Perak-Malaysia) juga pernah 

memanfaatkan buah tanaman ini sebagai alternatif pangan (Santoso et al., 

2005).  

  Mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) adalah salah satu spesies 

mangrove yang paling penting dan tersebar luas di Pasifik. Mangrove ini 



ditemukan di daerah pasang surut daerah tropis Pasifik dari Asia Tenggara ke 

Kepulauan Ryukyu Jepang selatan yang masuk dalam Mikronesia dan Polinesia 

(Samoa), dan daerah subtropik yaitu selatan Australia. Mangrove berdaun besar 

ini tumbuh subur di berbagai kondisi intertidal, termasuk tingkat salinitas yang 

rendah sampai tingkat salinitas tinggi, dan mentolerir kondisi saat terjadi banjir 

dan jenis tanah lainnya. Kebanyakan mangrove jenis ini terletak di tengah 

dan di atas zona pasang surut,. Beberapa manfaat dari spesies ini sulit untuk 

dipisahkan dari peranan spesies mangrove secara keseluruhan. Mangrove pada 

umumnya diyakini mempunyai peranan yang sangat penting dalam perlindungan 

garis pantai, meningkatkan kualitas air di lingkungan dekat pantai (terumbu 

karang), tempat berlindung ikan karang dan spesies lainnya, dan mendukung 

rantai makanan laut (Allen dan Norman, 2006). 

 Tepung merupakan struktur pokok atau bahan pengikat di dalam semua 

formula kue keringan. Dia menunjang kerangka sekeliling dimana bahan lain 

dikelompokkan dalam berbagai proporsi. Untuk para pembuat kue keringan telah 

tersedia sejumlah besar ukuran dan jenis tepung yang masing-masing memiliki 

pengaruh pengikatan dan pengerasan yang berbeda-beda terhadap adonan kue 

kering (Sediaoetama, 2008). 

 Pati merupakan simpanan karbohidrat dalam tumbuh-tumbuhan dan 

merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia diseluruh dunia. 

Komposisi amilosa dan amilpektin berbeda dalam pati berbagai bahan makanan. 

Amilopektin pada umumnya terdapat pada jumlah yang lebih besar. Sebagian 

besar pati mengandung antara 15% dan 35% amilosa. Dalam butiran pati rantai-

rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semi kristal, yang 

menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat pencernaannya oleh 

amylase pankreas. Bila dipanaskan dengan air, struktur kristal rusak dan rantai 

polisakarida akan mengambil acak. Hal inilah yang menyebabkan 



pengembangan dan pemadatan (gelatinisasi). Cabang-cabang dalam struktur 

amilopektinlah yang terutama menyebabkan dalam membentuk gel yang cukup 

stabil. Proses pemasakan pati disamping menyebabkan pembentukan gel juga 

kan melunakkan dan memecah sel sehingga memudahkan pencernaannya 

(Almatsier, 2009). 

 Modifikasi fisik pati melalui proses pemanasan suhu tinggi dan 

pendinginan dapat meningkatkan kadar pati resisten. Proses pemanasan suhu 

tinggi misalnya dengan proses pemanasan autoklaf, mengakibatkan pati 

tergelatinisasi secara sempurna. Proses penyimpanan suhu rendah dari pati 

yang dihasilkan akan mempercepat terjadinya retrodegradasi pati. Faktor lain 

yang berpengaruh adalah konsentrasi pati dan suhu autoklaf (Faridah, 2011). 

 Pemasakan adalah proses pemanasan bahan dengan suhu 100 derajat 

celcius atau lebih dengan tujuan utama adalah memperoleh rasa yang lebih 

enak, aroma yang lebih baik, tekstur yang lebih lunak untuk membunuh mikrobia 

dan menginaktifkan semua enzim. Pemasakan dapat dilakukan dengan 

perebusan dan pengukusan (boiling dan steaming pada suhu 100 derajat 

celcius), broiling (pemanggangan daging), baking (pemanggangan roti), roasting 

(pengsangraian kopi) frying (penggorengan dengan minyak) dengan suhu antara 

150-300 derajat celcius. Pada metode pengukusan, bahan tidak kontak langsung 

air namun kontak dengan uap air yang dihasilkan dari pemanasan air. Dengan 

menggunakan metode ini tidak akan terjadi penetrasi air terhadap bahan 

sehingga tidak akan memengaruhi rendemen bahan dan akan mempengaruhi 

mutu pada suatu bahan. Metode pengukusan memerlukan waktu yang lebih lama 

dibandingkan dengan metode perebusan karena penetrasi panas lebih cepat 

pada medium cair (Fredy, 2010). 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh proses pengukusan terhadap mutu tepung 

mangrove tancang  (Bruguiera gymnorrhiza)? 

2. Berapakah waktu optimum pengukusan pada pembuatan tepung 

mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) untuk mendapatkan mutu 

tepung mangrove yang terbaik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengukusan terhadap mutu tepung 

mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) yang dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui waktu optimum yang digunakan dalam menghasilkan 

mutu tepung yang terbaik. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

perlakuan fisik (pengukusan) mutu tepung mangrove tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza). Selain itu juga memberikan informasi lainnya mengenai 

penggunaan waktu yang optimum untuk menghasilkan tepung yang mempunyai 

mutu terbaik. Sehingga tepung mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) baik 

untuk dikonsumsi. 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Hipotesa 

 1. Diduga adanya pengaruh perlakuan pengukusan dalam 

mendapatkan mutu tepung mangrove tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza).  

2. Diduga lama pengukusan dapat menghasilkan mutu tepung 

mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza). 

 

1.6 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Produksi, Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan,Universitas Brawijaya, Malang pada bulan 

Januari-April 2012. 

  



2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Mangrove Tancang (Bruguiera gymnorrhiza) 

Beberapa jenis tumbuhan mangrove toleran terhadap konsentrasi garam 

dan jaringannya dan garam ini dikeluarkan melalui kelenjar-kelenjar khusus yang 

terdapat pada daunnya. Tumbuhan mangrove terbagi atas dua golongan yaitu 

secreter, yaitu jenis-jenis mangrove yang memiliki struktur kelenjar garam (salt 

gland)  seperti Avicenia spp., Aegiceras spp,  dan Aedialitis spp, dan non 

secreter, yaitu jenis-jenis mangrove yang tidak memiliki struktur kelenjar garam 

seperti Rhizophora spp, Bruguiera spp,  Lumnitzera spp, dan Sonneratia spp 

(Onrizal, 2005). 

 Tanaman Bruguiera sp juga terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan,  

Sulawesi, NTB, NTT sampai Irian Jaya.  Menurut informasi,  masyarakat Desa 

Ujung Manik (Cilacap-Jawa Tengah), masyarakat Kecamatan Kajang (Kabupaten 

Bulukumba-Sulawesi Selatan), pernah memanfaatkan buah tanaman Tancang 

sebagai sumber makanan alternatif.  Bahkan sekitar tahun  1940, masyarakat 

pantai di Kwala Sepetang (Distrik Taping, Negeri Perak-Malaysia) juga pernah 

memanfaatkan buah tanaman ini sebagai alternatif pangan (Santoso et al., 

2005). Pada tanaman mangrove banyak sekali kegunaannya pada manusia, 

salah satunya adalah mangrove tancang yang beberapa bagian tanaman 

mangrove ini dapat digunakan untuk obat-obatan. Air buah dan kulit akar 

mangrove muda dapat dipakai mengusir nyamuk. Air buah tancang dapat dipakai 

sebagai pembersih mata. Kulit pohon tancang digunakan secara tradisional 

sebagai obat sakit perut dan menurunkan panas. Di Kamboja bahan ini dipakai 

sebagai penawar racun ikan, buah tancang dapat membersihkan mata, obat sakit 

kulit dan di India dipakai menghentikan pendarahan. Daun mangrove bila di 



masukkan dalam air bisa dipakai dalam penangkapan ikan sebagai bahan 

pembius yang memabukkan ikan (stupefied) (Ruci, 2009). 

  Mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) adalah salah satu spesies 

mangrove yang paling penting dan tersebar luas di Pasifik. Mangrove ini 

ditemukan di daerah pasang surut daerah tropis Pasifik dari Asia Tenggara ke 

Kepulauan Ryukyu Jepang selatan yang masuk dalam Mikronesia dan Polinesia 

(Samoa), dan daerah subtropik yaitu selatan Australia. Mangrove berdaun besar 

ini tumbuh subur di berbagai kondisi intertidal, termasuk tingkat salinitas yang 

rendah sampai tingkat salinitas tinggi, dan mentolerir kondisi saat terjadi banjir 

dan jenis tanah lainnya. Kebanyakan mangrove jenis ini terletak di tengah 

dan di atas zona pasang surut (Allen dan Norman, 2006). 

2.1.1 Klasifikasi 

 Klasifikasi mangrove Bruguiera gymnorhiza  yang digunakan sebagai 

bahan baku pembuatan tepung menurut Plantamor (2011), adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo   : Myrtales 

Famili   : Rhizophoraceae 

Genus   : Bruguiera 

Species : Bruguiera gymnorrhiza 

 



 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mangrove Bruguiera gymnorrhiza 

Sumber: (Google.image, 2012). 

2.1.2  Morfologi 

  Pohon mangrove Bruguiera gymnorhiza berukuran sedang, selalu hijau, 

tinggi hingga 36 m; diameter batang 40-65 cm, memiliki akar napas berupa akar 

papan dan lutut. Kulit batang abu hingga hitam, bercelah kasar, biasanya 

memiliki lentisel besar-besar pada dasar batangnya. Daun menyirip berhadapan, 

tunggal dan tepi rata, permukaan daun mengkilap, berbentuk elips atau 

memanjang, panjang daun 8.5 - 22 cm dan lebar 5 – 7 (-9) cm; dasar daun 

runcing, jarang tumpul, ujung daun runcing; 9 - 10 pasang urat daun; panjang 

tangkai daun 2 - 4.5 cm, terkadang berwarna merah; bunga soliter, panjang 3 - 

3.5 cm, panjang tangkai bunga 1 - 2.5 cm; kelopak bunga berwarna merah; 

panjang daun mahkota 13 - 15 mm; panjang benang sari 8 - 11 mm; ruang bakal 

biji tenggelam, kepala putik 15 mm. Buah berbentuk lonceng berdaging 

(Wardiyono, 2011).  

 Pohon mangrove Bruguiera gymnorhiza dapat mencapai tinggi 30 m, akar 

lutut, banir kecil berasal dari bentukan seperti akar tunjang. Kulit kayu berwarna 

abu-abu gelap, kasar, memiliki mulut kulit kayu. Daun susun  tunggal, 

bersilangan, bentuk elips dengan ujung meruncing, ukuran panjang 8 – 15 cm, 

permukaan daun licin, tebal, tidak ada bintik-bintik hitam di permukaan 

bawahnya.  Bunga lebar,tunggal di ketiak daun, mahkota warna putih hingga 



coklat, kelopak 10-14 helai berwarna merah dengan ukuran panjang 3-5 cm 

(Supriatna dan Ali, 2009). 

 Buah pohon bakau atau mangrove mengandung energi dan karbohidrat 

yang cukup tinggi, bahkan melampaui berbagai jenis pangan sumber karbohidrat 

yang biasa dikonsumsi masyarakat umum seperti beras, jagung, singkong atau 

sagu. Kandungan energi buah bakau, menurut hasil penelitian, adalah 371 

kilokalori per 100 gram atau lebih tinggi dari beras yang hanya 360 kilokalori per 

100 gram serta jagung yang hanya 307 kilokalori per 100 gram. Sementara 

kandungan karbohidrat buah bakau 85,1 gram, sementara beras hanya 78,9 

gram per 100 gram dan jagung 63,6 gram per 100 gram (Fortuna, 2005). 

