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RINGKASAN 
 

Jagung dikenal sebagai alternatif pengganti beras karena kandungan 
karbohidrat yang tinggi serta zat gizi lainnya seperti asam lemak esensial dan 
provitamin A. Sebelum digunakan, jagung mengalami proses penggilingan sehingga 
dihasilkan jagung dalam bentuk grit. Penggilingan ini berfungsi untuk mengecilkan 
ukuran sehingga memudahkan penyerapan air, memisahkan lembaga dan kulit biji, 
serta menurunkan zat inhibitor seperti asam fitat dan polifenol. Beberapa proses 
sederhana seperti perendaman dan fermentasi juga diketahui dapat menurunkan 
kandungan antinutrisi serta meningkatkan nilai nutrisi pada jagung. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 
perendaman sebagai upaya fermentasi alami terhadap karakteristik tepung jagung dan 
mengaplikasikannya pada bubur bayi instan dengan penambahan tepung kecambah 
kacang hijau sebagai pelengkap. 

Penelitian ini menggunakan satu faktor yaitu lama perendaman grit jagung 0, 
12, 24, 36, dan 48 jam, dengan 4 kali ulangan. Metode pengeringan yang digunakan 
untuk pembuatan tepung jagung adalah metode foam-mat drying. 

Berdasarkan hasil penelitian, perendaman grit jagung berpengaruh terhadap 
kadar protein, lemak, pati, serat kasar, daya cerna protein, asam fitat, total gula, total 
asam, pH, air, abu, indeks kelarutan dalam air, daya serap uap air, tingkat kecerahan 
(L*), dan tingkat kekuningan (b*).  

Berdasarkan metode Multiple Attribute didapatkan perendaman 24 jam 
sebagai perlakuan terbaik. Tepung jagung terfermentasi yang dihasilkan mempunyai 
karakteristik: kadar protein 15,60 %, daya cerna protein 59,02 %, lemak 0,90 %, pati 
66,75 %, serat kasar 3,13 %, total gula 54,76 %, asam fitat 0,63 %, total asam 0,54 %, 
air 7,82 %, abu 0,85 %, indeks kelarutan dalam air 49,64 %, daya serap uap air 
4,92%, tingkat kecerahan (L) 68,04, dan tingkat kekuningan (b*) 32,67. 

Bubur bayi instan yang dihasilkan masih belum memenuhi standar kecukupan 
protein, lemak, dan energi sehingga perlu penambahan susu bubuk dalam 
penyajiannya. 
 
Kata Kunci : jagung, perendaman, tepung jagung terfermentasi, bubur bayi 
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SUMMARY 
 

 Maize is known as substitute for rice because of high carbohydrate and other 
nutrients such as essential fatty acid and provitamin A. Maize need to be grinded to 
grits before further use. The purpose of the grind process is to minimize the particle 
size so the maize can absorb water easily, separates bran and germ, and reduce 
inhibitors such as phytic acid and polyphenols. Some simple methods like soaking 
and fermentation have already been used to reduce antinutrients and raise nutritients 
value on maize. 
 The objective of this research is to learn the effect of maize grit’s soaking 
time as natural fermentation to maize flour characteristic and to apply it on instant 
gruel for infant with germinate mung bean flour as supplement. 
 This research use one factor which was the maize grits’s soaking time which 
is 0,12, 24, 36, and 48 hours. Each treatment repeated four times. Drying method that 
used on the making maize flour is a foam-mat drying method. 
 The research showed that the soaking time gave effect on protein, fat, starch, 
crude fiber, protein digestibility, phytic acid, totally sugar proportion, totally acid 
proportion, acidity, water, ash content, water solubility index, water absorption 
capacity, lightness (L*) and yellowness (b*). 
 Based on the Multiple Attribute method, the 24 hours soaking time gave the 
best treatment. Fermented maize flour had characteristics: 15,60 % protein; 59,02 % 
protein digestibility; 0,9 % fat; 66,75 % starch; 3,13 % crude fiber; 54,76 % totally 
sugar proportion; 0,63 % phytic acid; 0,54 % totally acid proportion; 7,82 % water; 
0,85 % ash; 49,64 % water solubility index; 4,92 % water vapour absorption; 68,04 
lightness (L); and 32,67 yellowness (b*) 
 Instant gruel for infant didn’t qualified the standar of protein, fat, and energy 
value so for serving, milk powder need to be added. 
 
 
Key word: maize, soaking, fermented maize flour, infant gruel 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian lokal yang sangat 

berpotensi untuk dikembangkan. Menurut data BPS (2008), pada tahun 2006 

produksi jagung Indonesia mencapai 11,6 juta ton dan meningkat menjadi 14,8 juta 

ton pada tahun 2008. Selain itu, jagung dikenal sebagai alternatif pengganti beras 

karena kandungan karbohidrat yang tinggi serta zat gizi lainnya seperti asam lemak 

esensial dan provitamin A. Menurut Munarso dkk. (1993), karbohidrat merupakan 

komponen terbanyak jagung yaitu sekitar 98% dan 60%nya jenis karbohidrat yang 

mudah dicerna. Jagung kuning mengandung pro vitamin A sekitar 0,59 mg/100 g 

bahan dan Fe sekitar 2,4-3,6%. Kandungan lemak jagung 4-5% terdiri atas lemak 

esensial yang dibutuhkan tubuh (Suarni, 2002). Namun sayangnya jagung dalam 

kondisi utuh tidak dapat diolah secara maksimal karena sulit menyerap air sehingga 

perlu adanya proses pendahuluan misalnya penggilingan. 

Penggilingan menghasilkan jagung dalam bentuk grit. Penggilingan ini 

berfungsi untuk mengecilkan ukuran, memisahkan lembaga dan kulit biji, serta 

menurunkan zat inhibitor seperti fitat dan polifenol. Menurut Henry and Massey 

(2001), legume dan serealia digiling untuk memisahkan kulit biji dari endosperma 

sebelum dikonsumsi. Penghilangan kulit dari biji diketahui dapat meningkatkan 

absorpsi air, dengan demikian mempersingkat waktu pemasakan, dan menyingkirkan 

keberadaan polifenol dan fitat di kulit biji. Karena penurunan polifenol dan fitat, 



 

ketersediaan mineral pada legume yang telah dihilangkan kulitnya lebih tinggi 

daripada biji utuh. 

Perendaman merupakan proses pengolahan yang sederhana. Namun cukup 

berpengaruh pada karakteristik produk yang dihasilkan. Proses perendaman dengan 

air dapat berperan ganda, sebagai perendaman dan sebagai upaya fermentasi alami. 

Mikroba yang terlibat dapat berasal dari bahan baku maupun dari media air. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pangastuti dkk. (1996) menunjukkan adanya 

pengaruh perendaman terhadap penurunan kadar asam fitat kedelai. Hotz and 

Rosalind (2007) menyatakan bahwa proses perendaman sederhana pada skala rumah 

tangga dapat menurunkan kandungan fitat pada tepung jagung yang belum 

dihaluskan. Sedangkan Henry and Massey (2001) menyatakan bahwa perendaman 

dan pemasakan juga menurunkan kadar polifenol (tanin) pada legume karena larut di 

air. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pengaruh perendaman 

secara sederhana terhadap karakteristik tepung jagung terfermentasi. 

Fermentasi yang terjadi selama perendaman ditunjukkan dengan adanya 

perubahan pH, total asam, dan pertumbuhan beberapa mikroba. Dalam proses 

fermentasi, mikroba memecah komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna, serta menyintesa beberapa vitamin yang 

kompleks dan faktor-faktor pertumbuhan lainnya, antara lain riboflavin, vitamin B-12 

dan provitamin A.  Fermentasi dapat mengurangi kadar antinutrisi pada serealia, 

meningkatkan daya cerna dan menghasilkan senyawa antimikrobia yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen serta mencegah diare. Karakteristik 



 

tepung jagung terfermentasi yang dihasilkan sesuai untuk diaplikasikan pada produk 

bubur bayi instan. Menurut Winarno (1990) produk makanan bayi dapat dibuat 

dengan menggunakan berbagai macam bahan baku, dengan pertimbangan memenuhi 

syarat nilai energi dan protein tinggi, memiliki nilai suplemental yang baik, 

mengandung vitamin dan mineral cukup, dapat diterima dengan baik, murah, dan 

dapat diproduksi dari bahan-bahan lokal.  

  Penambahan tepung kecambah kacang hijau dapat melengkapi nilai gizi 

protein pada bubur bayi instan. Asam amino biji-bijian, dalam hal ini jagung, kaya 

akan metionin dan triptofan, sedangkan asam amino pembatasnya adalah lisin. Hal 

tersebut merupakan kebalikan dari komposisi asam amino kacang-kacangan. Karena 

keterbatasan asam amino tersebut, pencampuran tepung jagung dan tepung kecambah 

kacang hijau dapat memperbaiki keseimbangan asam amino keduanya. Penelitian 

Astuty (1991) menunjukkan penggunaan tepung kecambah kacang-kacangan pada 

pembuatan biskuit dapat meningkatkan kadar protein secara nyata. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh lama perendaman grit jagung terhadap kualitas tepung 

jagung yang dihasilkan. 

2. Mengaplikasikan tepung jagung hasil fermentasi alami pada produk bubur 

bayi instan. 

 

 



 

1.3 Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan nilai ekonomis jagung dan 

dalam industri pangan sebagai sumber karbohidrat dan protein nabati. 

2. Menghasilkan produk bubur bayi instan dengan nilai gizi seimbang yang 

disukai konsumen. 

 

1.4 Hipotesa 

1. Diduga adanya pengaruh lama perendaman grit jagung terhadap karakteristik 

tepung jagung yang dihasilkan. 

2. Diduga bahwa aplikasi tepung jagung hasil fermentasi dapat menghasilkan 

bubur bayi instan dengan nilai gizi seimbang dan disukai konsumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jagung 

Jagung (Zea mays L.) adalah jenis rumput-rumputan (gramineae) yang berasal 

dari Meksiko, Amerika Tengah. Jagung adalah biji-bijian ketiga setelah gandum dan 

beras yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Amerika Serikat, RRC, Brazil 

dan Meksiko adalah 4 negara produsen utama jagung dunia yang produksinya 

mencapai lebih 75% dari total produksi dunia yang sebesar 456,2 juta ton (Johnson, 

2000). 

 
Gambar 1. Jagung Kuning (Anonymousa, 2008). 

 
Jagung juga serealia yang lain adalah sumber energi yang baik. Meskipun 

selama akhir abad ini konsumsi jagung menurun dibandingkan serealia yang lain 

yang dapat digunakan sebagai makanan manusia. Dalam diet, jagung merupakan 

bahan makanan dengan nilai nutrisi tinggi yang digunakan sebagai serealia utama 

untuk makanan manusia (Noor, 1992). 

 



 

 
Gambar 2. Bagian-Bagian Jagung ( Hard et al., 1999) 

 
2.1.1 Komposisi Kimia Jagung 

Fennema (1996), menyatakan bahwa pati jagung biasa (reguler) memiliki 

bentuk granula poligonal dan builat dengan ukuran 2-30 µm dengan proporsi amilosa 

sekitar 28%. Pati jagung tinggi amilosa memiliki bentuk granula bulat dengan ukuran 

2-24 µm dan proporsi amilosa sekitar 50-70%. Sedangkan pati jagung (waxy)  

memiliki bentuk granula bulat dan oval dengan ukuran 2-30 µm dengan proporsi 

amilosa kurang dari 2%. 

Berdasarkan warna bijinya, jagung dibedakan menjadi dua yaitu jagung 

kuning dan jagung putih. Sedangkan tipe biji tergantung pada komposisi bagian 

endospermanya. Karbohidrat dalam jagung sekitar 98% terdapat dalam endosperma 

dan 60 % adalah jenis yang mudah dicerna (Mudjisihono dkk, 1993).  



 

Pada dasarnya protein yang ada pada jagung terbagi menjadi empat kelas 

masing-masing adalah albumin (bagian larut air), globulin (bagian yang larut garam), 

prolamin (75% terdiri dari etanol) dan glutein (bagian ini dapat larut pada larutan 

0,1N NaOH) (Winarno, 1998). 

Tabel 1 . Komposisi Kimia dalam Tiap 100 g Jagung 
Komponen Satuan Jumlah 

Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 
Serat kasar 
Abu 
Air 
Energi 

(g) 
(g) 
(g) 

(mg) 
(mg) 
(mg) 
(g) 
(g) 
(g) 

(kal) 

69,1 
9,8 
7,3 

30,0 
538,0 

2,3 
2,2 
2,4 

11,5 
366,0 

Sumber:Anonymous (1992) 
 

2.1.2 Antinutrisi pada Jagung 

Selain kaya akan nutrisi, jagung mengandung beberapa senyawa antinutrisi, 

diantaranya: 

a) Asam Fitat 

Asam fitat adalah mioinositol 1,2,3,4,5,6-heksafosfat yang terdapat pada 

serealia tertentu dan jumlahnya sebesar 85% dari total kandungan fosfor biji serealia. 

Fitat menurunkan ketersediaan dan kelarutan mineral, sifat fungsional, serta daya 

cerna protein dan karbohidrat. Fermentasi sereal menurunkan kandungan fitat melalui 

aktivitas fitase yang mengkatalisasi konversi fitat menjadi ortofosfat anorganik dan 

rangkaian mioinositol, ester fosfor yang lebih rendah dari fitat. Senyawa 3-fitase 



 

dihasilkan oleh mikroorganisme, sementara 6-fitase ditemukan pada biji serealia dan 

biji tanaman lainnya (Hard et al., 1999). 

b) Tanin 

Oligomer flavan-3-ol dan flavan-3,4-diol, disebut sebagai tanin terkondensasi, 

ditemukan secara luas pada serealia dan legume. Senyawa ini terkonsentrasi pada 

bagian kulit serealia. Kompleks tanin-protein dapat menginaktivasi enzim pencernaan 

dan menurunkan daya cerna protein karena interaksi substrat protein dengan besi 

yang terionisasi. Kehadiran tanin pada makanan dapat mengakibatkan rendahnya 

efisiensi pemberian makanan, meningkatkan depresi, menurunkan penyerapan zat 

besi, mengganggu ekskresi kation, serta meningkatkan ekskresi protein dan asam 

amino. Penghilangan kulit, pemasakan, dan fermentasi mengurangi kandungan tanin 

pada serealia dan bahan pangan lainnya (Hard et al., 1999). 

 

2.2 Grit Jagung 

Industri pengolahan jagung umumnya terkait proses penggilingan, yang dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu industri pengolahan dengan penggilingan secara 

kering dan secara basah. Di Indonesia, industri pengolahan jagung yang masih 

berjalan umumnya dengan penggilingan secara kering. Proses penggilingan masih 

sederhana, terutama ditujukan untuk menghasilkan jagung grit yang digunakan untuk 

pembuatan camilan (snack) yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Hasil samping 

penggilingan jagung ini berupa homini (hominy) atau disebut juga empok, merupakan 



 

hasil penumbukan jagung secara tradisional untuk menghasilkan beras jagung 

(Tangendjaja dan Elizabeth, 2007). 

Penggilingan biji jagung menjadi beras jagung dan tepung bertujuan untuk 

membuat roti dan panganan panggang lainnya. Kadang juga dilakukan fermentasi 

jagung untuk membuat minuman beralkohol. Penggilingan memisahkan lembaga dan 

kulit dari pati. Pati itu disebut grit (Anonymous, 2003). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Hasil Penggilingan Jagung 
Komposisi Kimia Berasan Jagung 

(%) 
Grit Jagung 

(%) 
Tepung Jagung 

(%) 
Kadar air 
Protein 
Lemak 
Serat kasar 
Abu 
Pati 
Polisakarida 
lainnya 

11,7 
7,0 
0,6 
0,2 
0,2 

78,3 
2,0 

11,5 
7,5 
0,7 
0,2 
0,3 
78,0 
1,8 

13 
5,3 
2,0 
0,5 
0,4 
76,4 
2,5 

Sumber : Coldwell and Fast (1990) 

 

2.3 Perendaman  

Perendaman serealia dan sebagian besar tepung legume (tetapi bukan bji utuh 

atau kecambah) dalam air dapat menyebabkan difusi pasif Na yang larut air, K, atau 

Mg fitat, yang kemudian dapat dipisahkan dengan membuang airnya. Tingkat reduksi 

fitat bergantung pada spesies, pH, dan lama serta kondisi perendaman. Proses 

perendaman sederhana pada skala rumah tangga telah dikembangkan dan dilaporkan 

dapat menurunkan kadar fitat pada tepung jagung yang belum dihaluskan sampai 

50%. Hal ini sangat penting karena beberapa penelitian terbaru isotop vivo pada 



 

orang dewasa dan bayi menemukan adanya peningkatan absorbsi zat besi, zink, dan 

kalsium pada makanan olahan berbasis serealia disertai penurunan kadar fitat. 

Beberapa polifenol dan oksalat yang menghambat  absorbsi besi dan kalsium, 

mungkin akan hilang dengan perendaman (Hotz and Gibson, 2007). 

Henry and Massey (2001) menyatakan bahwa metode pengolahan sederhana 

dapat digunakan untuk menurunkan kadar fitat dan kemudian meningkatkan 

bioavailabiliti mineral. Perendaman biji-bijian atau legume dalam air dengan pH 

optimum (sekitar 5,5 untuk kedelai), memasak biji yang telah direndam dan 

mengkecambahkan biji terbukti menurunkan kadar fitat.  

Kebanyakan bahan pangan mentah baik berasal dari hewan maupun tumbuhan 

mengandung mikroorganisme  bervariasi yang berasal dari luar maupun memiliki 

hubungan ekologis dengan bahan tersebut berdasarkan pertumbuhan sebelum panen. 

Proses pengolahan makanan juga dapat menambah mikroorganisme tertentu pada 

makanan. Jika makanan terfermentasi tanpa pemanasan yang cukup, kebanyakan 

mikroorganisme ini akan berlipat ganda jumlahnya. Bagaimanapun, kemungkinannya 

dibatasi oleh kemampuan untuk tumbuh dan berkompetisi dalam makanan serta 

kondisi eksternal. Hal ini biasanya menghasilkan pertumbuhan mikroorganisme yang 

dominan, yang kemudian  stabil dalam suatu produk fermentasi yang mengandung 

populasi mikroba campuran yang didominasi oleh mikroorganisme sesuai dengan 

kondisi fisikokimia pada produk akhir. Kerugian dari fermentasi alami adalah waktu 

yang dibutuhkan relatif lama dan hasil akhir yang diperoleh kadang-kadang tidak 

sesuai (Adam and Nout, 2001).  



 

Fermentasi makanan yang berasal dari tumbuhan tergantung pada variasi 

bahan mentah dengan komposisi kimia dan sifat fisik yang berbeda. Tanaman umbi-

umbian seperti kentang, tanaman serealia, dan tanaman pangan umumnya memiliki 

kandungan pati yang relatif tinggi. Kebanyakan pengawetan makanan secara 

fermentasi dari sayur-sayuran dan serealia seperti ini terjadi karena adanya bakteri 

asam laktat, seringkali dikombinasikan dengan kapang. Tetapi bakteri lain seperti 

Bacillus spp., atau fungi bermiselia seperti Rhizopus dan Aspergillus spp., juga 

berperan penting dalam fermentasi kacang-kacangan dan biji-bijian sumber minyak 

(Adam and Nout, 2001). 

Menurut Steinkraus (1995), beberapa fungsi fermentasi makanan tradisional 

yaitu pengembangan pengkayaan makanan siap jadi berupa flavor, aroma, dan tekstur 

dalam substrat pangan, pengawetan makanan dari asam laktat, alkohol, asam asetat 

dan alkalin; pengkayaan pada substrat makanan berupa protein, asam amino esensial, 

asam lemak esensial dan vitamin; penurunan racun selama proses fermentasi; 

pengurangan waktu pemasakan dan bahan bakar yang digunakan. 

Untuk meningkatkan daya cerna serealia, maka dilakukan proses fermentasi. 

Fermentasi sereal secara alami meliputi campuran dari satu atau lebih organisme 

seperti bakteri, kapang, dan jamur, baik yang diketahui atau tidak spesiesnya 

(Hamaker et al., 1994). Fermentasi sereal menurut Parveen and Hafiz (2003) 

memiliki kelebihan antara lain (1) mudah dikerjakan, (2) biaya murah, (3) produk 

memiliki nilai gizi yang tinggi, dan (4) lebih mudah dicerna. Dan yang terpenting, 



 

bagi penduduk negara-negara berkembang, sereal terfermentasi merupakan salah satu 

sumber protein yang cukup penting. 

Onilude et al. (2005), melaporkan bahwa bakeri asam laktat yang berperan 

dalam fermentasi serealia teridentifikasi sebagai Lactobacillus fermentum OYB, 

Lactobacillus fermentum RS2, Lactobaillus plantarum MW, Lactobacillus plantarum 

YO, Lactobacillus brevis WS3, dan Lactococcus spp. RS3. Dari keenam jenis 

mikroba tersebut, L. plantarum YO memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal 

penghambatan vegetatif atau generatif Aspergillus untuk memproduksi aflatoksin.  

Sefa-Dedeh (2000), menyatakan bahwa mikroba yang berperan dalam 

fermentasi (niktamalisasi) jagung adalah Lactobacillus platarum, Lactobacillus 

fermentum, Lactobacillus cellobiosus juga Pediococci spp. 

 

2.4 Penepungan 

Penepungan (milling) adalah cara pengolahan biji-bijian atau daging buah 

kering yang dihaluskan sehingga menjadi tepung atau bubuk. Misalnya tepung beras, 

tepung tapioka, tepung maizena, tepung terigu, sagu, dan beras ketan. Dengan adanya 

pemrosesan penepungan maka butiran-butiran tepung yang sangat halus, permukaan 

bidangnya menjadi sangat lebar. Pada dasarnya penepungan itu sendiri juga 

menyebabkan bahan menjadi bersifat higroskopis, yaitu bahan halus mudah sekali 

menjadi lembab karena sangat mudah menyerap uap air. Namun keuntungan dari 

penepungan yang paling tampak adalah aroma dan cita rasa bahan yang ditepungkan 



 

menjadi sanagt mencolok. Dari situlah pengaruh positif yang ditimbulkan oleh 

penepungan tersebut (Sugito, 1995 dalam Adam, 2008). 

Pembuatan tepung atau bubuk bertujuan untuk mencegah timbulnya 

kerusakan bahan yang bersifat fisik maupun kualitatif (mutu). Berkurangnya kualitas 

adalah satu-satunya bentuk kerusakan yang harus dihindari, namun dalam 

kenyataannya dua bentuk kerusakan ini saling berkait dan sering mempengaruhi 

sehingga akan membentuk kerusakan tepung yang lebih serius. Seperti biji-bijian, 

tepung dan bubuk berada dalam keadaan telah kering sempurna, sesudah digiling 

dengan mesin penepung (milling). Tanda bentuk bahan telah kering yaitu antara butir 

tepung atau bubuk halus satu dengan yang lainnya tidak saling lengkap (menempel), 

tetapi saling lepas. Tepung yang masih basah biasanya butiran halusnya saling 

berlekatansehingga membentuk agregat (gumpalan) yang lebih besar dan 

mengelompok (Purwanto, 1995 dalam Adam, 2008). 

 

2.5 Bubur Bayi Instan 

Pola makanan pada bayi sangat berpengaruh pada pertumbuhan fisik maupun 

mental dan dapat menimbulkan akibat yang permanen selama pertumbuhannya. 

Manullang, dkk (1994) mengungkapkan makanan yang diberikan pada bayi ada 2 

jenis, yaitu makanan bayi (infant food) yang diberikan pada bayi <6 bulan, 

merupakan susu sapi yang diformulasikan dan makanan sapihan (weaning food) yang 

diberikan pada bayi berusia 6-36 bulan, berupa makanan tambahan sebagai pelengkap 

makanan sehari-hari disamping susu. 



 

Tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah untuk menambah energi 

dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan 

bayi secara terus-menerus. Pertumbuhan dan perkembangan anak yang normal dapat 

diketahui dengan cara melihat kondisi pertambahan berat badan anak. Apabila setelah 

usia 4-6 bulan, berat badan seorang anak tidak mengalami peningkatan, menunjukkan 

bahwa kebutuhan energi dan zat-zat gizi bayi tidak terpenuhi. Hal ini karena asupan 

makan bayi hanya mengandalkan ASI saja atau pemberian makanan tambahan kurang 

memenuhi syarat (Krisnatuti dan Yenrina, 2000). 