 Pemanfaatan mangrove sebagai makanan alternatif, karena memiliki atau 

mengandung energi dan karbohidrat yang cukup tinggi bahkan dapat melebihi 

beras yang biasa dikonsumsi masyarakat umum, hal ini didasarkan bahwa buah 

mangrove mengandung zat gizi yang cukup lengkap, yaitu ditunjukkan pada 

Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Komposisi gizi buah mangrove tancang per 100 gram bahan 

Komponen  Nilai (%)  

Kadar air   73,756  

Kadar abu  0,342  

Kadar Lemak  1,246 

Kadar Protein  1,128 

Kadar Karbohidrat (by difference)  23,528  

Sumber: (Ilminingtyas dan Dian, 2009). 

2.2  Pengolahan Buah Mangrove Menjadi Tepung Mangrove 

 Pemanfaatan tumbuhan mangrove sebagai bahan pangan di lokasi 

penelitian ini, jauh lebih rendah dari pada potensi yang ada. Di seluruh dunia, 

pada dasarnya tumbuhan mangrove menyediakan banyak bahan makanan. 

Buah/hipokotil Bruguiera spp., Sonneratia caseolaris, dan Terminallia catapa 

mengandung pati dan dapat menjadi sumber karbohidrat. Rendahnya 



pemanfaatan tumbuhan mangrove di lokasi penelitian sebagai bahan pangan, 

selain disebabkan karena rasa, warna, dan penampilannya, diduga karena 

adanya kesan bahwa bahan makanan tersebut hanya layak dikonsumsi orang 

miskin atau pada masa paceklik, serta adanya kemudahan mendapatkan  

uang dari tangkapan biota laut untuk ditukar dengan beras atau bahan pangan 

lainnya (Setyawan dan Kusumo, 2008). 

 Proses penggunaan buah tanaman tancang, adalah pengupasan kulit 

buah tancang, buah dipotong-potong (agar cepat lunak bila dimasak), lalu 

dimasak dengan air sampai masak betul,  air bekas masak dibuang di tempat 

aman (beracun), lalu direndam 2 x 24 jam atau 3 x 24 jam dan airnya tetap 

dibuang di tempat aman.  Selanjutnya buah tancang dapat  langsung dimasak 

dicampur dengan beras (perbandingan 1:1 atau 1:2) dan siap dihidangkan, atau 

buah setelah direndam 2-3 hari dapat dikeringkan apabila diperlukan dalam 

jangka waktu lama (untuk disimpan)  (Santoso et al., 2005). 

 Mangrove tumbuh subur di sepanjang pantai di Indonesia terutama 

didekat muara-muara sungai. Mangrove secara tradisional dimanfaatkan sebagai 

kayu bakar, bahan bangunan dan kerajinan, bahan obat-obatan dan beberapa 

dimanfaatkan sebagai makanan tambahan. Sonneratia yang lebih dikenal 

dengan pedada atau bogem buah dan daun mudanya dipakai sebagai makanan 

tambahan dan sayuran. Buah yang masih muda dapat dimakan secara langsung 

rasanya seperti buah kedondong muda. Sedangkan buah yang tua biasanya 

dikukus dan dimakan dengan kelapa parut (Suharsono, 1999). 

 Tepung merupakan struktur pokok atau bahan pengikat di dalam semua 

formula kue keringan. Dia menunjang kerangka sekeliling dimana bahan lain 

dikelompokkan dalam berbagai proporsi. Untuk para pembuat kue keringan telah 

tersedia sejumlah besar ukuran dan jenis tepung yang masing-masing memiliki 



pengaruh pengikatan dan pengerasan yang berbeda-beda terhadap adonan kue 

kering (Sediaoetama, 2008).  

 Proses penepungan yaitu penepungan cara basah dan cara kering. 

Penepungan cara kering (dry prosess)  didefinisikan sebagai  proses pengolahan 

di mana  bahan yang ditepungkan melibatkan perlakuan fisik dan mekanik untuk 

membebaskan komponen-komponennya dari sifat aslinya. Sedangkan 

penepungan pada cara basah (wet prosess), bahan yang digiling mendapatkan 

perlakuan fisiko-kimia dan mekanik untuk memisahkan fraksi-fraksi yang 

diinginkan. Untuk penepungan biji hotong digunakan cara kering dengan 

perlakuan perendaman singkat (Herodian, 2011).   

 

2.3       Kadar Protein  

 Protein adalah molekul makro yang memiliki berat molekul antara lima 

ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino, 

yang terikat satu sama lain dengan ikatan peptida. Asam amino terdiri atas 

unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Unsur nitrogen adalah 

unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua protein akan tetapi tidak 

terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% dari 

berat protein (Almatsier, 2009). 

 Kemampuan protein untuk membentuk gel sangat penting dalam banyak 

proses pengolahan pangan. Pembentukan struktur gel protein dapat terjadi pada 

kondisi yang dapat merusak struktur alami dari protein. Teknik pengolahan 

pangan yang paling penting sehubungan dengan kemmpuan pembentukan gel 

oleh protein adalah dengan perlakuan panas, dimana pemanasan menyebabkan 

denaturasi protein. Dengan bantuan pemanasan dan keberadaan air, protein 

dapat membentuk matriks gel dengan menyeimbangkan interaksi antara protein-

protein dan protein pelarut didalam produk pangan. Matriks gel ini dapat 



mengikat air, lemak, dan ingredient lainnya untuk dapat menghasilkan berbagai 

jenis produk seperti adonan roti, tahu, keju dan yoghurt (Kusnandar, 2010). 

Molekul protein yang mengalami denaturasi menunjukkan perubahan sifat 

fisik dan kehilangan kapasitas fungsionalnya. Menurut Moeljianto (1984), 

menyatakan bahwa gizi, terutama protein terdapat dalam bahan makanan mulai 

terkoagulasi pada suhu sekitar 300C dan terkoagulasi secara sempurna pada 

suhu 600C kemudian mulai terdenaturasi pada suhu diatas 1000C. Hal ini 

ditambahkan Andarwulan et al., (2011), protein dalam bahan pangan mempunyai 

sifat dapat larut dalam air dalam larutan asam, basa dan etanol serta protein ini 

dapat mengalami denaturasi dengan pemanasan yang mangakibatkan sifat 

kelarutannya dalam air hilang.  

 

2.4 Kadar Lemak 

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut air tetapi tidak dapat 

diekstaksi dengan pelarut non polar seperti kloroform, eter dan benzena. Fungsi 

penting lemak dalam sistem mahkluk hidup adalah sebagai komponen struktur 

membran, bentuk energi cadangan, prekursor enzim, lapisan pelindung, hormon 

dan vitamin (Toha, 2001). 

Menurut Winarno (2002), dengan adanya air, lemak dapat terhidrolisis 

menjadi gliserol dan asam lemak. Reaksi ini dipercepat oleh asam, basa dan 

enzim-enzim. Ditambahkan menurut Suarni (2009), kadar lemak yang rendah 

akan menguntungkan dari segi penyimpanan karena tepung dapat disimpan lebih 

lama, dengan demikian metode basah (perendaman) lebih baik dibandingkan 

metode kering (tanpa perendaman). 

Lemak dan minyak dapat diekstraksi dari berbagai sumber lemak. Proses 

ekstraksi dapat dilakukan dengan cara pengepresan dan pemanasan. Lemak 

dan minyak yang dihasilkan umumnya masih mengandung komponen-komponen 



lain, misalnya air, asam lemak bebas, wax, senyawa fosfatida dan turunannya, 

lesitin kasar, logam (misal Fe, Cu, Ca, Mg), pigmen (umumya tokoferol dan 

karotenoid), sterol, tokotrienol, fitosterol, serta senyawa organik rantai pendek 

lain yang larut dalam lemak dan tidak diinginkan (misalnya senyawa peroksida, 

aldehida dan keton yang berkontribusi pada pembentukan bau tengik). 

Komponen-komponen non trigliserida ini tidak diinginkan karena akan 

mempengaruhi mutu produk akhir dan stabilitas produk selama penyimpanan. 

Oleh karena itu lemak dan minyak yang diperoleh dari proses ekstraksi ini masih 

kasar sehingga sering disebut lemak kasar (crude oil). Disamping itu, lemak dan 

minyak yang dihasilkan mungkin belum memenuhi sifat fisik yang sesuia dengan 

sifat produk akhir yang diinginkan, misalkan dari titik leleh atau sifat 

kristalisasinya. Oleh karena itu, komponen-komponen yang tidak diinginkan 

dalam minyak kasar harus dihilangkan melalui tahapan proses 

pemurnian/netralisasi (Kusnandar, 2010). 

 

2.5 Kadar Air  

Kadar air pada permukaan bahan dipengaruhi oleh kelembaban nisbi 

(RH) udara di sekitarnya. Bila kadar air bahan rendah sedangkan RH di 

sekitarnya tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara sehingga 

bahan menjadi lembab atau kadar airnya menjadi lebih tinggi (Winarno et al., 

2002). Ditambahkan menurut Sudarmadji et al., (1996) penentuan kadar air 

dengan menggunakan metode pengeringan (Thermogravimetri) dalam oven 

dengan cara memanaskan sampel pada suhu 100-105 °C sampai diperoleh 

berat konstan. 

Air ini biasanya terikat pada permukaan atau pada lapisan-lapisan sekitar 

molekul-molekul hidrofilik, seperti protein, karbohidrat, pektin, dan pati, yang 

terikat melalui ikatan hidrogen antarmolekul dan air ini disebut dengan air 



adsorpasi. Pada awalnya, air adsorpasi akan membentuk lapisan (monolayer) 

pada seluruh permukaan bahan. Dengan semakin tingginya tekanan uap maka 

lapisan-lapisan molekul air yang berikatan dan semakin banyak dan membentuk 

lapisan multilayer, namun daya ikatnya semakin lemah dibandingkan lapisan 

sebelumnya. Dibandingkan air bebas, air terserap lebih sulit dikeluarkan bila 

pangan dikeringkan (Kusnandar, 2010). 

 

2.6 Kadar Abu 

Kadar abu menggambarkan kandungan mineral dari sampel bahan 

makanan. Yang disebut kadar abu adalah material yang tertinggal bila bahan 

makanan dipijarkan dan dibakar pada suhu sekitar 500 – 800 oC. Semua bahan 

organik akan terbakar sempurna menjadi air dan CO2 serta NH3, sedangkan 

elemen tertinggal sebagai oksidasinya (Sediaoetama, 2000). 

 Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96 % terdiri dari bahan 

organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga 

dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses pembakarannya, 

bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, karena itu disebut 

abu (Winarno, 2002). 

Tinggi rendahnya kadar abu dan komposisinya tergantung pada macam 

bahan dan cara pengabuan yang tersisa pada proses akhir pengabuan, bukan 

merupakan unsur mineral seperti yang diketahui bahwa komponen abu mudah 

menguap pada suhu tinggi. Semakin tinggi kadar abu suatu bahan, maka akan 

semakin jelek proses pengolahannya dan semakin tinggi kandungan mineralnya. 

Mineral dalam makanan biasanya dapat ditentukan dengan pengabuan atau 

insenerasi (pembakaran) (Almatsier, 2009). 