Penambahan vitamin dan mineral sangat diperlukan untuk memenuhi 

kelengkapan zat gizi yang dianjurkan. Akan tetapi penggunaan bahan tambahan lain 

seperti penyedap, pewarna, pengawet, garam dan pemanis buatan hendaknya dibatasi 

seminimal mungkin (Krisnatuti dan Yenrina, 2000). 

Menurut FAO/WHO, tingkat konsumsi protein bayi per hari bagi bayi 3-6 

bulan adalah 1,85 gram/berat badan dengan asumsi makanan lain tersedia (ASI atau 

pengganti ASI). Untuk mencukupi kebutuhan protein dan kalori per hari, jumlah 

makanan yang diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan adalah 50 g dan 100 g untuk 

usia di atas 6 bulan (Winarno, 1990). 

Produk makanan bayi dapat dibuat dengan menggunakan berbagai macam 

bahan baku, dengan pertimbangan memenuhi syarat nilai energi dan protein tinggi, 

memiliki nilai suplemental yang baik, mengandung vitamin dan mineral cukup, dapat 

diterima dengan baik, murah, dan dapat diproduksi dari bahan-bahan lokal (Winarno, 

1990).  



 

Tabel 3. Komposisi Makanan Bayi yang Dianjurkan FAO dalam Basis Kering 
Komponen Jumlah/100 g Keterangan 

Protein 
Lemak 
Serat kasar 
Kadar air 
Jumlah abu 
Vitamin A retinal ekivalen 
Thiamin 
Riboflavin 
Asam folat 
Vitamin C 
Vitamin B12 
Vitamin D 
Kalsium 
Besi  
Iodin 
Niasin 

min 20% 
maks 10% 
maks 5% 
5-10% 
maks 5% 
400 mcg 
0,3 mg 
0,4 mg 
0,2 mg 
20,0 mg 
2,0 mg 
400 IU 
300 mg 
10 mg 
100 mcg 
5,0 mg 

NPU>60,PER>2,1 
 
 
 
 
Sebagai vit. A palmitat 
 
 
 
 
 
 
 
Sebagai folat atau karbonat 
Sebagai ioat atau iodida 

Sumber : Winarno (1993) 

Produk instan atau yang dinamakan Instan Convenment Products adalah 

produk yang penyediaannya untuk dikonsumsi mudah, tak banyak memerlukan waktu 

dan tidak mendatangkan limbah (Fennema, 1996). Pada produk instan, biasanya pada 

proses penyeduhan tidak lagi dengan air mendidih, namun cukup dengan air suam-

suam kuku, bahkan dengan air dingin sekalipun. Bahan baik setelah diberi perlakuan 

instan, menjadi gampang larut, mudah terdispersi daripada bubuk semula. Bubuk 

instan mudah dituang (mengalir) tanpa ”tersumbat”, juga tidak higroskopik 

(menyerap lembab udara) sehingga tidak menggumpal. Ia menjadi terbasahi atau 

terdispersi, melarut, serta stabil (tetap instan) (Hartomo dan Widiatmoko, 1993). 

Menurut Hartono dan Widiatmoko (1993), beberapa kriteria tertentu supaya 

produk pangan sungguh bersifat instan dengan baik , yaitu: 



 

1. Sifat hidrofilik. Bila pangan semula mengandung lemak/minyak, bubuk 

hidrofobik, misalnya susu atau coklat, maka harus dibuat besar dulu afinitasnya 

pada air. 

2. Tidak ada lapisan gel. Artinya, pembasahan tertunda. Tidak boleh ada lapisan gel 

yang tidak permeabel sebelum dipakai. 

3. Pembasahannya, pada saat tepat, harus cukup baik dan segera turun (tenggelam) 

tanpa menggumpal. 

4. Mudah terdispersi. Jadi tidak menjadi sedimen, mengendap di bawah terus. 

 

2.6 Proses Pembuatan Bubur Bayi Instan 

Bahan utama pada bubur bayi instan adalah tepung jagung terfermentasi 

dengan tepung kecambah kacang hijau sebagai tambahannya. Proses pembuatannya 

adalah sebagai berikut: 

2.6.1 Tepung Jagung Terfermentasi 

Tahapan pembuatan tepung jagung terfermentasi terbagi menjadi dua tahap, 

yaitu (1) proses pengolahan dari grits jagung menjadi slurry dan (2) proses 

pengeringan slurry dengan metode foam-mat drying. 

Tahapan proses pengolahan grits jagung menjadi slurry adalah sebagai 

berikut: 

1) Penggilingan 



 

Penggilingan ditujukan untuk mengecilkan ukuran suatu padatan agar 

diperoleh permukaan yang lebih besar sehingga mempertinggi kemampuan 

penyerapan (Bernasconi et al., 1995). 

Pada saat proses penggilingan kering, kulit ari jagung juga dapat dipisahkan, 

termasuk fraksi lainnya, baik berupa kotoran halus maupun sebagian lembaga dan 

endosperma. Hasil samping ini disebut juga tumpi yang mempunyai kandungan serat 

kasar relatif tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ruminansia 

(Tangendjaja dan Elizabeth, 2007). 

Legume digiling untuk memisahkan kulit biji dari endosperma sebelum 

dikonsumsi. Penghilangan kulit dari biji diketahui dapat meningkatkan absorpsi air, 

dengan demikian mempersingkat waktu pemasakan, dan menyingkirkan keberadaan 

polifenol dan fitat di kulit ari. Karena penurunan polifenol dan fitat, ketersediaan 

mineral pada legume yang telah dihilangkan kulitnya lebih tinggi daripada biji utuh 

(Henry and Massey, 2001). 

Sereal membutuhkan beberapa proses pengolahan sebelum dikonsumsi, yang  

mengawali penyebab kehilangan nutrisi. Penggilingan, yang berkaitan dengan 

pemisahan endosperma dari lembaga secara mekanik, kulit ari dan perikarp, 

menyebabkan perubahan pada komposisi mikronutrisi (Henry and Massey, 2001). 

Penumbukan pada skala rumah tangga untuk memisahkan kulit padi dan/atau 

lembaga pada serealia, yang juga menurunkan kadar fitatnya karena terdapat pada 

lapisan aleuron terluar (misalnya padi, sorghum, dan gandum) atau pada lembaga 

(yaitu jagung). Oleh karena itu, ketersediaan besi, zink, dan kalsium mungkin 



 

meningkat, meskipun bersamaan dengan itu kandungan mineral dan beberapa 

vitamin pada serealia yang ditumbuk menurun. Di beberapa negara industri, tepung 

serealia hasil penggilingan mengalami pengkayaan sebagai kompensasi kehilangan 

mikronutrisi yang terjadi (Hotz and Gibson, 2007). 

2) Perendaman sebagai upaya fermentasi alami 

Henry and Massey (2001) menyatakan bahwa metode pengolahan sederhana 

dapat digunakan untuk menurunkan kadar fitat dan kemudian meningkatkan 

bioavailabiliti mineral. Perendaman biji-bijian atau legume dalam air dengan pH 

optimum (sekitar 5,5 untuk kedelai), memasak biji yang telah direndam dan 

mengkecambahkan biji terbukti menurunkan kadar fitat. 

Keuntungan dari penggunaan proses fermentasi adalah terjadinya aktivitas 

bakteria secara ilmiah, karena proses kimia sederhana yang membuat makanan jadi 

agak masam yang menyebabkan perbaikan rasa serta menguntungkan. Serta dapat 

mencegah penyakit diare. Kuman tak mudah tumbuh dalam makanan yang 

difermentasi (Anonymous, 2004). 

3)  Blanching 

Blanching adalah pemanasan pendahuluan yang dilakukan pada buah dan 

sayuran terutama untuk menginaktifkan enzim-enzim bahan pangan diantaranya 

yaitu enzim katalase dan peroksidase yang merupakan enzim paling tahan panas 

(Winarno dan Rahayu, 1994). 

Arthey (1996) menyebutkan bahwa blanching adalah suatu pemberian 

perlakuan panas pada buah dan sayuran untuk menginaktifkan enzim sehingga bisa 



 

dicegah adanya perubahan warna, flavor dan rasa pada saat pengolahan dan 

penyimpanan. Selain itu blanching juga berfungsi untuk  mengeluarkan gas dan 

udara yang terdapat pada jaringan tanaman atau bahan yang dapat menyebabkan 

oksidasi serta untuk membersihkan dan mengurangi mikroba awal pada bahan. 

Kumalaningsih dan Hidayat (1996) mengatakan bahwa proses blanching 

memiliki beberapa tujuan yaitu: 

a. Menginaktifkan enzim-enzim dalam bahan pangan yang menyebabkan 

pencoklatan. 

b. Mengurangi jumlah mikroorganisme awal dalam bahan pangan. 

c. Mengeluarkan gas yang terdapat dalam bahan pangan. 

d. Memperbaiki tekstur. 

e. Menghilangkan bau yang tidak enak 

4) Penghancuran  

5) Penyaringan 

 

Tahapan pengolahan slurry menjadi tepung jagung adalah: 

1) Pencampuran slurry dan busa putih telur 

Pencampuran bertujuan untuk meratakan bahan yang digunakan dan untuk 

memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus (Hui, 1992).  

Pencampuran dilakukan dengan manual apabila jumlah adonannya sedikit 

dan bila dalam jumlah besar maka digunakan peralatan yang sesuai yaitu mixer. 

Berbagai jenis mixer dapat digunakan, namun dengan pemilihan jenis mixer yang 



 

tepat akan dapat membentuk adonan yang seragam tanpa menyebabkan 

pengembangan adonan yang berlebihan (Matz, 1993). 

2) Pengeringan 

Pengeringan dilakukan dengan metode foam-mat drying. Foam-mat drying 

merupakan metode pengawetan pangan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menghilangkan atau mengeluarkan air dari bahan makanan. Melalui pengeringan 

terjadi penurunan berat dan volume bahan sehingga akan meminimalkan biaya 

pengemasan, penyimpanan, dan transportasi (FAO, 2000). 

 Teknik foam-mat drying mempunyai kelebihan jika dibandingkan 

dengan teknik spray drying yakni suhu pengeringan yang digunakan dalam metode 

ini lebih rendah dibandingkan teknik spray drying. Dilaporkan juga bahwa waktu 

yang dibutuhkan dalam pembuatan pasta buah belimbing dengan teknik foam-mat 

drying lebih pendek bila dibandingkan teknik freeze drying. Kelebihan tersebut 

didukung oleh penggunaan busa yang dapat memperbesar luas permukaan bahan 

yang kontak dengan udara pengering sehingga akan mempercepat penghilanagan air 

dari bahan. Selain itu, teknik foam-mat drying merupakan proses yang relatif 

sederhana dan murah untuk diaplikasikan (Karim dan Wai, 1998). 

 Misra (2001) menyatakan bahwa keuntungan produk yang dikeringkan 

dengan foam-mat drying memiliki kestabilan yang tinggi terhadap kerusakan karena 

mikroba dan reaksi kimia maupun biokimia. Warna, aroma dan vitamin (terutama 

vitamin C) serta karakteristik nutrisi yang lain dapat dipertahankan. Produk yang 

dihasilkan juga bebas dari rasa atau aroma hangus, memiliki kualitas nutrisi dan 



 

organoleptik yang bagus serta daya simpan yang memuaskan. Dibandingkan dengan 

metode pengeringan jus buah yang lain, bubuk yang dibuat dengan metode foam-mat 

drying mempunyai kualitas warna dan rasa yang baik serta lebih mudah dilarutkan 

dalam air. 

Keuntungan penggunaan pengering vakum adalah sebagai berikut: (Isve, 

2000) 

 Pengeringan berlangsung dengan cepat karena kondisi hampa udara, 

tekanan dan suhu rendah. 

 Hasil yang sempurna tanpa retakan dan perubahan sifat, warna dan 

bentuk pada bahan yang dikeringkan 

 Dapat digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis produk pertanian, 

flavor ataupun bahan setengah jadi. 

 Biaya operasi dan peralatan relative rendah. 

3) Pendinginan/tempering 

Pendinginan diperlukan untuk memudahkan penanganan, mengerskan 

tekstur, dan memberikan kesempatan kelebihan air untuk menguap. Pendinginan 

perlu dilakukan secara bertahap untuk menghindari kretakan produk karena distribusi 

air yang belum merata (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). 

4) Penggilingan dan pengayakan 

Pada proses penggilingan terjadi pengecilan ukuran (Estiasih, 2005). 

Pengayakan dilakukan dalam mesin yang mempunyai ayakan bersusun dengan 



 

ukuran lubang ayakan (mesh) yang berbeda-beda. Residu pengayakan ada yang 

digiling kembali. Proses tersebut berlangsung secara berulang-ulang, sehingga 

dihasilkan tepung dengan ukuran yang sesuai standar (Estiasih, 2005). 

 

2.6.2 Tepung Kecambah Kacang Hijau 

Tepung kecambah kacang hijau ditambahkan sebagai pelengkap nilai nutrisi 

bubur bayi instan. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut: 

1) Perendaman   

Pada proses perendaman, granula pati meyerap air sehingga terjadi 

pembesaran biji (Estiasih, 2005). Perendaman dilakukan selama 8 jam dengan tujuan 

melarutkan lapisan gum antara kotiledon dan kulit biji, sehingga memudahkan 

pengupasan (Estiasih, 2005). 

2) Perkecambahan 

Menurut Sutardi (1996), perkecambahan merupakan salah satu proses yang 

sering dilakukan sebagai perlakuan pendahuluan pada pengolahan produk dengan 

bahan dasar kacang-kacangan. Perkecambahan biji mampu meningkatkan nilai gizi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan protein kasar dari biji yang 

dikecambahkan lebih tinggi. Selama perkecambahan terjadi peningkatan vitamin, 

lisin, dan triptofan. 

 Perkecambahan dimulai dengan pecahnya kulit biji diikuti dengan 

munculnya akar-akar primer yang berkembang dari bagian hipokotil biji. Keadaan 

ini merupakan struktur embrio pertama yang mulai berhubungan dengan 



 

lingkungannya. Akar primer ini tumbuh ke bawah dan akan muncul akar lateral dan 

rambut-rambut akar (Meyer and Anderson, 1994).  

Perkecambahan biji meliputi peristiwa fisiologis dan morfologis, secara garis 

besar dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu imbibisi air, aktifitas enzim, 

pertumbuhan embrio, pemisahan kulit biji dan kecambah mulai keluar dari dalam 

kulit biji (Gardner et al., 1991). 

Selama terjadi penyerapan air, maka enzim kemudian masuk ke dalam 

endosperm dan mencerna zat cadangan makanan. Pati dihidrolisis oleh α dan β 

amilase menjadi dekstrin atau yang lebih kecil lagi yaitu bentuk gula maltosa 

(disakarida) dan glukosa. Beberapa glukosa oleh enzim invertase diubah menjadi 

sukrosa. Lemak dihidrolisis oleh enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. 

Asam lemak didegradasi lebih lanjut oleh peroksidase dan aldehidogenase dalam 

oksidasi α (Gardner et al., 1991).  

Selama perkecambahan, puncak imbibisi pada biji terjadi dalam 2 jam, 

sedangkan puncak respirasi mulai setelah jam ke dua dan mencapai puncak 

pertamanya pada jam ke-8. Setelah puncak respirasi pertama, puncak respirasi kedua 

dimulai kira-kira pada jam ke-16 dan mencapai maksimum pada jam ke-24 (Gardner 

et al., 1991). 

Perkecambahan membutuhkan lingkungan khusus yaitu air, suhu, dan 

komposisi udara. Air berfungsi melembabkan biji untuk melunakkan kulit biji dan 

pengembangan embrio sehingga kulit biji pecah. Dibutuhkan kadar air 50-55% agar 



 

biji kacang merah dapat berkecambah. Keberhasilan perkecambahan bila 75% 

contoh biji telah berkecambah (Winarno, 1992).  

Selama perkecambahan, pati diubah menjadi senyawa sederhana seperti gula 

maltosa; protein dipecah sehingga terjadi kenaikan konsentrasi asam amino seperti 

lisin, treonin, alanin, dan fenilalanin; lemak terhidrolisa menjadi asam lemak dan 

beberapa mineral (kalsium dan besi) yang terikat kuat dapat dilepaskan sehingga 

bentuknya lebih bebas, ini mudah dicerna dan diserap oleh saluran pencernaan 

(Winarno, 2002). Perombakan senyawa diatas berlangsung dengan bantuan enzim 

misalnya amylase merombak pati menjadi glukosa, fruktosa atau sukrosa; lipase 

merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol serta protease merombak protein 

menjai asam-asam amino (Winarno, 2002). 

Perkecambahan juga akan meningkatkan daya cerna, karena perkecambahan 

merupakan katabolis yang menyediakan zat-zat gizi yang penting untuk 

pertumbuhan tanaman melalui reaksi hidrolisa dari zat gizi cadangan yang terdapat 

dalam biji (Manullang dan Suratno, 1996).  

3) Penghilangan kulit 

Penghilangan kulit atau pengupasan bertujuan untuk menghilangkan kulit 

sehingga kadar polifenol menurun dan warna tepung menjadi putih (Estiasih, 2005). 

4) Pengeringan 

Pengeringan adalah cara mengurangi kadar air sampai produk mencapai 

keadaan air yang diinginkan. Cara pengeringan yang digunakan disesuaikan dengan 



 

keadaan bahan yang akan dikeringkan dan jumlh retensi zat gizi produk yang 

diinginkan (Tejasari, 2005). 

Menurut Winarno (1993), pengeringan dapat mengeluarkan atau 

menghilangkan sebagian air yang dikandung melalui penggunaan panas. Biasanya 

kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh lagi di dalamnya. 

5) Penyangraian 

Penyangraian merupakan teknologi pengolahan sederhana yang cocok 

diterapkan di rumah tangga dan dapat digunakan untuk menyiapkan makanan bergizi 

siap makan. Penyangraian sangat baik diterapkan pada biji-bijian seperti beras, 

jagung, sorghum, dan kacang-kacangan karena panas dapat membunuh mikroba, 

memperbaiki daya cerna, dan menghasilkan rasa dan aroma yang khas (Hasnely, 

2002). 

Menurut Fellows (1990), penyangraian merupakan menggoreng tanpa 

minyak atau memanaskan pati (penguapan air dari pati). Proses penyangraian akan 

menyebabkan beberapa hal yakni menurunkan Aw, kehilangan air, pencoklatan 

Maillard, hidrolisis pati menjadi dekstrin dan gula reduksi, mengnonaktifkan enzim 

dan mikroba, serta menguapkan senyawa volatil. Jika penyangraian lebih lama, maka 

perubahan yang terjadi lebih besar dalam pembentukan flavor yang tepat.  

Kandungan energi akan meningkat dengan proses penyangraian. Kacang-

kacangan merupakan sumber protein yang baik, karena itu penambahan kacang-



 

kacangan hasil penyangraian pada berbagai produk makanan akan berdampak baik 

bagi peningkatan kadar protein tersebut (Indrasti, 2006). 

6) Penggilingan dan pengayakan 

 

 



 

III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil 

Pertanian, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya, Malang. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2008 – 

November 2008. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Bahan 

Bahan baku dalam penelitian ini adalah jagung yang didapat dari Desa Pule, 

Kecamatan Kambangan, Kabupaten Jombang, sedangkan kacang hijau yang 

digunakan adalah merk Hero Save. 

Bahan analisa dengan kemurnian p.a antara lain HCl (Merck) , H2SO4 0,255 N 

(Merck), NaOH 0,313 N, alkohol 95%, PE (Merck), H2SO4 pekat, tablet Kjeldahl, 

NaOH 45%, H3BO3 3%, indikator shertosiro, HCl 0,1 N, larutan glukosa standar, 

pereaksi Anthrone, indikator phenolphtalein 1%, NaOH  0,1 N, asam oksalat, buffer 

fosfat pH 2, enzim pepsin, tricolor acetic acid 20%, kertas saring. Sedangkan bahan 

dengan kemurnian teknis yaitu NaOH, K2SO4 dan aquades diperoleh dari PT. Panadia 

Malang. 

   

3.2.2 Alat 



 

Alat yang digunakan dalam pembuatan bubur bayi instan adalah pengering 

vakum, pengering kabinet, blender (Miyako), mixer (Miyako), ayakan 80 mesh, 

kompor gas, panci pengukus, kain saring, dan baskom. 

 Alat yang digunakan untuk analisa yaitu timbangan digital (Denver Instrumen 

M-310), glass ware merk Pyrex, timbangan analitik (XP-1500), oven kadar air 

(Memmert tipe U.30), desikator (SIMAX), spatula, pipet tetes, bola hisap, kompor 

listrik, water bath (Buchi Heating Bath B-490), spektrofotometer (Unico UV-2100) , 

inkubator, centrifuge, vortex (Mixer UM-2000), kuvet, cawan pengabuan, muffle 

furnace (Naberterhm D-2804 buatan Lilienthal/Bremen West Germany kapasitas 

max. 600ºC), corong, pH meter (model pHS-3C), pendingin balik, labu Soxhlet 

(Soxtec System HT 2 1045), labu destruksi Kjeldahl, buret dan statif,  Brabender 

Viscoamylograph, color reader (Minolta CR-100) , dan viscometer Rion, hot plate 

stirrer (Lubinco L-32), autoklaf (HL-36 AE Hiramaya, Jepang), inkubator (Binder 

BD53 Jerman). 

 

3.3 Rancangan percobaan   

 Penelitian menggunakan satu faktor yaitu lama fermentasi. Faktor ini terdiri 

atas 5 level dengan 4 kali ulangan, sehingga diperoleh 20 satuan percobaan. 

 Faktor tersebut antara lain: 

1. Fermentasi 0 jam (F1) 

2. Fermentasi 12 jam (F2) 



 

3. Fermentasi 24 jam (F3) 

4. Fermentasi 36 jam (F4) 

5. Fermentasi 48 jam (F5) 

 

3.4 Prosedur Penelitian  

 Tahap pelaksanaan penelitian meliputi tahap penelitian pendahuluan, 

penelitian lanjutan, analisa kimia, fisik, dan mikrobiologi, kemudian pemilihan 

perlakuan terbaik dan mengaplikasikannya ke dalam produk serta analisa 

organoleptik. 

 

Preparasi Biji Jagung 

1. Penggilingan kering 

Jagung digiling dengan dry mill bertujuan untuk pengecilan ukuran sehingga 

dihasilkan grit. 

2. Sortasi dan pencucian 

 Sortasi dilakukan untuk memisahkan kotoran dan kutu yang ada pada grit. 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan sisa kotoran (tanah atau debu) yang 

masih tertinggal pada grit jagung. 

3. Fermentasi alami melalui perendaman 

Grit jagung direndam dalam air bersih dengan perbandingan grit:air = 1:5 

selama 0, 12, 24, 36, dan 48 jam untuk memudahkan proses blanching dan 

penghancuran. 



 

4. Blanching 

Blanching grit jagung hasil perendaman dilakukan pada suhu 98±2˚C selama 

10 menit bertujuan untuk membunuh mikroba dan melunakkan butir-butir 

grits jagung sehingga mudah dihancurkan. 

5. Penghancuran 

Penghancuran grit jagung hasil perendaman dengan blender pada kecepatan 2 

selama 5 menit dengan perbandingan grit:air = 1:4 dilakukan untuk 

menghaluskan grit jagung sehingga dapat disaring. 

6. Penyaringan 

Penyaringan slurry dengan kain saring 40 mesh dilakukan untuk memisahkan 

ampasnya. 

 

Proses Pembuatan Tepung Jagung Terfermentasi dengan Metode Foam-mat 
Drying (Wijayanti, 2005, dengan penyesuaian) 
 

1. Pencampuran 

Proses pencampuran dilakukan dengan mixer kecepatan 2 selama 3 menit 

untuk mencampur slurry jagung dan busa putih telur sebanyak 10% (b/v) dari 

volume slurry. 

2. Penuangan 

Slurry jagung dan busa putih telur yang telah homogen dituang pada loyang 

untuk memperluas wilayah pengeringan sehingga proses pengeringan lebih 

cepat dan merata. 