 

  



2.7 Pati  

 Pati memiliki sifat tidak larut dalam air dingin. Namun apabila suspensi 

pati dimasak perlahan-lahan hingga mencapai suhu pemasakan, kelarutan pati 

meningkat yang diikuti dengan meningkatnya kekentalan suspensi pati tersebut. 

Proses meningkatnya kelarutan dan pengentalan suspensi pati akibat 

pemanasan disebut dengan  proses gelatinisasi. Adanya sifat gelatinisasi ini 

menyebabkan pati umum digunakan sebagai bahan pengental atau penstabil. 

Setiap jenis pati akan mencapai kekentalan maksimum pada nilai dan suhu yang 

berbeda-beda. Apabila pemanasan dilanjutkan pada suhu yang lebih tinggi, 

maka granula akan pecah (breakdown) dan kekentalan suspensi pati akan 

menurun tajam dengan meningkatnya suhu (Andarwulan et al., 2011). 

 Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa, dan terdiri atas 

amilosa dan amilopektin. Pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, 

sayuran, maupun buah-buahan. Sumber alami pati antara lain adalah jagung, 

labu, kentang, ubi jalar, pisang,  barley, gandul, beras, sagu, amaranth, ubi kayu, 

ganyong, dan sorgum (Herawati, 2011). 

 Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, 

serta apakah lurus atau bercabang rantai molekunya. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan 

fraksi yang tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus 

dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa, sedang amilopektin mempunyai cabang 

dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2002). 

 Peningkatan jumlah amilosa terjadi akibat putusnya rantai cabang 

amilopektin pada ikatan α 1-6 glikosida. Secara otomatis jumlah rantai cabang 

amilopektin akan berkurang dan meningkatkan jumlah rantai lurus amilosa 

sebagai hasil pemutusan ikatan cabang amilopektin (Wulan et al., 2007). 



 Adanya air dan energi panas yang cukup, menyebabkan granula pati 

alami mengalami pembengkakan, yang selanjutnya granula pati pecah. 

Pecahnya granula pati menyebabkan fraksi amilosa pati leaching. Kondisi 

tersebut memungkinkan terjadinya pembentukan komplek (Yuliasih et al., 2011). 

 

2.8 Amilosa 

 Kandungan amilosa dalam bahan pangan dapat ditentukan berdasarkan 

pada kemampuannya untuk bereaksi dengan senyawa iodine menghasilkan 

kompleks berwarna biru. Intensitas warna biru ini akan berbeda tergantung pada 

kadar amilosa dalam bahan pangan dan dapat ditentukan secara 

spektrofotometri. Amilosa disusun oleh monomer α-D-glukosa yang berikatan 

satu sama lain melalui ikatan glikosida (Andarwulan et al., 2011).   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.   Rantai Amilosa  

Sumber: (Google.image, 2012). 

 Amilosa adalah polimer linier dari α-D-glukosa atau α-D-glukopiranosa 

yang terhubung satu sama lain melalui ikatan glikosidik α. Derajat polimerisasi 

setiap molekul amilosa adalah 102-104. Struktur amilosa sering digambarkan 

sebagai struktur linier. Namun demikian, banyaknya gugus-gugus hidroksil 

melalui ikatan hidrogen. Sebagai akibatnya, struktur amilosa tidak berbentuk 

linier, akan tetapi berbentuk heliks struktur heliks amilosa ini dapat membentuk 

ikatan kompleks dengan iodin. Hal ini dijadikan sebagai dasar untuk 



mengidentifikasi amilosa dimana dengan uji iodin amilosa akan memberikan 

warna khas biru (Kusnandar, 2010). 

 

2.9 Amilopektin 

 Amilopektin juga merupakan polimer dari α-D-glukosa yang memiliki 

struktur percabangan, dimana terdapat 2 jenis ikatan glikosidik yaitu glikosidik α 

(1-4) dan α (1-6). Ikatan glikosidik α (1-4) membentuk struktur linier amilopektin, 

sedangkan ikatan glikosidik α (1-4) membentuk titik percabangan. Derajat 

polimerisasi amilopektin jauh lebih besar yaitu bisa mencapai 104-105. Bagian 

percabangan amilopektin disusun oleh α-D-glukosa dengan derajat polimerisasi 

sekitar 20-25 (Kusnandar, 2010). 

 Secara umum kandungan amilopektin lebih besar dibandingkan dengan 

amilosa yaitu sebesar (70-80%) dan molekul amilopektin disamping ikatan α-1,4-

glikosida yang membentuk homopolimer linear, juga terdapat ikatan α-1,6-

glikosida yang membentuk struktur percabangan. Amilopektin terdiri atas lebih 

dari 2 juta unit glukosa dan setiap 20-30 unit glukosa membentuk struktur 

percabangan.  

 Amilopektin seperti amilosa juga mempunyai ikatan  α-(1,4) pada rantai 

lurusnya, serta ikatan  β-(1,6) pada titik percabangannya. Struktur rantai 

amilopektin cenderung membentuk rantai yang bercabang. Biasanya amilopektin 

mengandung 1000 atau lebih unit molekul glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai bervariasi tergantung pada 

sumbernya. Amilopektin pada pati umbi-umbian mengandung sejumlah kecil 

ester fosfat yang terikat pada atom karbon ke 6 dari cincin glukosa (Koswara, 

2006).    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rantai Amilopektin 

Sumber: (Google.image, 2012). 

2.10 Warna 

 Warna bahan dan produk pangan dapat dibentuk oleh adanya pigmen 

yang secara alami terdapat dalam bahan pangan atau bahan pewarna yang 

ditambahkan ke dalam makanan. Pigmen alami dapat terjadi pada bahan pangan 

yang belum diolah atau terbentuk selama proses pengolahan. Diantara pigmen 

bahan pangan yang secara alami sering ditemui adalah karotenoid (Kuning-

orange), klorofil (Hijau), betalain (Violet-merah-kuning), antosianin (Merah-biru), 

melanoidin dan mioglobin (Merah). Disamping itu, ada juga pewarna yang 

ditambahkan baik yang berasal dari senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan 

pangan alami maupun berasal dari bahan pewarna sintetis. Sedangkan contoh 

warna yang terbentuk selama proses pengolahan adalah kecoklatan non-

enzimatis (reaksi maillard) hasil interaksi kimia antara gula pereduksi dan gugus 

amino dari protein (andrawulan et al., 2011). 

Warna bahan pangan dari makanan dapat disebabkan oleh pigmen yang 

ada di dalam bahan nabati atau hewani. Pigmen sangat sensitif terhadap 

pengaruh kimia dan fisik selama pengolahan. Terutama panas sangat 

berpengaruh terhadap pigmen bahan pangan, juga pukulan mekanik dan 

penggilingan (Winarno, 2002).   

 



2.11 Pemanfatan Pengukusan pada tepung  

 Pengukusan dapat diartikan sebagai proses menghilangkan sebagian 

besar mikro organisme kecuali beberapa endospora dengan cara pengukusan. 

Pengukusan merupakan upaya untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial. 

Pengukusan dapat dilakukan selama 20 menit Sebelumnya periksa terlebih 

dahulu jumlah air dalam panci cukup untuk proses pengukusan yang lengkap. 

Permukaan air juga harus diatas level elemen pemanas tetapi tidak 

menggenangi nampan pengukus. Waktu pengukusan dimulai setelah uap air 

keluar dari celah-celah tutup panci. Jangan menambahkan sesuatu kedalam 

panci pengukus setelah perhitungan waktu dimulai. Setelah pengukusan selesai, 

biarkan alat-alat mengering dalam panci sebelum di simpan atau dapat diartikan 

pengukusan adalah pemasakan dengan menggunakan uap panas pada bahan 

makanan setelah air ditempat pemanas mendidih (Moeljanto, 1992). 

 Pengukusan adalah proses pemanasan yang sering ditetapkan pada 

sistem jaringan sebelum pembekuan, pengeringan atau pengalengan (Harris dan 

Karmas, 1989). Pengukusan ikan bertujuan untuk mengkoagulasi 

(menggumpalkan) protein dan mempermudah pemisahan air dan minyak yang 

ada dalam tubuh ikan (Murniyati dan Sunarman, 2000). Pengukusan merupakan 

salah satu proses pemanasan kering, dimana tidak terjadi kontak langsung 

antara air dengan bahan pangan (Winarno, 1999). 

 Tujuan lain dari pengukusan adalah untuk menginaktifkan enzim yang 

akan menyebabkan perubahan  warna, cita, rasa atau nilai gizi yang tidak 

dikehendaki selama penyimpanan (Harris dan Karmas, 1989). Pengukusan 

memudahkan keluarnya minyak dalam tubuh ikan, karena pada suhu tinggi 

lemak akan mengalir sehingga mudah dikeluarkan (Hadiwiyoto, 1993). 

 

  



3.  MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Materi Penelitian 

3.1.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan 

utama yaitu mangrove tancang (Burguiera gymnorrhiza). Bahan lain yang 

diperlukan antara lain: Air, tissue, plastik, kertas label, alumunium foil, karet. 

3.1.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah: Panci, 

loyang, beaker glass, oven, pisau, bak plastik besar, kompor gas, blender, 

ayakan 60 – 80 mesh, timbangan. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1  Metode 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode eksperimen. 

Metode eksperimen ialah kegiatan percobaan untuk melihat hasil atau hubungan 

kausal antara variabel-variabel yang diselidiki (Suryabrata, 1989). Tujuan dari 

penelitian eksperimen ialah untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab 

akibat dengan cara memberikan perlakuan tertentu pada kelompok eksprimen 

(Nazir, 1988). Menurut Singarimbun dan Effendi (1983), penelitian eksperimen 

lebih mudah dilakukan dilaboratorium karena alat-alat yang khusus dan lengkap 

dapat tersedia, dimana pengaruh luar dapat dengan mudah dicegah selama 

eksperimen. Eksperimen dalam penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu 

penelitian pendahuluan dan penelitian inti. 

3.2.2  Variabel  

 Variabel ialah faktor yang mengandung lebih dari satu nilai dalam dalam 

metode statistik. Variabel terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebas 



ialah faktor yang menyebabkan suatu pengaruh sedangkan variabel terikat ialah 

faktor yang diakibatkan oleh pengaruh tersebut (Konjaraningrat, 1983). Menurut 

Sugito (1995) dapat diartikan juga variabel atau peubah adalah segala faktor 

yang  berperan atau berpengaruh terhadap percobaan. Menurut fungsinya dalam 

penelitian variabel dibedakan menjadi 2 yaitu variabel bebas dan variabel 

tergantung. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dan sesuai dengan 

tujuan penelitian dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Variabel 

tergantung dapat diartikan sebagai akibat yang keadaannya tergantung kepada 

variabel-variabel yang lain. 

 Variabel bebas pada penelitian ini ialah dengan waktu pengukusan yang 

berbeda yaitu (30 menit, 60 menit dan 90 menit). Sedangkan variabel terikat 

pada penelitian ini ialah kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, 

karbohidrat, pati, amilosa, amilopektin dan warna. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pada 

mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) pada bagian buah (daging buah), 

selain itu juga memberikan informasi lainnya penggunaan waktu yang optimum 

untuk menghasilkan tepung yang mempunyai mutu tepung yang bagus mengenai 

perlakuan kontrol dengan menggunakan metode eksperimen. 