 

3. Pengeringan 

Pengeringan slurry dilakukan menggunakan pengering vakum selama 6 jam 

pada suhu 60˚C ±2ºC untuk menghasilkan produk dengan kadar air yang 

rendah. 

4. Pendinginan (tempering) 

Pendinginan dilakukan 3 menit pada suhu ruang untuk menghilangkan uap 

panas pada produk akibat proses pengeringan.  

 

5. Penghancuran dan pengayakan 

Penghancuran dengan menggunakan blender kecepatan 2 selama 3 menit 

bertujuan untuk menghaluskan produk sehingga didapat bentuk tepung yang 

halus. Kemudian tepung diayak dengan menggunakan ayakan 80 mesh. 

 

Proses Pembuatan Tepung Kecambah Kacang Hijau (Susanto dan Saneto, 1994, 
dengan penyesuaian) 
 

1. Sortasi 

Sortasi dilakukan untuk mendapatkan biji kacang hijau yang utuh dan bagus 

serta bersih dari kotoran dan kutu. 

2. Pencucian 

Pencucian biji kacang hijau bertujuan untuk membersihkan biji dari kotoran. 

3. Perendaman 

Perendaman biji kacang hijau selama 12 jam bertujuan untuk meningkatkan 



 

kadar air yang diperlukan pada proses perkecambahan. 

4. Perkecambahan 

Perkecambahan dilakukan dengan cara menghamparkan biji kacang hijau 

yang telah direndam pada nampan dan dibungkus lap basah. Perkecambahan 

bertujuan untuk mengaktifkan enzim amilase dan meningkatkan daya cerna. 

Proses ini dilakukan selama 24 jam pada suhu ruang. 

5. Penghilangan kulit 

Untuk meminimalisasi serat kasar pada produk, maka kecambah dipisahkan 

dari kulit. 

6. Pengeringan 

Pengeringan kecambah kacang hijau dilakukan dengan pengering kabinet 

pada suhu 50±2˚C selama 6 jam untuk menurunkan kadar air bahan sehingga 

memudahkan proses selanjutnya. 

7. Penyangraian 

Penyangraian kecambah kacang hijau selama 3 menit bertujuan untuk 

menghilangkan bau langu dan mendapatkan aroma yang disukai. 

8. Penghancuran dan pengayakan 

Penghancuran dilakukan dengan blender kering kecepatan 2 selama 3 menit 

untuk mendapatkan tepung yang halus, kemudian diayak dengan ayakan 80 

mesh. 

 

Proses Pembuatan Bubur Bayi Instan (Parveen and Fauzia, 2003; Odumodu, 



 

2008, dengan penyesuaian) 
 

1. Penimbangan 

  Penimbangan tepung dilakukan untuk mendapatkan berat yang diinginkan (14 

gram tepung jagung terfermentasi, 6 gram tepung kecambah kacang hijau, dan 

5 gram gula halus). 

2. Pemasakan 

Bubur bayi instan dimasak sampai mendidih selama 3 menit dengan 

penambahan air hangat (65 mL, 45±2˚C) agar larut merata. 

 

 

 

3.5 Analisa Data 

Analisa bahan baku diantaranya penetapan kadar air metode gravimetri 

(AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), abu metode tanur (Sudarmadji dkk., 

1997), protein metode Kjeldahl-Mikro (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), 

lemak metode Soxhlet (Woodman, 1981 dalam Sudarmadji dkk., 1997), serat kasar 

(AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), dan pati metode Direct Acid Hydrolysis 

(AOAC, 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997) . 

Analisa yang dilakukan pada saat fermentasi adalah analisa pH dengan pH 

meter (Apriyantono dkk., 1989), total asam metode titrasi (Ranggana, 1979) , total 

mikroba, total BAL  metode Pour Plate (Lay, 1994). 



 

Analisa yang dilakukan pada tepung kecambah kacang hijau adalah penetapan 

kadar air metode gravimetri (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), abu metode 

tanur (Sudarmadji dkk., 1997), protein metode Kjeldahl-Mikro (AOAC 1970 dalam 

Sudarmadji dkk., 1997), lemak metode Soxhlet (Woodman, 1981 dalam Sudarmadji 

dkk., 1997), serat kasar (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), dan pati metode 

Direct Acid Hydrolysis (AOAC, 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997) . 

Analisa kimia pada tepung jagung terfermentasi, antara lain analisa protein 

metode Kjeldahl-Mikro (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), lemak metode 

Soxhlet (Woodman, 1981 dalam Sudarmadji dkk., 1997), pati metode Direct Acid 

Hydrolysis (AOAC, 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), serat kasar (AOAC 1970 

dalam Sudarmadji dkk., 1997), daya cerna protein, asam fitat, total gula metode 

Anthrone (Sudarmadji dkk., 1997), total asam metode titrasi (Ranggana, 1979), kadar 

air metode gravimetri (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), kadar abu metode 

tanur (Sudarmadji dkk., 1997) . Sedangkan analisa fisiknya antara lain indeks 

kelarutan dalam air, daya serap uap air, warna, dan sifat amilograf. Kemudian 

pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan metode Multiple Atrribute (Zeleny, 

1982). 

Hasil pemilihan perlakuan terbaik diaplikasikan ke produk bubur bayi instan. 

Analisa yang dilakukan pada bubur bayi instan adalah analisa protein metode 

Kjeldahl-Mikro (AOAC 1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), serat kasar (AOAC 

1970 dalam Sudarmadji dkk., 1997), kadar air metode gravimetri (AOAC 1970 dalam 

Sudarmadji dkk., 1997), kadar lemak metode Soxhlet (Woodman, 1981 dalam 



 

Sudarmadji dkk., 1997), pati metode Direct Acid Hydrolysis (AOAC, 1970 dalam 

Sudarmadji dkk., 1997), viskositas, dan organoleptik yang ditampilkan dengan spider 

chart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Diagram Alir 

 

Grits jagung  

Disortir dan dicuci 

Direndam 0, 12, 24, 36 dan 48 jam 

Dibilas dengan air bersih  

Di-blanching  
(98±2o C, 10 menit ) 

Analisa: 
- Total mikroba 
-  Total BAL 
- pH 
- Total asam 

Jagung:air=1:5 (b/v), 
suhu ruang 

Jagung varietas P11  

dry mill 
- Tepung jagung 
- Kulit biji 

 



 

Busa putih telur 
10% * (b/v) 

Slurry jagung   

di-mixer 
(kecepatan 2, 3 menit) 

Dituang pada loyang 
(ketebalan  2 mm) 

Dikeringkan dengan pengering vakum 
(60ºC±2 ºC, 6 jam) 

 Diayak 80 mesh   
 

Dihaluskan 
(blender kering, kecepatan 2, 3 menit) 

Diangin-anginkan pada suhu kamar 
(3 menit) 

Tepung 
jagung  

Analisa kimia: 
- Protein   - Total asam 
- Lemak                                     - Kadar abu 
- Pati   - Kadar air 
- Serat kasar   
- Daya cerna protein  
- Asam fitat 
- Total gula     
  
Analisa fisik: 
- Indeks kelarutan dalam air 
- Daya serap uap air 
- Warna (L*, b*) 
- Amylografi 

Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Jagung Terfermentasi 
dengan Metode Foam-mat Drying (Wijayanti,2005, dengan penyesuaian) 



 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kecambah Kacang Hijau 
(Susanto dan Saneto, 1994, dengan penyesuaian) 

Kacang Hijau 

disortasi 

Dicuci 

Kecambah kacang hijau  

dikuliti 

Diayak 80 mesh 

Dikeringkan dengan pengering kabinet 
(50±2˚C, 6 jam ) 

Dikecambahkan 24 jam 

Direndam 12 jam 

Disangrai selama 3 menit 

Dihancurkan 
(blender kering, kecepatan 2, 3 menit) 

 Tepung kecambah kacang hijau  

Analisa: 
- Protein 
- Lemak 
- Serat kasar 
- Kadar pati 
- Kadar air 
- Kadar abu 



 

 
 
 
 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Bubur Bayi Instan 
(Parveen and Fauzia, 2003; Odumodu, 2008, dengan penyesuaian) 

 

Tepung jagung 
terfermentasi 14 gram  

Bubur bayi  

Air hangat 65 mL, 
45±2ºC 

Analisa: 
- Serat kasar 
- Protein 
- Lemak 
- Kadar pati 
- Viskositas 
- Organoleptik 

Dimasak hingga mendidih  
selama 3 menit 

 

Tepung kecambah 
kacang hijau 6 gram 

Gula halus 5 gram 



 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 

a) Jagung dan Kacang Hijau 

Tabel 4 menunjukkan perbandingan komposisi kimia bahan baku hasil analisa 

dan literatur. Hasil analisa grit jagung adalah 9,80 % air, 1,18 % abu, 11,21% protein, 

3,10% lemak, 3,21% serat kasar, dan 70,23% pati. Sedangkan menurut Coldwell and  

Fast (1990), komposisi kimia grit jagung adalah 11,5% air, 0,3% abu, 7,5% protein, 

0,7% lemak, 0,2% serat kasar, dan 78,0% pati. Hasil analisa tepung kecambah kacang 

hijau adalah 4,55% air, 3,80% abu, 31,52% protein, 1,30% lemak, 2,94% serat kasar, 

dan 45,56% pati. Sedangkan menurut Susanto dan Saneto (1994), komposisi kimia 

tepung kacang hijau adalah 5,07% air, 0,1% abu, 19,09% protein, 0,09% lemak, dan 

2,79 % serat kasar. 

Tabel 4. Komposisi Kimia Bahan Baku 
Grit Jagung (%) Kacang Hijau 

(%) 
Tepung Kecambah 
Kacang Hijau (%) 

Parameter 

Hasil 
Analisa 

Literatur 
(a) 

Hasil 
Analisa 

Literatur Hasil 
Analisa 

Literatur 
(d*) 

Kadar air 
Kadar abu 
Kadar protein 
Kadar lemak 
Kadar serat kasar 
Kadar pati 

9,80 
1,18 

11,21 
3,10 
3,21 

70,23 

11,5 
0,3 
7,5 
0,7 
0,2 
78,0 

9,50 
2,40 
25,11 
2,44 
5,75 
2,94 

11,20 b 
- 

24,00 b 
1,30 c 
3,70 c 

- 

4,55 
3,80 
31,52 
1,30 
2,94 
45,56 

5,07 
0,1 

19,09 
0,09 
2,79 

- 
Keterangan: 
* : Tepung kacang hijau 
a : Coldwell and Fast (1990) 
b : Tejasari (2005) 
c : Siswono (2004) 

d : Susanto dan Saneto (1994) 



 

 
Jika dibandingkan dengan literatur, terdapat perbedaan komposisi kimia pada 

bahan baku yang digunakan. Menurut Pantastico (1989), komposisi bahan pangan 

dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan tersebut antara lain : 

suhu, salinitas, cahaya, tingkat kedalaman, dan curah hujan. Oleh karenanya tanaman 

dengan varietas yang berbeda dan ditanam di lahan yang berbeda, komposisi 

kimianya juga akan berbeda. 

 

b) Air Rendaman 
 

Air digunakan sebagai media perendam dalam pembuatan tepung jagung 

terfermentasi. Air ini berasal dari air PDAM di Perumahan Griya Shanta, Desa 

Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru dan dianalisa karakteristik mikrobiologinya yang 

meliputi total mikroba, total khamir, total BAL dan E. coli-nya. Data hasil analisa 

mikrobiologi bahan baku air tersebut disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Analisa Mikrobiologi Air Perendam Jagung  
untuk Fermentasi Alami 

No Komponen CFU/mL 
1 Total mikroba 2,1x104 
2 Total khamir 3,1x102 
3 Total BAL negatif 
4 E. coli 0,1x103 

 

Standar Nasional Indonesia menyebutkan bahwa pada standar kualitas air 

minum, jumlah koliform yang diperbolehkan hanya < 2 APM/100 mL, sedangkan 

untuk E. coli diharuskan negatif atau nol (Anonymous, 1996). Berdasarkan hasil 



 

analisa mikrobiologi terhadap air perendam, dapat dilihat bahwa kualitas air tersebut 

tidak terlalu baik, ini disebabkan karena air tersebut belum dimasak sehingga masih 

banyak mikroba yang hidup di dalamnya. Meskipun air perendam yang digunakan 

tidak memenuhi standar untuk air minum, penggunaan air tersebut pada fermentasi 

secara alami tidak berbahaya sebab jagung hasil fermentasi bukan merupakan produk 

akhir yang langsung dikonsumsi melainkan masih melalui tahapan proses pemasakan. 