Selain itu, pada penelitian pendahuluan ini juga dilakukan analisis 

proksimat pada buah mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) segar. Analisis 

buah mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) segar meliputi analisis kimia 

yaitu kadar karbohidrat, kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar 

amilosa, kadar amilopektin dan warna. Sampel buah mangrove tancang 

(Bruguiera gymnorrhiza) segar diambil dari Wonorejo, Surabaya Jawa timur. 



Adapun diagram alir penelitian pendahuluan mangrove tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza) segar dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambr 4. Prosedur Pembuatan Tepung Mangrove Tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza) Tanpa Perlakuan Waktu 5 Menit (Kontrol) 

 

 

 

 

 

Dikukus dengan suhu 950C selama 5 
menit dan 3 kali ulangan 

Buah mangrove tancang (Brugueira gymnorrhiza)  

Dipotong-potong kecil-kecil seperti dadu 

Ditimbang dan direndam selama 3 hari 
dengan penggantian air sehari 2 kali 

Dikupas  

Ditiriskan suhu kamar selama 1 jam 
dan ditimbang tiap-tiap sampel 

Dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 
700C selama 10 jam 

 
 

Tepung mangrove tanpa perlakuan fisik siap 
diuji (kontrol) 

Dihaluskan menggunakan blender 

 

Pengayakan 60 - 80 mesh 



3.3.2 Penelitian Utama 

 Penelitian utama ini dilakukan yaitu untuk memperoleh hasil terbaik yang 

didapatkan pada penelitian pendahuluan, dan akan dikembangkan lagi pada 

penelitian utama. Penelitian utama bertujuan untuk mencari mutu tepung terbaik 

untuk menghasilkan kualitas tepung mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza). 

Adapun penggunaan waktu yang berbeda pada perlakuan pengukusan yang 

digunakan adalah (30, 60, 90) menit dengan tiga kali ulangan. Kontrol yang 

digunakan pada penelitian pendahuluan ini menggunakan waktu pengukusan 

terendah yaitu selama 5 menit.  

Tabel 2. Perlakuan Penelitian Utama  

Perlakuan 
Waktu (menit) 

Ulangan 

1 2 3 

 

 

Pengukusan 

         5   (A)       

        30  (B)       

        60  (C)       

        90  (D)       

 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian utama ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana. Hasilnya dianalisa dengan 

menggunakan ANOVA dengan menggunakan minitab versi 13. 

Parameter uji yang dilakukan pada penelitian utama pembuatan tepung 

mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) adalah menganalisa (kadar protein, 

kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, kadar pati, kadar amilosa, 

kadar amilopektin dan warna). Kemudian dilakukan pemilihan hasil uji yang 

terbaik dengan perbedaan waktu (30, 60, 90) menit. Berikut ini adalah diagram 

alir dari proses penelitian utama dengan waktu yang berbeda yaitu (30, 60, 90) 

menit dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 



Tahapan pembuatan tepung mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) 

dengan pengaruh pengukusan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambr 5. Prosedur Pembuatan Tepung Mangrove Tancang (Brugueira 

gymnorrhiza) Dengan Pengaruh Pengukusan. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 

Dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 
700C selama 10 jam 

 

Buah mangrove tancang (Brugueira gymnorrhiza)  

Dipotong-potong kecil-kecil seperti dadu 

Ditimbang dan direndam selama 3 hari 
dengan penggantian air sehari 2 kali 

Dikupas  

Dikukus dengan suhu 900C dengan waktu yang 
berbeda (30, 60, 90) menit dan 3 kali ulangan 

Ditiriskan pada suhu kamar selama 1 jam 
dan ditimbang tiap-tiap sampel 

Tepung mangrove yang diberi perlakuan 
dengan pengukusan siap diuji 

Dihaluskan menggunakan blender 

 

Pengayakan 60 - 80 mesh 



3.4   Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan dalam penelitian utama adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) sederhana dengan empat perlakuan dan tiga kali ulangan.  

Model matematik Rancangan Acak Lengkap (RAL) ialah : 

     Yij = µ + ז I + ∑ I j 

       I  = 1,2,3,…i 

       J = 1,2,3….j 

Keterangan :  

Yij  = respon atau nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan k eke-j 

µ  = nilai tengan umum 

 I  = pengaruh perlakuan ke-i ז

∑ ij  = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

t    = perlakuan 

r   = ulangan  

Tabel 3. Model Rancangan Percobaan yang digunakan sebagai berikut :  

Perlakuan Ulangan Total 
1 2 3  

A A1 A2 A3 TA 
B B1 B2 B3 TB 
C C1 C2 C3 TC 
D D1 D2 D3 TD 

Total     
 

Keterangan : 

A : Pengukusan dengan waktu 5 menit (kontrol)  

B : Pengukusan dengan waktu 30 menit 

C : Pengukusan dengan waktu 60 menit 

D : Pengukusan dengan waktu 90 menit 

 Langkah selanjutnya ialah membandingkan antara F hitung dengan F 

tabel : 



 Jika F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan tidak berbeda nyata. 

 Jika F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan menyebabkan hasil sangat  

bebeda nyata. 

 Jika F tabel 5 % < F hitung < F tabel 1 %, maka perlakuan menyebabkan 

hasil berbeda nyata. 

   Apabila dari hasil perhitungan didapatkan perbedaan yang nyata (F 

hitung > F tabel 5 %) maka dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk 

menentukan yang terbaik. 

 

3.5 Proses Pembuatan Tepung Mangrove 

3.5.1 Persiapan Bahan 

Buah mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) disortasi dan dibuang 

kulit luarnya. Sortasi dilakukan untuk memilih buah yang cukup umur (3 – 6 

bulan) sebagai bahan baku tepung dan menghilangkan kotoran atau sampah dari 

bahan baku. Buah mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) yang akan 

digunakan sebagai tepung dipisahkan antara kulit buah, daging buah. Yang akan 

digunakan sebagai tepung adalah daging buahnya. Penyortiran dilakukan untuk 

memilih bahan baku yang sudah siap dipetik dan kualitas yang baik. Buah yang 

kualitas baik yaitu buah yang berwarna hijau kecoklatan dan kelihatan tua. 

Selanjutnya buah mangrove yang telah selesai disortasi dilakukan penimbangan 

untuk mengetahui berat awal buah yang akan dibuat tepung yaitu sebanyak 1000 

buah, sekitar 37 kg (buah belum dikupas). Setelah dikupas didapatkan daging 

buah sebanyak 27 kg. 

Pengupasan ini bertujuan untuk memisahkan daging buah dengan kulit 

buah, karena bahan yang digunakan untuk pembuatan tepung hanya daging 

buah. Pengupasan kulit dilakukan dengan menggunakan pisau anti karat, agar 



tidak mempengaruhi hasil akhir dari produk yang dihasilkan. Pisau anti karat 

digunakan karena sifat buah yang masam dan bergetah serta dapat 

menyebabkan karat pada pisau yang terbuat dari bahan yang mudah mengalami 

korosi. 

3.5.2 Proses Perendaman 

 Proses perendaman ini dilakukan selama 3 sampai 5 hari dengan tujuan 

agar tanin yang terkandung dalam mangrove berkurang. Dengan jangka waktu 

yang telah dilakukan selama perendaman tersebut dilakukan penggatian air 

dengan cara 1x24 jam 2 kali pergantian air dengan tujuan agar air tidak terlalu 

keruh dan berbau busuk pada mangrove. Selama penggantian air berlangsung 

setiap kali air diganti ditimbang dahulu agar dapat mengetahui berat awal 

sebelum direndam dan sesudah direndam. 

3.5.3  Proses Pengukusan 

 Langkah selanjutnya setelah dilakukan perendaman yaitu dilakukan 

pengukusan pada masing-masing sampel selama 5 menit, 30 menit, 60 menit, 90 

menit. Dengan  ketentuan sampel (kontrol) 5 menit, sampel (A) 30 menit, sampel 

(B) 60 menit, sampel (C) 90 menit selama 3 kali ulangan. Sebelum dilakukan 

pengukusan masing-masing sampel ditimbang terlebih dahulu dan pengukusan 

ini dilakukan 3 kali ulangan karena untuk mengetahui hasil yang terbaik, proses 

pengukusan dilakukan dengan suhu 950 C. Setelah dilakukan pengukusan 

sampel yang sesudah dikukus ditiriskan terlebih dahulu kurang lebih 30 menitan 

agar tidak terlalu panas pada saat dilakukannya proses selanjutnya. Setelah 

dikukus dan ditiriskan masing-masing sampel ditimbang bertujuan untuk 

mengetahui berat sebelum dikukus dan sesudah dikukus. 

 



3.5.4  Proses Pengeringan 

 Setelah dilakukan perlakuan perendaman dan pengukusan dan 

pendinginan mangrove tancang dikeringkan didalam oven dengan menggunakan 

suhu ± 700 C sekitar 12 jam an agar mendapatkan hasil tepung mangrove yang 

maksimal dengan mutu yang bagus. Masing-masing sampel diberi tanda yang 

berbeda tujuannya agar tidak tertukar dengan sampel ulangan yang lainnya. 

Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan 

sebagian besar air dari suatu bahan melalui penerapan energi panas. 

Pengeringan dapat dilakukan dengan memanfaatkan energi surya (pengeringan 

alami) dan dapat juga dilakukan dengan menggunakan peralatan khusus yang 

digerakkan dengan tenaga listrik. Proses pengeringan bahan pangan 

dipengaruhi oleh permukaan bahan pangan, suhu pengeringan, aliran udara, 

tekanan uap air dan sumber energi yang digunakan serta jenis bahan yang akan 

dikeringkan. Nilai gizi makanan yang kering akan lebih rendah jika dibandingkan 

dengan makanan yang segar. Pengeringan akan menyebabkan tejadinya 

perubahan warna, tekstur dan aroma bahan pangan. Pengeringan menyebabkan 

kadar air bahan pangan menjadi rendah yang juga akan menyebabkan zat-zat 

yang terdapat pada bahan pangan seperti protein, lemak, karbohidrat dan 

mineral akan lebih terkonsentrasi (Juliana dan Somnaikubun, 2007). Setelah 

selesai dikeringkan sampel yang sudah kering ditimbang terlebih dahulu dan 

selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik dan diberi tanda untuk dilakukan proses 

selanjutnya.    

3.5.5  Proses Penghalusan dan Hasil Akhir 

 Proses penghalusan ini bertujuan untuk menghaluskan ukuran tepung 

yang kecil dan tidak ada partikel yang berukuran kasar, sehingga didapatkan 



tekstur yang lembut pada tepung. Proses penghalusan ini menggunakan mesin 

giling atau blender untuk mendapatkan tepung yang lembut.  

 Proses pengayakan dilakukan untuk mendapatkan tepung yang halus 

yang meratakan ukuran partikel tepung. Pengayakan dilakukan dengan alat 

penyaring yang lubangnya berukuran 60 – 80 mesh. Pengayakan ini bertujuan 

untuk menghindarkan kotoran yang mengkontaminasi tepung pada saat 

pengeringan. Selain itu pengayakan bertujuan untuk mendapatkan tekstur 

tepung yang benar-benar lembut. Pengayakan atau proses sizing yaitu proses 

penyamarataan ukuran dalam ayakan sesuai dengan ukuran yang dikehendaki 

sehingga ukuran partikel menjadi homogen dan jadi tepung mangrove tancang 

(Bruguiera gymnorrhiza) yang mempunyai mutu tepung yang bagus. 

 

3.6   Prosedur Analisis Parameter Uji 

Analisis uji tepung buah mangrove tancang (Bruguiera gynorrhiza) 

meliputi analisis kimia yaitu kadar protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, 

kadar karbohidrat, kadar pati, kadar amilosa, kadar amilopektin dan warna. 

3.6.1  Analisis Kadar Protein (Kjeldahl) (Sudarmadji et al., 2003) 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein 

adalah sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang tidak 

dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pula fosfor, 

belerang dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan 

tembaga (Winarno, 2002). 

Tujuan analisa kadar protein dalam bahan makanan adalah untuk 

menerka jumlah kandungan protein dalam bahan makanan, menentukan tingkat 

kualitas protein dipandang dari sudut gizi dan menelaah protein sebagai salah 



satu bahan kimia. Penentuan protein berdasarkan jumlah N menunjukkan 

banyaknya protein kasar, karena selain protein juga terikut senyawa N bukan 

protein misalnya urea, asam nukleat, amonia, nitrit, nitrat, asam amino, amida, 

purin dan pirimidin (Sudarmadji et al., 2003). Cara kerja pengujian protein 

metode Kjeldahl antara lain :   

 Diambil sampel 10 ml atau larutan protein dan masukkan ke dalam labu takar 

100 ml dan encerkan dengan aquades sampai tanda 

 Diambil 10 ml dari larutan ini dan masukkan ke dalam labu Kjeldahl 500 ml 

dan tambahkan 10 ml H2SO4 (93-98% bebas N). Tambahan 5 g campuran 

Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator.  

 Didihkan sampai jernih dan lanjutkan pendidihan 30 menit lagi. Setelah 

dingin, cucilah dinding dalam labu Kjeldahl dengan aquades dan didihkan lagi 

selama 30 menit. 

 Setelah dingin tambahkan 140 ml aquades, dan tambahkan 35 ml larutan 

NaOH-Na2S2O3  dan beberapa butiran zink.  

 Kemudian lakukan distilasi, distilasi ditampung sebanyak 100 ml dalam 

Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan asam borat dan beberapa tetes 

indikator metal merah/metilen biru. 

 Dititrasi larutan yang diperoleh dengan 0,02 HCL 

 Hitunglah total N atau % protein dan perhitungan jumlah total N 

               
              

                 
                     

 

f = faktor pencenceran, dalam contoh petunjuk ini besarnya f = 10  

3.6.2  Analisis Kadar Lemak (Soxhlet) (Sudarmadji et al.,1996) 

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut air tetapi tidak dapat 

diekstaksi dengan pelarut non polar seperti kloroform, eter dan benzena. Fungsi 



penting lemak dalam sistem mahluk hidup adalah sebagai komponen struktur 

membran, bentuk energi cadangan, prekursor enzim, lapisan pelindung, insulasi 

barier, hormon dan vitamin (Toha, 2001). 

Metode yang digunakan adalah metode Soxhlet, dimana prinsipnya 

menurut Sudarmadji et al., (1996) adalah mengekstraksi lemak dari sampel 

dengan pelarut seperti petrloeum ether dan dilakukan dengan alat distilasi 

Soxhlet. Prosedurnya adalah sebagai berikut : 

 Langkah pertama adalah sampel dikeringkan dalam oven suhu 105 °C 

selama semalam untuk menghilangkan air dalam sampel. 

 Sampel kering dan halus ditimbang sebanyak 2 gram (sebaiknya yang kering 

dan lewat 40 mesh). Campur dengan pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 

gram dan masukkan ke dalam tabung ekstraksi Soxhlet dalam thimble. 

 Alirkan air pendingin melalui kondensor 

 Lalu pasang tabung ekstraksi pada alat distilasi Soxhlet dengan pelarut 

petroleum ether secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung 

ekstraksi diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang 

sama. 

 Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan dikatahui beratnya 

kemudian uapkan dengan penangas air sampai agak pekat. Teruskan 

pengeringan dalam oven 1000 sampai berat konstan. 

 Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan 

minyak. 

 Perhitungan kadar lemak menggunakan rumus : 

Kadar lemak = 100%x
sampelberat

akhirberatsaring)kertasberatsampel(berat 

 



3.6.3  Analisis Kadar Air (Thermogravimetri) (Sudarmadji et al., 1996) 

Kadar air dapat didefinisikan sebagai jumlah air bebas yang terkandung 

dalam bahan yang dapat dipisahkan dengan cara fisis seperti penguapan dan 

destilasi (Sumardi dan Sasmito, 2007). Penentuan kadar air dengan 

menggunakan metode pengeringan (Thermogravimetri) dalam oven dengan cara 

memanaskan sampel pada suhu 100-105 °C sampai diperoleh berat konstan 

(Sudarmadji et al., 1996). 

Perlakuan yang dilakukan dalam penentuan kadar air ini yaitu : 

 Dikeringkan botol timbang bersih dalam oven bersuhu 105 °C selama 

semalam dengan tutup ½ terbuka 

 Dimasukkan dalam desikator selama 15-30 menit dan timbang beratnya 

 Ditimbang sampel sebanyak 2 gram dan masukkan dalam botol timbang 

 Dikeringkan dalam oven bersuhu 105 °C diamati setiap 2 jam sampai berat 

konstan  

 Didinginkan dalam desikator selama 15-30 menit 

 Ditimbang berat botol timbang dan sampel 

 Dihitung kadar airnya menggunakan rumus: 

Kadar Air (% WB) = 100%x
sampelberat

akhirberatsampel)berattimbangbotol(berat 

 

 

3.6.4  Analisis Kadar abu (Metode Kering) (Sumardi dan Sasmito, 2007) 

Menurut Winarno (2002) Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 

96% terdiri dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. 

Unsur mineral juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses 

pembakarannya, bahan-bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak, 

karena itu disebut abu.  



Metode yang digunakan dalam analisa kadar abu ini adalah 

menggunakan metode kering. Prinsip kerja dari metode ini adalah didasarkan 

pada berat residu pembakaran (oksidasi dengan suhu tinggi sekitar 500-650 °C) 

terhadap semua senyawa organik dalam bahan. Abu dalam bahan pangan 

ditetapkan dengan menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik 

pada suhu  tinggi sekitar 500-650 °C (Sumardi dan Sasmito, 2007). Prosedurnya 

penentuan kadar abu adalah sebagai berikut : 

 Dikeringkan porselen dalam oven pada suhu 105 0C selama semalam 

 Dimasukkan desikator selama 15 – 30 menit 

 Ditimbang berat porselen 

 Ditimbang sampel kering halus sebanyak 2 gram 

 Dimasukkan sampel dalam porselen dan abukan dalam muffle bersuhu 

650oC sampai seluruh bahan terabukan (abu berwarna keputih-putihan) 

 Dimasukkan dalam desikator selama 15 – 30  menit 

 Ditimbang beratnya 

 Dihitung kadar abunya menggunakan rumus: 

Kadar abu = %100x
sampelBerat

porselenBeratakhirBerat 

 

3.6.5 Analisis Kadar Pati (Metode Hidrolisis Asam) (Sudarmadji et al.,1997) 

Pati merupakan simpanan karbohidrat daam tumbuh-tumbuhan dan 

merupakan karbohidrat utama yang dimakan manusia diseluruh dunia. 

Komposisi amilosa dan amilopektin berbeda dalam pati berbagai bahan 

makanan. Amilopektin umumnya terdapat dalam jumlah yang lebih besar. 

Sebagian besar pati mengandung antara 15% dan 35% amilosa. Dalam butiran 

pati, rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semi kristal, 

yang menyebabkan tidak larut air dan memperlambat pencernaannya oleh 



amilase pankreas. Bila dipanaskan dengan air, struktur kristal rusak dan rantai 

polisakarida akan mengambil posisi acak. Hal ini menyebabkannya mengembang 

dan memadat. Cabang-cabang amilopektinlah yang menyebabkan pembentukan 

gel juga akan melunakkan dan memecahkan sel, sehingga memudahkan 

pencernaannya. Dalam pencernaan semua bentuk pati dihidrolisa menjadi 

glukosa (Almatsier, 2007). 

 Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik. 

Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari panjang rantai C-nya, 

serta apakah lurus atau bercabang rantai molekunya. Pati terdiri dari dua fraksi 

yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan 

fraksi yang tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur lurus 

dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa, sedang amilopektin mempunyai cabang 

dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2002). 

 Metode yang digunakan untuk mengetahui anlisis pati adalah 

menggunakan metode Hidrolisis asam. Prinsip kerja pada metode ini adalah 

menggunakan larutan ether dan NaOH 45%. Menurut Sudarmadji et., al (1997) 

prosedur kerjanya analisis pati dengan metode hidrolisis asam adalah: 

 Ditimbang 2 – 5 g sampel yang berupa bahan padat yang telah dihaluskan 

atau bahan cair dalam gelas piala 250 ml, tambahkan 50 ml aquades dan 

aduk selama 1 jam. Suspense disaring dengan kertas saring dan dicuci 

dengan aquades sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung 

karbohidrat yang larut dan dibuang. 

 Untuk bahan yang mengandung lemak, maka pati yang terdapat sebagai 

residu pada kertas saring dicuci 5 kali dengan 10 ml ether, biarkan ether 

menguap dari residu, kemudian cuci lagi dengan alkohol 10 % untuk 

membebaskan lebih lanjut karbohidrat yang terlarut. 



 Residu dipindahkan secara kuantatif dari kertas saring ke dalam Erlenmeyer 

dengan pancucian 200 ml aquades dan tambahkan 20 ml HCL ± 25 % (Berat 

Jenis 1,125), tutup dengan pendingin balik dan panaskan di atas penangas 

air mendidih selama 2,5 jam. 

 Setelah dingin dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan encerkan sampai 

volume 500 ml, kemudian disaring. Tentukan kadar gula yang dinyatakan 

sebagai glukosa dari filtrat yang diperoleh. Penentuan glukosa seperti pada 

penentuan gula reduksi. Berat glukosa dikalikan 0,9 merupakan berat pati.   

3.6.6  Analisis Kadar Amilosa (Spectrofotometri) (Chafid dan Galuh, 2010) 

 Amilosa merupakan polisakarida, yaitu polimer yang tersusun dari 

glukosa sebagai monomernya. Setiap monomer terhubung dengan ikatan  -(1,4) 

glycosidic. Amilosa adalah polimer yang tidak bercabang. Dalam masakan, 

amilosa memberi efek keras bagi tepung atau pati (Chafid dan Galuh, 2010). 

 Amilosa merupakan bagian dari rantai lurus yang dapat memutar dan 

membentuk daerah sulur ganda. Pada permukaan luar amilosa yang bersulur 

tunggal terdapat hidrogen yang berikatan dengan atom O-2 dan O-6. Rantai lurus 

amilosa yang membentuk sulur ganda kristal tersebut tahan terhadap amilase. 

Ikatan hidrogen inter- dan intra-sulur mengakibatkan terbentuknya struktur 

hidrofobik dengan kelarutan yang rendah. Oleh karena itu, sulur tunggal amilosa 

mirip dengan siklo-dekstrin yang bersifat hidrofobik pada permukaan dalamnya 

(Chaplin 2002). 

  Metode yang digunakan untuk menganalisis kadar amilosa ini 

menggunakan metode spectrofotometri. Amilosa merupakan polisakarida, yaitu 

polimer yang tersusun dari glukosa sebagai monomernya. Setiap monomer 

terhubung dengan ikatan  -(1,4) glycosidic. Amilosa adalah polimer yang tidak 



bercabang. Dalam masakan, amilosa memberi efek keras bagi tepung atau pati 

(Chafid dan Galuh, 2010). 