Mikroba yang terdapat di air perendam juga turut menyumbang pertumbuhan 

mikroba selama fermentasi alami berlangsung. 

 
 
4.2 Karakteristik Kimia Grit Jagung selama Fermentasi Alami 
 
4.2.1 pH dan Total Asam 

Rerata nilai pH selama fermentasi berkisar antara 4,3 hingga 6,43, sedangkan 

rerata total asam pada fermentasi alami ini adalah 0,21 – 0,44%. Gambar 7 

menunjukkan bahwa nilai pH mempunyai kecenderungan turun seiring lamanya 

fermentasi. Penurunan ini disebabkan adanya pembentukan asam laktat, asam asetat, 

dan asam organik lain oleh BAL; dimana asam-asam tersebut mengakibatkan 

penurunan pH. Tingkat keasaman ini akan mencegah terjadinya kontaminasi oleh 

mikroba-mikroba lain yang tidak tahan asam. 

Menurut Nago et al. (1998), pH rendah yang diamati pada bubur jagung 

terfermentasi diakibatkan oleh fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Wasito 

(1997) menyatakan bahwa asam laktat yang diproduksi Lactobacillus akan 



 

mempertahankan pH 3,7 yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri, membantu 

proses pencernaan antara lain sukrase, laktase, peptidase, dan protease. 
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Gambar 7. Perubahan pH dan Total Asam pada Fermentasi Grit 

Jagung secara Alami Akibat Lama Fermentasi 
 

Terakumulasinya asam-asam organik dalam medium mengindikasikan 

kemampuan bakteri asam laktat dalam memetabolisme gula-gula sederhana.  Asam 

laktat yang dihasilkan oleh BAL akan terekskresikan keluar sel dan akan 

terakumulasi dalam media fermentasi sehingga meningkatkan keasaman. Menurut 

Suparmo (1989), semakin lama fermentasi, kadar asam semakin bertambah dan 

terlihat adanya peningkatan pH bersamaan dengan bertambahnya asam lemak bebas 

dan juga terbentuknya amoniak. Prillianawati (1999) menyatakan bahwa, semakin 

lama waktu fermentasi, kadar total asam yang dihasilkan semakin tinggi. Peningkatan 

total asam diduga akibat meningkatnya jumlah asam organik dalam bahan yang 

difermentasi, selain itu gula-gula sederhana hasil perombakan pati akan dikonversi 

menjadi alkohol dan asam oleh khamir. 



 

Kadar total asam yang tertera tidak mewakili semua asam yang dihasilkan 

selama fermentasi alami ini, melainkan hanya menunjukkan total asam laktat yang 

dihasilkan BAL selama fermentasi. Mensah et al. (1991) menyatakan bahwa senyawa 

antimikrobial pada bubur jagung terfermentasi dihasilkan karena adanya asam selama 

fermentasi. Senyawa antimikrobial mengurangi resiko diare karena konsumsi bubur 

jagung terfermentasi pada bayi. 

 

4.3 Karakteristik Kimia Tepung Jagung Terfermentasi 

Tabel 6a. Perubahan Karakteristik Kimia Tepung Jagung Terfermentasi Akibat 
Lama Fermentasi secara Alami 

Lama  
Fermentasi 

(jam) 

Kadar 
Protein 

 (%) 

Daya Cerna  
Protein 

 (%) 

Kadar 
Lemak 

 (%) 

Kadar  
Pati 
(%) 

Kadar  
Serat 

Kasar (%) 
0 16,41±1,84 56,49±3,63 0,95±0,32 69,52±7,90 3,53±0,73 
12 15,98±1,32 58,36±3,23 0,92±0,47 67,19±9,74 3,34±0,61 
24 15,60±1,31 59,02±3,76 0,90±0,47 66,75±9,56 3,13±0,47 
36 15,31±1,52 60,50±2,94 0,83±0,53 64,24±8,05 2,68±0,37 
48 14,47±2,39 64,77±3,12 0,66±0,45 61,40±6,65 1,79±0,60 

 
Tabel 6b. Perubahan Karakteristik Kimia Tepung Jagung Terfermentasi Akibat 

Lama Fermentasi secara Alami 
Lama  

Fermentasi 
(jam) 

Total Gula  
(%) 

Kadar 
Asam Fitat 

(%) 

Kadar 
Abu  
(%) 

Kadar  
Air (%) 

Total  
Asam (%) 

0 47,68±2,32 085±0,09 1,17±0,27 9,30±0,93 0,40±0,06 
12 51,47±2,82 0,81±0,10 0,94±0,19 8,31±0,76 0,45±0,03 
24 54,76±3,05 0,54±0,12 0,85±0,14 7,82±0,89 0,54±0,03 
36 56,37±1,85 0,43±0,10 0,76±0,08 7,04±1,07 0,58±0,04 
48 57,89±1,23 0,42±0,11 0,65±0,03 6,65±1,08 0,75±0,02 

 

4.3.1 Kadar Protein 



 

Rerata kadar protein tepung jagung terfermentasi adalah 14,47% - 16,41%. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa nilai protein menurun seiring dengan meningkatnya 

lama fermentasi. Bakteri asam laktat menghasilkan enzim proteolitik sehingga 

mampu memecah protein. Bakteri asam laktat memecah protein dengan cara 

menghidrolisa ikatan peptida menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti 

pepton, polipeptida, dan sejumlah asam-asam amino. Pernyataan ini didukung oleh 

Champbell dan Platt (1994), yang menyatakan bahwa selama proses fermentasi akan 

terjadi pemecahan komponen protein bermolekul besar menjadi komponen-

komponen asam amino. Penurunan protein diduga disebabkan karena penguapan 

senyawa hasil hidrolisa protein. Menurut Fardiaz (1992), senyawa-senyawa 

intermediet dan produk akhir hasil pemecahan asam amino sangat bervariasi. Selain 

itu dibebaskan alkohol dan berbagai gas seperti karbon dioksida, metana, hidrogen, 

dan amonia. Amonia dilepaskan dalam jumlah yang tinggi pada pemecahan protein 

lebih lanjut. Pemecahan protein juga melepaskan senyawa-senyawa berbau busuk 

seperti hidrogen sulfida, merkaptan, indol, skatol, putresin, dan kadaverin. 
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Gambar 8. Perubahan Kadar Protein Tepung Jagung Akibat 

Lama Fermentasi secara Alami 



 

 

Setelah protein terdegradasi menjadi bentuk yang lebih sederhana, bakteri 

akan memanfaatkan asam amino tersebut untuk pertumbuhannya. Brankovic and 

Baras (2001) menyatakan bahwa selama fermentasi, selain membutuhkan gula 

sebagai sumber karbon yang akan dimetabolisme menjadi energi, kultur juga akan 

merombak protein dan asam-asam amino substrat sebagai sumber nitrogen. Nitrogen 

adalah sumber utama bagi pertumbuhan dan biosintesis komponen sel bakteri.  

 

4.3.2 Daya Cerna Protein 

Uji daya cerna protein dilakukan secara in vitro, artinya dengan menggunakan 

hidrolisat enzim protease dengan tujuan untuk mengetahui nilai daya cerna dari 

masing-masing perlakuan. Rerata daya cerna protein tepung jagung terfermentasi 

adalah 56,49% - 64,77%. Gambar 9 menunjukkan bahwa semakin lama fermentasi 

maka daya cerna protein semakin meningkat. 
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Gambar 9. Perubahan Daya Cerna Protein Tepung Jagung dan 
Hubungannya dengan Total Mikroba Akibat Lama 
Fermentasi secara Alami 

 

Kecenderungan peningkatan daya cerna protein disebabkan karena aktivitas 

mikroba yang memecah protein dengan cara menghidrolisa ikatan peptida menjadi 

senyawa-senyawa yang lebih sederhana seperti peptone, polipeptida, dan sejumlah 

asam-asam amino. Semakin lama fermentasi semakin banyak jumlah mikroba 

sehingga semakin besar jumlah protein yang dihidrolisa dan meningkatkan daya 

cerna proteinnya. Champbell dan Platt (1994) menyatakan bahwa selama proses 

fermentasi akan terjadi pemecahan komponen protein bermolekul besar menjadi 

komponen-komponen asam amino. Terjadinya pemecahan protein menjadi asam-

asam amino tersebut akan meningkatkan daya cerna protein dalam tubuh. Menurut 

Case (2000), fermentasi oleh mikroba dapat memperbaiki daya cerna dari protein dan 

karbohidrat yang merupakan komponen utama penyusun serealia dan kacang-

kacangan. Hal ini berarti bahwa jumlah asam amino yang terserap oleh tubuh akan 

meningkat. 

Dari hasil pengujian jumlah total mikroba dengan menggunakan metode 

hitungan cawan (total plate count) didapatkan hasil total mikroba untuk fermentasi 

alami pada suhu ruang  berkisar antara 8,15x107 – 1,84x109 CFU/mL atau log 7,90 – 

log 9,26 .Total mikroba cenderung meningkat seiring penambahan waktu mulai jam 

ke-0 hingga jam ke-48. Peningkatan ini disebabkan mikroba mengalami pertumbuhan 



 

yang berupa pertambahan jumlah sel yang berarti juga pertambahan jumlah 

organisme (Fardiaz, 1990). 

Peningkatan daya cerna protein juga diduga karena adanya kemampuan 

bakteri memecah komponen antigizi seperti asam fitat selama fermentasi sehingga 

protein yang semula terikat oleh asam fitat dan bersifat tidak larut, akan terbebas dari 

ikatan tersebut sehingga protein dapat tercerna. Protein kompleks akan dipecah 

menjadi komponen yang lebih sederhana termasuk asam amino yang dapat digunakan 

oleh bakteri maupun khamir untuk pertumbuhannya. Elyas et al. (2001) 

menambahkan bahwa penurunan senyawa antinutrisi selama proses fermentasi juga 

dapat meningkatkan daya cerna protein, karena senyawa antigizi dapat mengikat 

protein membentuk protein kompleks sehingga daya cernanya rendah.  

 

4.3.3 Kadar Lemak 

Rerata kadar lemak tepung jagung terfermentasi berkisar antara 0,66-0,95 %. 

Gambar 10 menunjukkan bahwa kadar lemak menurun seiring dengan meningkatnya 

lama fermentasi.  
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Gambar 10. Perubahan Kadar Lemak Tepung Jagung Akibat 
Lama Fermentasi secara Alami 

 

Kadar lemak menurun diduga karena sebagian lemak telah terdegradasi oleh 

enzim lipase yang dihasilkan kapang menjadi asam lemak. Hasil perombakan lemak 

ini digunakan kapang sebagai energi untuk pertumbuhannya. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Miskiewicz et al. (2004) yang menyatakan bahwa Rhizopus 

oligosporus merupakan salah satu organisme yang mampu memecah trigliserida 

karena memiliki enzim lipase dan enzim lipase mulai aktif setelah lama fermentasi 12 

jam. Pawiroharsono (1996) juga menyebutkan bahwa selama fermentasi oleh kapang 

terjadi hidrolisis lemak sehingga akhirnya dapat dibebaskan asam lemak sekitar 40-

50%. 

 

4.3.4 Kadar Pati 

Jagung merupakan salah satu komoditas yang tinggi kandungan patinya. 