 Prosedur penentuan Kadar Amilosa adalah sebagai berikut:  

 ditimbang sampel sebanyak 0,2-0,2 gram. 

 ditambahkan alkohol 95% sebanyak 1 ml. 

 ditambahkan NaOH 9 ml. 

 dihomogenkan dengan vortek mixer. 

 diletakkan diatas hot plate pada suhu1000C sampai terhidrolisis sempurna. 

 diidinginkan. 

 diencerkan dengan aquades 100 ml. 

 dicampur dengan reagen iodin  sebanyak 2 ml dan reagen asam acetat 1 

ml.  

 dispektrofotometer. 

3.6.7 Analisis Kadar Amilopektin (Pati-amilosa) (Andarwulan et al., 2011) 

 Amilopektin merupakan komponen pati yang mempunyai rantai cabang, 

terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan α-(1,4) D-glukosa dan 

α-(1,6) D-glukosa. Amilopektin tidak larut dalam air tetapi larut dalam butanol dan 

bersifat kohesif sehingga sifat alir dan daya kompresibilitasnya kurang baik  

(Ben et al., 2007). 

 Menurut Chafid dan Galuh (2010), secara struktural amilopektin terbentuk 

dari rantai glukosa yang terikat dengan ikatan  -(1,6) glycosidic, hal ini sama 

dengan yang terdapat pada amilosa. Namun demikian, pada amilopektin 

terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 20 mata  rantai glukosa) dengan ikatan  -

(1,4) glycosidic.  Selain itu, berbeda dengan amilosa, amilopektin tidak akan larut 

dalam air. 



 Amilopektin seperti amilosa juga mempunyai ikatan  α-(1,4) pada rantai 

lurusnya, serta ikatan  β-(1,6) pada titik percabangannya. Struktur rantai 

amilopektin cenderung membentuk rantai yang bercabang. Biasanya amilopektin 

mengandung 1000 atau lebih unit molekul glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai bervariasi tergantung pada 

sumbernya. Amilopektin pada pati umbi-umbian mengandung sejumlah kecil 

ester fosfat yang terikat pada atom karbon ke 6 dari cincin glukosa (Koswara, 

2006).   

 Menurut Andarwulan et al., (2011), kandungan amilosa dalam bahan 

pangan dapat ditentukan berdasarkan pada kemampuannya untuk bereaksi 

dengan senyawa iodine menghasilkan kompleks berwarna biru. Intensitas warna 

ini akan berbeda tergantung pada kadar amilosa dalam bahan pangan dan dapat 

ditentukan secara spektrofotometri. Sedangkan kandungan amilopektin dapat 

ditentukan sebagai selisih antara kandungan pati dengan amilosa.  

 Menurut hartati et al., (2003), kadar amilopektin dihitung berdasarkan 

selisih antara kadar pati dan amilosa. Hal ini bisa dikatakan bahwa analisa kadar 

amilopektin menggunakan metode By Difference atau jumlah pati dikurangi kadar 

amilosa. 

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

 Warna bahan dan produk pangan dapat dibentuk oleh adanya pigmen 

yang secara alami terdapat dalam bahan pangan atau bahan pewarna yang 

ditambahkan ke dalam makanan. Pigmen alami dapat terjadi pada bahan pangan 

yang belum diolah atau terbentuk selama proses pengolahan. Diantara pigmen 

bahan pangan yang secara alami sering ditemui adalah karotenoid (Kuning-

orange), klorofil (Hijau), betalain (Violet-merah-kuning), antosianin (Merah-biru), 

melanoidin dan mioglobin (Merah). Disamping itu, ada juga pewarna yang 



ditambahkan baik yang berasal dari senyawa-senyawa yang diekstrak dari bahan 

pangan alami maupun berasal dari bahan pewarna sintetis. Sedangkan contoh 

warna yang terbentuk selama proses pengolahan adalah kecoklatan non-

enzimatis (reaksi maillard) hasil interaksi kimia antara gula pereduksi dan gugus 

amino dari protein (andrawulan, et.,al, 2011).   

Warna tepung mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) diukur dengan 

menggunakan “color reader” dengan parameter L*a*b*. L* menyatakan tingkat 

gelap sampai terang atau kecerahan dengan kisaran nilai 0 sampai 100. Nilai 0 

menyatakan sangat gelap atau hitam, sedangkan 100 menyatakan sangat terang 

atau putih. a* menyatakan kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai positif 

menyatakan warna merah. b* menyatakan tingkat biru sampai kuning. Menurut 

Lawless dan Heyman (1998), warna suatu bahan ditentukan oleh 3 dimensi yaitu 

warna sendiri, kecerahan dan kejelasan warna. Prosedur analisa warna menurut 

(Yuwono dan Susanto, 1998) adalah  

Prosedur  analisis warna menggunakan “color reader” 

 Pengukuran warna dilakukan dengan  color reader  sampel disiapkan dalam  

       plastik bening.  

 Hidupkan color reader.  

 Target pembacaan L*, a*, b* color space yang ditentukan.  

 Diukur warnanya.  

Keterangan: 

Bacaan L* untuk kecerahan warna, a* dan b* adalah koordinat kromatisitas atau 

a* warna merah dan b* warna kekuningan.  

 

 

  



4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.    Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. 

4.1.1.  Penelitian Pendahuluan 

 Pada penelitian pendahuluan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu pada buah mangrove tancang (Bruguiera gymnorrhiza) pada 

bagian buah (daging buah), selain itu juga memberikan informasi lainnya pada 

penggunaan waktu yang optimum untuk menghasilkan tepung yang mempunyai 

mutu yang bagus mengenai perlakuan kontrol dengan menggunakan metode 

eksperimen. Adapun hasil analisis proksimat buah mangrove tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza) pada bagian buah (daging buah), didapatkan hasil analisis 

proksimat  dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Analisis Proksimat Buah Mangrove Tancang (Bruguiera 

gymnorrhiza) Penelitian Pendahuluan. 

No Parameter 
Kontrol (Rata-

rata) 

1 Kadar Protein (%) 5,69 

2 Kadar Lemak (%) 0,52 

3 Kadar Air (%) 10,34 

4 Kadar Abu (%) 1,25 

5 Kadar Pati (%) 34,67 

6 Kadar Amilosa (%) 1,04 

7 Kadar Amilopektin (%) 33,58 

8 Warna; L* 59,00 

             a* 10,50 

             b* 13,87 

 

 

 

 

 



4.1.2. Penelitian Utama 

Setelah melakukan penelitian pendahuluan kemudian dilakukan penelitian 

utama yaitu untuk memperoleh hasil terbaik yang didapatkan pada penelitian 

pendahuluan, dan akan dikembangkan lagi pada penelitian utama. Penelitian 

utama bertujuan menghasilkan kualitas tepung buah mangrove tancang 

(Bruguiera gymnorrhiza) dengan mutu yang baik. Adapun penggunaan waktu 

yang berbeda pada perlakuan pengukusan yang digunakan adalah (30, 60, 90) 

menit dengan tiga kali ulangan. Kontrol yang digunakan pada penelitian 

pendahuluan ini menggunakan waktu pengukusan terendah yaitu selama 5 

menit. Sedangkan perlakuan terbaik dengan parameter kimia adalah (kadar 

protein, kadar lemak, kadar air, kadar abu, kadar amilosa, kadar amilopektin, 

kadar pati dan warna) dapat dilihat  pada Tabel 5.  

Tabel 5.  Data Hasil Rata-rata Penelitian Tepung Buah Mangrove Tancang 

(Brugueira gymnorrhiza)  

Parameter Kontrol Perlakuan 

(30 menit) 

Perlakuan 

(60 menit) 

Perlakuan 

(90 menit) 

Kadar Protein (%) 5,69% 5,12% 4,89% 4,95% 

Kadar Lemak (%) 0,52% 0,50% 0,40% 0,39% 

Kadar Air (%) 10,34% 9,45% 10,63% 12,12% 

Kadar Abu (%) 1,25% 1,65% 1,44% 1,32% 

Kadar Pati (%) 34,67% 32,53% 33,87% 34,71 

Kadar Amilosa (%) 1,04% 1,14% 0,87% 0,94% 

Kadar Amilopektin (%) 33,58% 31,39% 33,00% 33,76% 

Warna; L* 59,00% 62,23% 60,68% 58,07% 

            a* 10,50% 10,77% 10,60% 10,27% 

            b* 13,87% 15,23 14,37% 14,10% 

 

 

 

 

 

 



4.2. Parameter Kimia 

4.2.1.  Kadar Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting bagi tubuh, karena selain 

sebagai sumber energi protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan zat 

pengatur didalam tubuh (Muchtadi, 1993). Hasil pengujian kadar protein pada 

kontrol dan perlakuan (30, 60, 90) menit dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Gambar 6.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Protein Kontrol dan 

Perlakuan (30, 60, 90) menit. 

Dari gambar 6 diagram batang kadar protein, dapat dilihat hasil analisis 

kadar protein mengalami penurunan dari kontrol ke perlakuan (30, 60, 90 menit). 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap kadar protein nilai Fhitung > 

Ftabel 5%, yaitu 37,591 > 4,76 (berbeda nyata) hasil ini dapat dilihat pada 

lampiran 1 analisis kadar protein. Dan perlakuan terbaik kadar protein terdapat 

pada perlakuan waktu 30 menit, yang diakibatkan karena proses pengkusan. 

Sehingga protein menyebabkan denaturasi protein dan gelasi protein yang diikuti 

dengan mengembangnya granula pati. Menurut Kusnandar (2010), pemanasan 

dapat menyebabkan bahan pengan mengalami perubahan tekstur yaitu 

membentuk gel. Mengembangnya granula pati ini menyebabkan tekanan yang 

5.69 

5.12 
4.89 4.95 

0.00 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.00 

6.00 

7.00 

Kontrol 30 menit 60 menit 90 menit 

K
ad

ar
 P

ro
te

in
 %

 

Perlakuan 

Rata-rata 



kuat pada matriks protein disertai dengan penarikan air yang berada disekitar 

matriks protein, sehingga menghasilkan gel yang lebih kuat (Wu et al., 1985).   

4.2.2 Kadar Lemak 

Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut air tetapi tidak dapat 

diekstaksi dengan pelarut non polar seperti kloroform, eter dan benzena. (Toha, 

2001). Hasil pengujian kadar lemak pada kontrol dan perlakuan (30, 60, 90) 

menit dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Lemak Kontrol dan 

Perlakuan (30, 60, 90) menit. 

Dari gambar 7 diagram batang kadar lemak, dapat dilihat hasil analisis 

kadar lemak mengalami penurunan dengan perlakuan 30, 60, 90 menit. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap kadar lemak nilai Fhitung < 

Ftabel 5%, yaitu 3,33871 < 4,76 (tidak berbeda nyata) hasil ini dapat dilihat pada 

lampiran 2 analisis kadar lemak. Perlakuan terbaik pada kadar lemak terdapat 

pada perlakuan 90 menit. Hal ini dikarenakan adanya proses pemanasan 

(pengukusan) dan pengeringan dengan menggunakan oven dan mengakibatkan 

terhidrolisisnya lemak yang mengakibatkan lemak turun. Menurut Kusnandar 

(2010) Reaksi hidrolisis dapat terjadi karena adanya aktivitas enzim lipase atau 

0.52 0.5 

0.4 0.39 

0 

0.1 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.7 

Kontrol 30 menit 60 menit 90 menit 

K
ad

ar
 L

e
m

ak
 %

 

Perlakuan 

Rata-rata 



proses pemanasan yang menyebabkan pemutusan ikatan ester dan pelepasan 

asam lemak bebas. Dari segi kualitas tepung mangrove ini mempunyai daya 

simpan yang lama karena mempunyai kadar lemak yang rendah (Suarni, 2009). 

4.2.3.  Kadar Air  

Penentuan kadar air dengan menggunakan metode pengeringan 

(Thermogravimetri) dalam oven dengan cara memanaskan sampel pada suhu 

100-105 °C sampai diperoleh berat konstan (Sudarmadji et al., 1996). Hasil 

pengujian kadar air pada kontrol dan perlakuan (30, 60, 90) menit dapat dilihat 

pada Gambar 8. 

 

Gambar 8.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Air Kontrol dan Perlakuan 

(30, 60, 90) menit. 

Dari gambar 8 diagram batang kadar air, semakin lama waktu 

pengukusan pada bahan, maka semakin meningkat nilai rata-rata kadar air. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap kadar Air nilai Fhitung > Ftabel 

5%, yaitu 19,229 > 4.76 (berbeda nyata). Hasil ini dapat dilihat pada lampiran 3 

analisis kadar air. Perlakuan terbaik pada kadar air terdapat pada perlakuan 30 

menit. Hal ini disebabkan karena adanya proses pemanasan atau pengukusan 

pada bahan yang dapat mengikat air masuk ke dalam bahan. Menurut McCready 

(1970), Mengembangnya granula pati selama proses pemanasan dapat 
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menyebabkan molekul-molekul air berpenetrasi masuk ke dalam granula dan 

terperangkap pada susunan molekul amilosa dan amilopektin. 

4.2.4.  Kadar Abu 

Kadar abu menggambarkan kandungan mineral dari sampel bahan 

makanan. Yang disebut kadar abu adalah material yang tertinggal bila bahan 

makanan dipijarkan dan dibakar pada suhu sekitar 500 – 800 oC. Semua bahan 

organik akan terbakar sempurna menjadi air dan CO2 serta NH3, sedangkan 

elemen tertinggal sebagai oksidasinya (Sediaoetama, 2000). Hasil pengujian 

kadar abu pada kontrol dan perlakuan waktu (30, 60, 90) menit dapat dilihat pada 

gambar 9. 

 

Gambar 9.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Abu Kontrol dan Perlakuan 

(30, 60, 90) menit. 

Dari gambar 9 diagram batang kadar abu, dapat dilihat hasil analisis 

kadar abu tepung semakin menurun mendekati kontrol dengan lama waktu 

pengukusan (30, 60, 90) menit. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap 

kadar Abu nilai Fhitung > Ftabel 5%, yaitu 51,151 > 4,76 (berbeda nyata) hasil ini 

dapat dilihat pada lampiran 4 analisis kadar Abu. Perlakuan terbaik kadar abu 
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terdapat pada perlakuan 90 menit. Kadar abu berbanding terbalik dengan kadar 

air. semakin rendah kadar abu mutu tepung akan semakin baik. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Sudaemadji et al., (1996), bahwa kadar abu tergantung pada 

jenis bahan, waktu dan suhu yang digunakan saat pengeringan, jika bahan yang 

diolah melalui proses pengeringan maka lama waktu dan semakin tinggi suhu 

pengeringan akan meningkatakan kadar abu, karena kadar air yang keluar dari 

dalam bahan semakin besar. Jika dapat dikatakan bahwa kadar air berbanding 

terbalik dengan kadar abu. Semakin rendahnya kadar air maka kadar abu 

semakin tinggi.  

4.2.5. Kadar Pati  

 Adanya air dan energi panas yang cukup, menyebabkan granula pati 

alami mengalami pembengkakan, yang selanjutnya granula pati pecah. 

Pecahnya granula pati menyebabkan fraksi amilosa pati leaching. Kondisi 

tersebut memungkinkan terjadinya pembentukan kompleks (Yuliasih et al., 2011). 

Hasil pengujian kadar Pati pada kontrol dan perlakuan waktu (30, 60, 90) menit 

dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Pati Kontrol dan Perlakuan 

(30, 60, 90) menit. 
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 Dari gambar 10 diagram batang kadar pati, dapat dilihat hasil analisis 

kadar pati semakin meningkatnya lama waktu perlakuan (30, 60, 90) menit nilai 

rata-rata kadar pati semakin meningkat. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam 

terhadap kadar Pati nilai Fhitung > Ftabel 5%, yaitu 4,79 > 4,76  (berbeda nyata) 

hasil ini dapat dilihat pada lampiran 5 analisis kadar pati. Perlakuan terbaik kadar 

pati terdapat pada perlakuan 90 menit. Hal ini disebabkan karena adanya proses 

pemanasan (pengukusan) yang mengakibatkan kadar pati meningkat. Menurut 

Wu et al., (2010), bila suspensi pati dipanaskan secara berangsur-angsur atau 

dengan meningkatnya suhu pemanasan di atas suhu gelatinisasi granula pati 

akan semakin mengembang sampai tidak akan mampu lagi menampung air. 

4.2.6. Kadar Amilosa 

 Amilosa merupakan polisakarida, yaitu polimer yang tersusun dari 

glukosa sebagai monomernya. Setiap monomer terhubung dengan ikatan  -(1,4) 

glykosidik. Amilosa adalah polimer yang tidak bercabang. Dalam masakan, 

amilosa memberi efek keras bagi tepung atau pati (Chafid dan Galuh, 2010). 

Hasil pengujian kadar amilosa rata-rata kontrol dengan perlakuan waktu (30, 60, 

90) menit dapat dilihat pada gambar 11 berikut: 

 

Gambar 11.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Amilosa Kontrol dan 

Perlakuan (30, 60, 90) menit. 
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 Dari gambar 11 diagram batang kadar amilosa, dapat dilihat hasil analisis 

kadar amilosa dengan perlakuan waktu 30 menit mengalami peningkatan dan di 

perlakuan  berikutnya yaitu 60 menit mengalami penurunan. Berdasarkan hasil 

analisis sidik ragam terhadap kadar Amilosa nilai Fhitung < Ftabel 5%, yaitu 

2,053 < 4,76  (tidak berbeda nyata) hasil ini dapat dilihat pada lampiran 6 analisis 

kadar Amilosa. Perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan 30 menit. Hal ini 

disebabkan karena adanya proses pengukusan didalam kadar amilosa sudah 

mencapai suhu gelatinisasi. Menurut Kusnandar (2010), dengan meningkatnya 

suhu pemanasan diatas suhu gelatinisasi granula pati akan semakin 

mengembang, amilosa meningkat. Dengan meningkatnya suhu pemanasan 

granula pati tidak akan menampung air lagi dan pecah serta amilosa membentuk 

pasta pati.  

4.2.7. Kadar Amilopektin 

  Amilopektin seperti amilosa juga mempunyai ikatan  α-(1,4) pada rantai 

lurusnya, serta ikatan  β-(1,6) pada titik percabangannya. Struktur rantai 

amilopektin cenderung membentuk rantai yang bercabang. Biasanya amilopektin 

mengandung 1000 atau lebih unit molekul glukosa untuk setiap rantai. Berat 

molekul amilopektin glukosa untuk setiap rantai bervariasi tergantung pada 

sumbernya. Amilopektin pada pati umbi-umbian mengandung sejumlah kecil 

ester fosfat yang terikat pada atom karbon ke 6 dari cincin glukosa (Koswara, 

2006). Hasil pengujian kadar amilopektin kontrol dan perlakuan waktu (30, 60, 

90) menit dapat dilihat dari gambar 12 berikut: 



 

Gambar 12.  Grafik Batang Hasil Analisis Kadar Amilopektin Kontrol dan 

Perlakuan (30, 60, 90) menit. 

 

 Dari gambar 12 dapat dilihat kadar amilopektin semakin lama waktu 

pengukusan maka semakin meningkat hasil analisis kadar amilopektin. 

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap kadar Amilopektin nilai Fhitung > 

Ftabel 5%, yaitu 5,282 > 4,76  (berbeda nyata) hasil ini dapat dilihat pada 

lampiran 7 analisis kadar Amilopektin. Perlakuan terbaik pada kadar amilopektin 

terdapat pada perlakuan 90 menit. Hal ini disebabkan karena adanya proses 

pemanasan (pengukusan) yang mengakibatkan kadar amilopektin meningkat 

yang menyebabkan granula pati mengembang. Menurut McCready, (1970) 

Mengembangnya granula pati disebabkan karena molekul-molekul air 

berpenetrasi masuk ke dalam granula dan terperangkap pada susunan molekul 

amilosa dan amilopektin. Dan hasil analisis amilopektin pada gambar 12 diatas 

merupakan hasil dari pengurangan pati. Menurut Andarwulan et al., (2010), 

kandungan amilopektin dapat ditentukan dari selisih antara kandungan pati 

dengan amilosa. 

 

 

33.58 

31.39 

33 

33.76 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Kontrol 30 menit 60 menit 90 menit 

K
ad

ar
 A

m
ilo

p
e

kt
in

 %
 

Perlakuan 

Rata-rata 



4.2.8. Warna  

 Warna suatu bahan ditentukan oleh 3 dimensi yaitu warna sendiri, 

kecerahan dan kejelasan warna. Hasil pengujian warna L* (kecerahan), a* 

(merah), b* (biru sampai kuning) pada kontrol dan pada perlakuan (30, 60, 90) 

menit dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13.  Grafik Batang Hasil Analisis Warna Kontrol dan Perlakuan (30, 

60, 90) menit.  

Dari gambar 13 dapat dilihat hasil uji warna L*, a*, b* menyatakan bahwa 

semakin lama waktu pengukusan hasil nilai rata-rata analisis warna semakin 

menurun. Hal ini disebabkan karena adanya pemanasan (pengukusan) sehingga 

menyebabkan warna tepung menjadi gelap. Parameter warna L*a*b*. L* 

menyatakan tingkat gelap sampai terang atau kecerahan dengan kisaran nilai 0 

sampai 100. Nilai 0 menyatakan sangat gelap atau hitam, sedangkan 100 

menyatakan sangat terang atau putih. a* menyatakan kecenderungan warna 

hijau, sedangkan nilai positif menyatakan warna merah. b* menyatakan tingkat 

biru sampai kuning. Lawless dan Heyman (1998), 

 Berdasarkan hasil analisis sidik ragam terhadap warna L* nilai F hitung > 

F tabel 5%, yaitu 21.145 > 4,76  (berbeda nyata), warna a* nilai Fhitung < Ftabel 
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5%, yaitu 1,356 < 4,76  (tidak berbeda nyata), nilai Fhitung > Ftabel 5%, yaitu 

23.771 > 4,76  (berbeda nyata). Perlakuan terbaik pada analisis warna terdapat 

pada perlakuan 30 menit, yaitu nilai rata-ratanya di atas kontrol tetapi semakin 

lama waktu nilai rata-rata semakin menurun hal ini disebabkan karena adanya 

proses pemanasan (pengkusan). Menurut Ambarsari et al ., (2009), pada proses 

pemanasan (perebusa dan pengkusan) tingginya kadar abu pada bahan 

menunjukkan tingginya kandungan mineral namun dapat juga disebabkan oleh 

adanya reaksi enzimatis (browning enzimatik) yang menyebabkan turunnya 

derajat putih tepung. Kadar abu yang tinggi pada bahan tepung kurang disukai 

karena cenderung member warna gelap pada produknya.semakin rendah kadar 

abu pada produk tepung akan semakin baik. Karena kadar abu selain 

mempengaruhi warna akhir produk juga akan mempengaruhi tingkat kestabilan 

adonan.   