Rerata kadar pati tepung jagung terfermentasi adalah 61,40% - 69,52%. Gambar 11 

menunjukkan kecenderungan pati tepung jagung terfermentasi menurun seiring 

dengan meningkatnya lama fermentasi. Menurut Maria (2002), kadar pati mengalami 

penurunan sejalan dengan meningkatnya lama fermentasi, karena kemampuan 

mikroba amilolitik dalam memecah pati semakin besar seiring  dengan semakin lama 

waktu fermentasi. Hofvendahl (1998) menyatakan bahwa pada proses fermentasi oleh 

bakteri asam laktat, salah satu substrat yang dapat digunakan adalah pati. 
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Gambar 11. Perubahan Kadar Pati Tepung Jagung dan Hubungannya 

dengan Total BAL Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 

Penurunan kadar pati ini berhubungan dengan aktivitas bakteri asam laktat 

dan khamir, yang memecah pati menjadi gula-gula sederhana dalam usahanya  untuk 

memperoleh energi untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Semakin lama fermentasi 

maka jumlah bakteri asam laktat semakin meningkat sehingga semakin banyak 

jumlah pati yang dirombak. Menurut Adam and Moss (2000), selama proses 

fermentasi berlangsung, mikroba akan memecah pati menjadi komponen gula-gula 

sederhana sehingga kadar pati semakin lama semakin berkurang. Corriher (2002) juga 

menyatakan bahwa Saccharomyces cerevisiae mampu memecah molekul pati 

menjadi gula-gula sederhana yang lebih mudah dicerna. BAL dapat tumbuh pada 

fermentasi jagung secara alami ini karena menurut Wasito (1997), BAL memerlukan 

nutrien kompleks antara lain karbohidrat, asam amino, peptida, asam lemak, ester 

asam lemak, garam, turunan asam nukleat dan vitamin yang notabene ada pada 

jagung. Genus Lactobacillus dapat tumbuh dalam berbagai habitat yang berkadar 

karbohidrat, protein, vitamin, dan tekanan oksigen rendah. Rerata total bakteri asam 



 

laktat (BAL) pada fermentasi alami adalah 5,05x107 – 1,33x109 atau log 7,63 – log 

9,12. 

 

4.3.5 Kadar Serat Kasar 

Rerata kadar serat tepung jagung terfermentasi berkisar antara 1,79-3,53%. 

Gambar 12 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar serat kasar seiring dengan 

meningkatnya lama fermentasi.  
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Gambar 15. Perubahan Kadar Serat Kasar Tepung Jagung 

Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 
Penurunan yang terjadi pada kadar serat kasar tepung jagung terfermentasi 

dapat disebabkan karena larutnya selulosa dan hemiselulosa oleh enzim yang 

dihasilkan oleh mikroba. Menurut Olorunfemi et al. (2006) kadar serat kasar pada 

makanan bayi diharapkan rendah (kurang dari 1%). 

 

4.3.6 Total Gula 



 

Rerata total gula tepung jagung yang terfermentasi secara alami ini berkisar 

antara 47,68-57,89%. Nilai terendah pada lama fermentasi 0 jam dan yang tertinggi 

pada fermentasi 48 jam. Dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu fermentasi 

maka nilai total gulanya semakin meningkat. 

Mono dan disakarida memiliki rasa manis, oleh sebab itu golongan ini disebut 

gula. Rasa manis dari gula-gula ini disebabkan oleh gugus hidroksilnya (Sudarmadji 

dkk., 2003). Total gula dibedakan atas gula-gula reduksi dan non reduksi. Ada 

tidaknya sifat pereduksi dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus 

hidroksil (OH) bebas yang reaktif. Yang termasuk gula reduksi adalah glukosa, 

fruktosa, dan maltosa sedangkan golongan gula non reduksi diantaranya adalah 

sukrosa, trehalosa, dekstrin, rafinosa, dan stakiosa (Winarno, 1997). 
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Gambar 13. Perubahan Total Gula Tepung Jagung Akibat 

Lama Fermentasi secara Alami 
 

Peningkatan nilai total gula seiring lamanya fermentasi disebabkan kerena 

dengan semakin lamanya fermentasi maka akan terjadi peningkatan jumlah sel 



 

mikroba, yang berarti aktivitas pemecahan pati menjadi gula sederhana juga 

meningkat. Steinkraus (1983) dalam Kasmidjo dkk. (1992) menambahkan bahwa 

peningkatan total gula disebabkan oleh aktivitas mikrobia amilolitik yang 

menghidrolisis pati menjadi glukosa, maltosa, maltotriosa, dan dekstrin. Semakin 

rendah kandungan pati dalam bahan, akibat pemecahan pati menjadi molekul-

molekul yang lebih sederhana (glukosa), akan meningkatkan total gulanya. Corriher 

(1992) juga menyatakan bahwa Saccharomyces cerevisiae mampu  memecah molekul 

pati menjadi gula-gula sederhana yang lebih mudah dicerna. 

4.3.7 Kadar Asam Fitat 

Rerata kadar asam fitat tepung jagung terfermentasi berkisar antara 0,85-

0,42%. Gambar 17 menunjukkan penurunan kadar asam fitat seiring lamanya 

fermentasi. 
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Gambar 14. Perubahan Kadar Asam Fitat Tepung Jagung 

Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 

Asam fitat merupakan bentuk penyimpanan fosfor yang terbesar pada 

tanaman serealia dan legume. Pada kondisi alami, asam fitat akan membentuk ikatan 

baik dengan mineral bervalensi dua (Ca, Mg, Fe), maupun protein menjadi senyawa 



 

yang sukar larut. Hal ini menyebabkan protein dan mineral sukar diserap tubuh atau 

daya cernanya rendah. Henry and Massey (2001) menyatakan bahwa metode 

pengolahan sederhana dapat digunakan untuk menurunkan kadar fitat dan kemudian 

meningkatkan bioavailabiliti mineral. Perendaman biji-bijian atau legume dalam air 

dengan pH optimum (sekitar 5,5 untuk kedelai), memasak biji yang telah direndam 

dan mengkecambahkan biji terbukti menurunkan kadar fitat.  

Penurunan kadar asam fitat diduga disebabkan pemecahan asam fitat menjadi 

inositol dan ostofosfat selama fermentasi. Fermentasi juga menyebabkan pH yang 

optimum untuk aktivitas enzim fitase yang mendegradasi fitat. Reddy and Pierson 

(1994), menyatakan bahwa fermentasi adalah salah satu bentuk proses pengolahan 

makanan yang efektif menyingkirkan komponen antinutrisi dari serealia dan legume 

sementara itu meningkatkan daya cerna serta karakteristik sensorisnya. Fermentasi 

mengaktifkan enzim fitase, kemudian menyebabkan hidrolisis asam fitat. Hasil 

penelitian Shirai et al. (2008) menunjukkan beberapa strain bakteri asam laktat 

mampu mendegradasi asam fitat. Penurunan asam fitat tidak hanya karena aktivitas 

fitase tetapi juga karena pengendapan asam fitat bersama protein sebagai akibat 

penurunan pH selama fermentasi. 

 

4.3.8 Total Asam 

Nilai total asam tepung jagung terfermentasi berkisar antara 0,40-0,75 %. 

Gambar 15 menunjukkan bahwa nilai total asam meningkat seiring bertambahnya 

lama fermentasi. 
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Gambar 15. Perubahan Total Asam Tepung Jagung Akibat Lama 

Fermentasi secara Alami 
 

Selama proses fermentasi terjadi pemecahan pati menjadi gula-gula 

sederhana; semakin lama fermentasi maka semakin banyak pula gula yang dihasilkan 

dari pemecahan pati tersebut sehingga total gula akan meningkat. Dengan 

meningkatnya total gula maka total asam pun meningkat karena semakin banyak gula 

yang dikonversi menjadi asam, sehingga nilai total asamnya meningkat. Poedjiati 

(1994) menyatakan bahwa maltosa yang diperoleh dari pemecahan pati kemudian 

akan dipecah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang dihasilkan oleh S. cerevisiae, 

glukosa yang dihasilkan tersebut akan difermentasi oleh L. plantarum melalui jalur 

Embden Meyerhoff. Hofvendal (1998) juga menyatakan bahwa proses fermentasi 

oleh bakteri asam laktat melalui fermentasi karbohidrat akan menghasilkan sejumlah 

asam laktat. Sedangkan menurut Ramadayantie (2001), tingginya total asam tidak 

hanya dari perombakan gula selama fermentasi, tetapi mungkin juga disebabkan oleh 

perombakan protein dan asam-asam lain. 

 

4.3.9 Kadar Abu 



 

Kadar abu tepung jagung terfermentasi berkisar antara 0,65-1,17%. Gambar 

16 menunjukkan bahwa kadar abu tepung jagung terfermentasi menurun seiring 

lamanya fermentasi. 

Kadar abu berkaitan dengan mineral-mineral yang ada pada bahan. Herliani 

(2005) menyatakan bahwa kadar abu berhubungan dengan mineral yang terkandung 

dalam bahan, yaitu garam-garam organik (garam malat, asetat, pektat) dan garam-

garam anorganik (garam fosfat, klorida, sulfat, dan nitrit). Mineral-mineral tersebut 

dimanfaatkan mikroba untuk biosintesa sel, kofaktor untuk mengubah gula menjadi 

etanol, dan lain-lain. Brock et al. (1994) menyatakan bahwa mineral yang dikonsumsi 

mikroba digunakan untuk pertumbuhan, digunakan dalam asam nukleat dan 

fosfolipid, memenuhi fungsi struktural dan asam amino, serta berperan dalam sintesis 

protein. 
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Gambar 16. Perubahan Kadar Abu Tepung Jagung Akibat Lama 

Fermentasi secara Alami 
 



 

Penurunan kadar abu seiring bertambahnya lama fermentasi juga dapat 

disebabkan karena seiring lama fermentasi kelarutan mineral dalam air juga 

meningkat.  

 

4.3.10 Kadar Air 

Rerata kadar air tepung jagung yang terfermentasi secara alami ini antara 

6,65% hingga 9,30%. Nilai tertinggi pada fermentasi 0 jam kemudian terus menurun 

hingga nilai terendah pada fermentasi 48 jam. Dapat disimpulkan bahwa dengan 

meningkatnya lama fermentasi, maka kadar air tepung jagung menurun. 
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Gambar 17. Perubahan Kadar Air Tepung Jagung Akibat Lama 

Fermentasi secara Alami 
 

Gambar 17 menunjukkan kecenderungan penurunan kadar air seiring 

meningkatnya lama fermentasi. Penurunan kadar air ini berhubungan dengan 

penurunan kadar pati, dimana kadar pati juga semakin menurun dengan 

meningkatnya lama fermentasi. Degradasi pati oleh mikroba menyebabkan turunnya 

kadar pati, sehingga semakin rendah kadar pati yang ada pada bahan akan 



 

menyebabkan menurunnya kemampuan bahan dalam mempertahankan air karena 

kehilangan gugus hidroksil yang berperan dalam menyerap air. Menurut Giraud et al. 

(1994), gugus hidroksil pada granula pati merupakan faktor utama dalam 

mempengaruhi kemampuan mempertahankan air. Pada bahan berpati, gugus hidroksil 

ini mempunyai kemampuan yang besar untuk mempertahankan air karena struktur 

gugus hidroksil yang mudah dimasuki air. 

Penyebab lainnya adalah karena semakin lama waktu fermentasi, maka 

pemecahan komponen-komponen bahan semakin meningkat sehngga menyebabkan 

semakin banyaknya jumlah air terikat yang terbebaskan, akibatnya tekstur bahan 

menjadi lunak dan berpori. Keadaan ini menyebabkan penguapan air selama proses 

pengeringan semakin mudah, dengan demikian kadar air tepung jagung terfermentasi 

semakin menurun dalam jangka waktu pengeringan yang sama. Meyer (1996) 

menyatakan bahwa penurunan kadar air disebabkan karena penguapan air terikat, 

sebelum fermentasi sebagian molekul air membentuk hidrat dengan molekul-molekul 

yang lain yang mengandung atom oksigen, nitrogen, karbohidrat, protein, garam-

garam, dan senyawa-senyawa organik lainnya sehingga sukar diuapkan dan selama 

proses fermentasi berlangsung enzim-enzim mikroba memecahkan karbohidrat dan 

senyawa-senyawa tersebut, sehingga air yang terikat berubah menjadi air bebas. 