 

 

  



5.   PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

 Adanya pengaruh pengukusan tepung buah mangrove tancang 

(Bruguiera gymnorrhiza) untuk menghasilkan mutu tepung mangrove 

yang terbaik. 

 Perlakuan pengukusan dengan lama waktu yang berbeda memberikan 

pengaruh pada mutu tepung mangrove tancang yaitu pada analisis kadar 

protein, analisis kadar abu, analisis kadar air, analisis kadar pati, analisis 

kadar amilopektin, analisis warna L* dan b*. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah Perlu diadakan 

penelitian lanjutan terhadap pembuatan tepung buah manrove tancang 

(Bruguiera gymnorrhiza) menggunakan metode pengukusan dengan 

menggunakan perlakuan waktu dan perlakuan suhu yang berbeda juga. Serta 

peralatan dalam penelitian ini harus diperlengkap dan diperbanyak agar 

penelitian dapat berjalan dengan hasil yang maksimal. 
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LAMPIRAN 1.  ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Protein Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Kadar Protein 
      

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 5.58 5.83 5.66 17.07 5.69 0.127671453 

30 menit 5.15 5.16 5.05 15.36 5.12 0.060827625 

60 menit 4.98 4.73 4.97 14.68 4.89 0.141539158 

90 menit 4.98 4.89 4.97 14.84 4.95 0.049328829 

 Total 20.69 20.61 20.65 61.95     
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ANOVA 

Protein 
      SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1.19729 0.39910 37.59158 4.76 9.78 

Galat 8 0.08493 0.01062 
  

  

Total 11 1.28222         
 
Kesimpulan : F hitung 5% > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan berpengaruh terhadap kadar protein 
tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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Kolom Notasi BNT 5% 

  
  

Keterangan B C A K 
  Rata-rata 4.89 4.95 5.12 5.69 Notasi BNT 5% 

B 4.89 - - - - a 0.193 

C 4.95 0.06 - - - a 
 A 5.12 0.23* 0.17 - - ab 
 K 5.69 0.8* 0.74* 0.57* - c 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 2. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Lemak Tepung  Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Kadar Lemak 
      

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 0.61 0.53 0.42 1.56 0.52 0.09539392 

30 menit 0.44 0.49 0.58 1.51 0.50 0.070945989 

60 menit 0.44 0.38 0.38 1.2 0.40 0.034641016 

90 menit 0.41 0.41 0.35 1.17 0.39 0.034641016 

Total 1.9 1.81 1.73 5.44     
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ANOVA 

Kadar 
Lemak 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0.04140 0.01380 3.33871 4.76 9.78 

Galat 8 0.03307 0.00413 
  

  

Total 11 0.07447         
 
Kesimpulan : F hitung 5% < F tabel 
 : tolak H1, tidak berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan tidak berpengaruh terhadap kadar 
lemak tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
 
 
 
 



LAMPIRAN 3. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Air Tepung Mangrove Bruguiera gymnorrhiza 

Kadar Air 

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 9.96 10.91 10.15 31.02 10.34 0.502692749 

30 menit 9.09 9.68 9.59 28.36 9.45 0.31785741 

60 menit 9.90 10.91 11.09 31.90 10.63 0.641430693 

90 menit 12.11 12.08 12.17 36.36 12.12 0.045825757 

Total 41.06 43.58 43.00 127.64     
 

 

 
ANOVA 

Kadar Air 
      SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 11.06573 3.68858 19.22970 4.76 9.78 

Galat 8 1.53453 0.19182 
  

  

Total 11 12.60027         
 
Kesimpulan : F hitung 5% > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan berpengaruh terhadap kadar air 
tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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Keterangan A K B C 
  Rata-rata 9.45 10.34 10.63 12.12 Notasi BNT 5% 

A 9.45 - - - - a 0.820 

K 10.34 0.89* - - - b 
 B 10.63 1.18* 0.29 - - bc 
 C 12.12 2.67* 1.78* 1.49* - d 
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LAMPIRAN 4. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Abu Tepung Mangrove Bruguiera gymnorrhiza 

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 1.30 1.26 1.18 3.74 1.25 0.061101009 

30 menit  1.62 1.68 1.66 4.96 1.65 0.030550505 

60 menit  1.48 1.42 1.41 4.31 1.44 0.037859389 

90 menit 1.36 1.31 1.29 3.96 1.32 0.036055513 

Total 5.76 5.67 5.54 16.97     
 

 

 
ANOVA 

Kadar Abu 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0.28389 0.09463 51.15165 4.76 9.78 

Galat 8 0.01480 0.00185 
  

  

Total 11 0.29869         
 
Kesimpulan : F hitung 5% > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan berpengaruh terhadap kadar abu 
tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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LAMPIRAN 5. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisa Kadar Pati Tepung Buah Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Kadar Pati 

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 33.95 34.48 35.57 104.00 34.67 0.825974172 

30 menit 31.82 32.24 33.54 97.60 32.53 0.896734818 

60 menit 33.20 33.70 34.70 101.60 33.87 0.763762616 

90 menit 35.43 34.70 33.99 104.12 34.71 0.720023148 

Total 134.40 135.12 137.80 407.32     
 

 

 
ANOVA 

Kadar Pati 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 9.29960 3.09987 4.79089 4.76 9.78 

Galat 8 5.17627 0.64703 
  

  

Total 11 14.47587         
 
Kesimpulan : F hitung > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Ket: perlakuan pengukusan memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kadar pati pada tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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Keterangan A B K C 
  Rata-rata 32.53 33.87 34.67 34.71 Notasi BNT 5% 

A 32.53 - - - - a 1.512 

B 33.87 1.34 - - - a 
 K 34.67 2.14* 0.8 - - ab 
 C 34.71 2.18* 0.84 0.04 - ab 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Amilosa Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Kadar 
Amilosa 

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 0.88 1.09 1.14 3.11 1.04 0.137961347 

30 menit 1.04 1.31 1.07 3.42 1.14 0.147986486 

60 menit 1.04 0.77 0.79 2.60 0.87 0.150443788 

90 menit 1.00 1.04 0.79 2.83 0.94 0.134288247 

Total 3.96 4.21 3.79 11.96     
 

 

 
ANOVA 

Kadar Amilosa 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 
Perlakuan 3 0.12567 0.04189 2.05338 4.76 9.78 
Galat 8 0.16320 0.02040 

  
  

Total 11 0.28887         
 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 
 : tolak H1, tidak berbeda nyata 
 
Ket: perlakuan pengukusan tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap kadar amilosa pada tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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LAMPIRAN 7. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Kadar Amilopektin Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Kadar Amilopektin 
     

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 32.91 33.39 34.43 100.73 33.58 0.777002788 

30 menit 30.78 30.93 32.47 94.18 31.39 0.935432164 

60 menit 32.16 32.93 33.91 99.00 33.00 0.877097486 

90 menit 34.43 33.66 33.20 101.29 33.76 0.621476736 

Total 130.28 130.91 134.01 395.20     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 

Kadar Amilopektin 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 10.43647 3.47882 5.28235 4.76 9.78 

Galat 8 5.26860 0.65857 
  

  

Total 11 15.70507         
 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Ket: perlakuan pengukusan memberikan pengaruh terhadap kadar 
amilopektin tepung buah Bruguiera gymnorrhiza. 
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A 31.39 - - - - a 1.526 

B 33.00 1.61* - - - b 
 K 33.58 2.19* 0.58 - - b 
 C 33.76 2.39* 0.76 0.18 
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LAMPIRAN 8. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Warna L* (kecerahan) Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Warna L* 

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 59.20 58.70 59.10 177.00 59.00 0.264575131 

30 menit  62.70 62.20 61.80 186.70 62.23 0.450924975 

60 menit  61.70 60.23 60.10 182.03 60.68 0.888613152 

90 menit  59.10 57.80 57.30 174.20 58.07 0.929157324 

Total 242.70 238.93 238.30 719.93     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA 

Kadar L* 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 30.54989 10.18330 21.14582 4.76 9.78 

Galat 8 3.85260 0.48158 
  

  

Total 11 34.40249         
 
Kesimpulan : F hitung 5% > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan berpengaruh terhadap warna L* 
(kecerahan) tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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Keterangan C K B A 
  Rata-rata 58.07 59.00 60.68 62.23 Notasi BNT 5% 

C 58.07 - - - - a 1.305 

K 59.00 0.93 - - - a 
 B 60.68 2.61* 1.68* - - b 
 A 62.23 4.16* 3.23* 1.55* - c 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 9. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Warna a* (merah) Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Warna  a* 
      

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 10.50 10.30 10.70 31.50 10.50 0.2 

30 menit 11.00 10.60 10.70 32.30 10.77 0.2081666 

60 menit 10.20 11.20 10.40 31.80 10.60 0.529150262 

90 menit 10.30 10.10 10.40 30.80 10.27 0.152752523 

Total 42.00 42.20 42.20 126.40     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 

Kadar a* 
      SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0.39333 0.13111 1.35632 4.76 9.78 

Galat 8 0.77333 0.09667 
  

  
Total 11 1.16667         

 
Kesimpulan : F hitung < F tabel 
 : Tolak H1, tidak berbeda nyata 
Ket: perlakuan pengukusan tidak memberikan pengaruh terhadap warna 
a* tepung buah Bruguiera gymnorrhiza. 
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LAMPIRAN 10. ANALISIS SIDIK RAGAM (ANOVA) 

Hasil Analisis Warna b* (kuning) Tepung Mangrove Bruguiera 

gymnorrhiza 

Warna b* 
      

Perlakuan U1 U2 U3 total 
Rata-
rata SD 

Kontrol 14.10 13.60 13.90 41.60 13.87 0.251661148 

30 menit 15.20 15.30 15.20 45.70 15.23 0.057735027 

60 menit 14.50 14.60 14.00 43.10 14.37 0.321455025 

90 menit 14.20 14.10 14.00 42.30 14.10 0.1 

Total 58.00 57.60 57.10 172.70     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA 

Kadar b 
      SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 3.20917 1.06972 23.77160 4.76 9.78 
Galat 8 0.36000 0.04500 

  
  

Total 11 3.56917         
 
Kesimpulan : F hitung 5% > F tabel 
 : terima H1, berbeda nyata 
 
Interpretasi : perlakuan pengukusan berpengaruh terhadap warna b* 
tepung mangrove Bruguiera gymnorrhiza 
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Keterangan K C B A 
  Rata-rata 13.87 14.10 14.37 15.23 Notasi BNT 5% 

K 13.87 - - - - a 0.398 

C 14.10 0.23 - - - b 
 B 14.37 0.5* 0.27 - - ab 
 A 15.23 1.36* 1.13* 0.86* - c 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 11. PEMBUATAN TEPUNG MANGROVE TANCANG 
(Bruguiera    gymnorrhiza) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mangrove Bruguiera 
gymnorrhiza 

Proses Pengupasan 

Hasil Pengupasan Proses Pemotongan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perendaman hari pertama 

Penimbangan 

Air bekas 
perendaman 

pertama 
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Perendaman  
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Oven (Alat untuk 

pengeringan) 
Proses pengeringan 

(Pengovenan) 

Sampel setelah 

dikeringkan 

Persiapan 

penghalusan sampel 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 
 

Proses penghalusan 
menggunakan 

blender 

Hasil ayakan  

Pengayakan 