 

4.4 Karakteristik Fisik Tepung Jagung Terfermentasi 

Selain analisa kimia, ada beberapa analisa fisik yang dilakukan pada tepung 

jagung, antara lain indeks kelarutan dalam air, daya serap uap air, tingkat kecerahan 



 

(L), tingkat kekuningan (b*), dan sifat amilografi. Hasil analisa dapat dilihat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Perubahan Karakteristik Fisik Tepung Jagung Terfermentasi Akibat 
Lama Fermentasi Alami 

Lama 
Fermentasi 

(jam) 

Suhu 
Gelatinisasi 

 (°C) 

Viskositas  
pada 
95°C 
(BU) 

Indeks 
Kelarutan  
dalam Air 

(%) 

Daya 
Serap Uap 

Air (%) 

Tingkat  
Kecerahan 

(L) 

Tingkat 
Kekuningan 

(b*) 

0 92,4 143 45,99±4,27 4,54±0,17 68,47±0,18 33,94±0,38 
12 93,1 185 48,03±4,57 4,76±0,60 68,06±0,71 33,46±0,88 
24 91,6 101 49,64±5,48 4,92±0,48 68,04±0,44 32,67±0,59 
36 91,1 100 52,35±6,33 5,11±0,55 67,86±0,38 31,96±1,12 
48 92,0 137 57,92±7,93 5,53±0,55 67,40±0,24 31,30±1,36 

 

4.4.1 Sifat Amilografi 

Gambar 18 menunjukkan bahwa viskositas cenderung menurun seiring 

meningkatnya lama fermentasi.   
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Gambar 18. Perubahan Viskositas Tepung Jagung Akibat Lama 

Fermentasi secara Alami 
 
Penurunan viskositas tepung jagung ini diduga dipengaruhi oleh aktivitas 

mikroba yang meningkat pula selama fermentasi. Mensah et al. (1991), menyatakan 

bahwa peningkatan efektif densitas energi dihubungkan dengan penurunan viskositas, 



 

dan fermentasi menurunkan viskositas pada beberapa bahan pangan. Bubur masak 

dari tepung ubi kayu terfermentasi memiliki viskositas yang lebih rendah daripada 

produk dari tepung yang tidak difermentasi. Penurunan ini mungkin disebabkan 

aktivitas amilase yang dihasilkan mikroorganisme, yang memecah pati menjadi gula 

sederhana, melepaskan air terikat kemudian menurunkan viskositas. Mensah et al. 

(1991) juga menambahkan bahwa bubur masak dari bahan biji jagung  yang direndam 

selama 24 jam (pH 4,5) memiliki viskositas lebih rendah daripada makanan yang 

berasal dari tepung jagung kering (pH 6,2). Tidak terjadi penurunan viskositas lebih 

lanjut ketika bahan dibiarkan terfermentasi selama 24 jam dengan pH yang lebih 

rendah yaitu 3,3. Berhentinya penurunan viskositas setelah fermentasi lanjut mungkin 

disebabkan karena penurunan pH. Aktivitas amilase berkurang pada pH di bawah 4,0.  

 

4.4.2 Indeks Kelarutan dalam Air 

Gambar 19 menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai indeks kelarutan 

dalam air tepung jagung seiring dengan meningkatnya lama fermentasi. 
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Gambar 19. Perubahan Indeks Kelarutan dalam Air Tepung 
Jagung Akibat Lama Fermentasi secara Alami 

 
Rerata nilai indeks kelarutan dalam air tepung jagung terfermentasi berkisar 

antara 45,99% hingga 57,92%. Kecenderungan peningkatan indeks kelarutan dalam 

air berhubungan dengan semakin berkurangnya konsentrasi pati dalam bahan. Sifat 

dari pati adalah tidak larut dalam air dingin (Gaman dan Sherington, 1994). Semakin 

lama fermentasi, semakin banyak jumlah mikroba yang memecah pati menjadi 

produk yang lebih sederhana, sehingga tepung jagung semakin mudah larut dalam air. 

El Tinay (1979) juga menyatakan bahwa selama proses fermentasi serealia akan 

terjadi penurunan pati. Pemecahan pati tersebut dapat dilakukan oleh mikroba, atau 

oleh enzim yang terkandung dalam bahan. Semakin lama waktu fermentasi maka 

akan semakin banyak pati yang dipecah menjadi limit dekstrin, maltosa, dan glukosa 

sehingga meningkatkan kelarutannya. 

 

4.4.3 Daya Serap Uap Air 

Gambar 20 menunjukkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka daya 

serap uap air meningkat. 
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Gambar 20. Perubahan Daya Serap Uap Air Tepung Jagung 

Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 

Rerata daya serap uap air tepung jagung terfermentasi adalah 4,54% - 5,53%. 

Daya serap uap air berhubungan dengan aktivitas degradasi komponen-komponen 

bahan oleh mikroba yang semakin meningkat seiring dengan lamanya waktu 

fermentasi. Selama fermentasi berlangsung, pati dalam bahan akan terhidrolisis 

menjadi gula sederhana dan akan meningkatkan persentase air dalam bahan. Selain 

itu, perubahan sebagian gula sederhana menjadi alkohol dan asam organik serta 

pembentukan ester juga akan melepaskan air. Menurut Herawati (2002), pemecahan 

komponen-komponen bahan yang semakin meningkat akan mengakibatkan jumlah 

air terikat yang terbebaskan semakin banyak, akibatnya tekstur bahan semakin lunak 

dan berpori. Keadaan ini menyebabkan penguapan air selama proses pengeringan 

semakin mudah, dengan demikian kadar air tepung jagung terfermentasi semakin 

menurun. Kondisi bahan yang kering atau dengan kata lain berkadar air rendah akan 

memudahkan bahan tersebut mengabsorpsi air dari udara. Menurut Fardiaz (1992), 

perubahan gula menjadi asam organik dan pembentukan ester disertai dengan 



 

pelepasan air. Dengan semakin banyaknya air yang dilepaskan, maka pada saat proses 

pengeringan semakin banyak air yang akan diuapkan. Kondisi produk yang lebih 

kering atau berkadar air rendah menyebabkan produk lebih mudah untuk 

mengabsorpsi air dari lingkungan. 

 Kecenderungan kenaikan daya serap uap air juga dapat disebabkan karena 

semakin lama fermentasi maka semakin banyak protein yang dipecah menjadi asam 

amino oleh mikroba karena aktivitas proteolitik. Asam amino mempunyai sifat 

mampu menarik air (Poedjiati, 1994). Selain itu, Schenck (1992) menyatakan bahwa 

RH lingkungan sangat menentukan apakah suatu produk akan mengabsorpsi air atau 

melepaskan uap air. Jika produk mempunyai RH yang lebih rendah dari RH 

lingkungan, maka produk tersebut cenderung menyerap air dan menjadi basah atau 

lengket. 

 

 

4.4.4 Warna 

Nilai L* menyatakan tingkat gelap terang, dengan kisaran nilai 0-100. Dimana 

nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 

100 menyatakan kecenderungan warna putih atau cerah. Nilai a* menyatakan tingkat 

warna hijau sampai merah dengan kisaran nilai -100 sampai +100. Dimana semakin 

tinggi nilai a*, maka kecenderungan warna merah pada produk semakin kuat. 

Sedangkan nilai b* menyatakan tingkat warna biru sampai kuning dengan kisaran 



 

warna -100 sampai +100. Dimana semakin tinggi nilai b*, maka kecenderungan 

warna kuning pada produk semakin kuat (Pomeranz and Meloan, 1994). 
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Gambar 21. Perubahan Tingkat Kecerahan Tepung Jagung 

Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 
Rerata tingkat kecerahan tepung jagung terfermentasi berkisar antara 67,40-

68,47.  Gambar 21 menunjukkan kecenderungan penurunan tingkat kecerahan seiring 

meningkatnya lama fermentasi. Hal ini berarti bahwa semakin lama fermentasi, 

warna tepung jagung semakin gelap. seiring dengan lamanya fermentasi. 

Judoamidjojo (1990) menyatakan bahwa, selama fermentasi warna cenderung 

mengalami perubahan. Dari hasil analisa warna, dapat diketahui bahwa perubahan 

warna yang terjadi pada tepung jagung terfermentasi dipengaruhi oleh lamanya waktu 

fermentasi. Semakin lama fermentasi maka pemecahan komponen kimia dalam bahan 

semakin sempurna sehingga akan terjadi perubahan warna pada tepung jagung 

terfermentasi yang dihasilkan. Penurunan tingkat kecerahan ini diduga karena 

semakin lamanya fermentasi maka semakin banyak protein yang akan terurai menjadi 

asam-asam amino bebas dimana asam amino merupakan salah satu pemicu terjadinya 



 

reaksi Maillard sehingga dengan peningkatan lama fermentasi akan berpengaruh 

terhadap warna bahan. Gugus amino akan membentuk warna gelap jika berikatan 

dengan gula pereduksi, semakin lama fermentasi, maka waktu kontak gugus amino 

dan gula pereduksi akan semakin panjang. 

Selain disebabkan oleh reaksi enzimatis, pencoklatan pada produk juga dapat 

disebabkan oleh reaksi non enzimatis, yakni reaksi antara gula reduksi dan protein 

yang terkandung dalam bahan sebagai akibat proses pemanasan. Winarno (1993) 

menyatakan bahwa reaksi pencoklatan ada dua macam, yaitu pencoklatan secara 

enzimatis dan non enzimatis. Pencoklatan enzimatis dapat disebabkan karena 

terjadinya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amino protein sebagai akibat 

adanya pemanasan sehingga terbentuk warna coklat. Hui (1992) juga menyatakan 

bahwa terjadinya reaksi Mailllard, yaitu bertemunya gula pereduksi dengan gugus 

amino pada suhu 60°C pada kandungan gula bahan (tepung jagung) berhubungan 

dengan tingkat kecerahan tepung jagung terfermentasi. 

Rerata tingkat kekuningan tepung jagung terfermentasi berkisar antara 31,30-

33,94%. Gambar 22 menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kekuningan. 

Selama proses fermentasi terjadi penurunan pH akibat terakumulasinya asam 

yang dihasilkan. Semakin tinggi total asam maka pH semakin rendah dan kerusakan 

pigmen karoten semakin besar. Hal ini sesuai dengan pendapat Anonymous (2006) 

yang menyatakan bahwa pigmen karotenoid bersifat kurang stabil terhadap asam. 
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Gambar 22. Perubahan Tingkat Kekuningan Tepung Jagung 

Terfermentasi Akibat Lama Fermentasi secara Alami 
 

Eskin (1979) menambahkan bahwa pada pH rendah karoten akan mengalami 

isomerasi dari bentuk trans ke bentuk cis yang berwarna lebih pucat. Sehingga seiring 

lama fermentasi dimana keasaman meningkat, maka intensitas warna kuning produk 

yang mengindikasikan kandungan karoten makin turun. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

 Pengambilan keputusan juga dapat ditentukan dengan menggunakan 

metode Multiple Attribute (MA). Atribut merupakan sifat-sifat obyek secara aktual, 

atau sifat-sifat yang diberikan secara subjektif. Dengan Multiple Attribute ini maka 

sifat-sifat objek secara nyata dapat digambarkan dan diukur sehingga pembuat 

keputusan dapat menentukan atribut mana yang, pada level apa, dan pada kriteria 

maksimum atau minimum atribut itu dipilih. Disini kebutuhan dan harapan pembuat 

keputusan sangat berperan. Jadi metode Multiple Attribute ini ditujukan untuk 



 

membantu dan mengembangkan kepercayaan bagi pengambil keputusan untuk 

memikirkan penyelesaian yang baik (Zeleny, 1982). 

Tabel 8. Karakteristik Fisik dan Kimia Tepung Jagung 
dengan Lama Fermentasi 24 Jam 

Parameter Nilai 
Kadar protein 
Daya cerna protein 
Kadar lemak 
 Kadar pati 
 Kadar serat kasar 
 Total gula 
 Kadar asam fitat 
 Total asam 
Kadar air 
 Kadar abu 
 Indeks kelarutan dalam air 
 Daya serap uap air 
 Tingkat kecerahan 
 Tingkat kekuningan 

15,60% 
59,02% 
0,90% 

66,75% 
3,13% 

54,76% 
0,63 % 
0,54% 
7,82% 
0,85% 

49,64% 
4,92% 
68,04 
32,67 

 

Berdasarkan hasil perhitungan perlakuan terbaik dengan metode Multiple 

Attribute, didapatkan hasil lama fermentasi 24 jam merupakan perlakuan dengan sifat 

fisik dan kimia terbaik, seperti yang tersaji pada Tabel 8. Perhitungan dari penentuan 

perlakuan terbaik ini disajikan pada Lampiran 4.  

 

4.6 Karakteristik Fisik dan Kimia Bubur Bayi Instan  

Tabel 9. Perbandingan Karakteristik Fisik dan Kimia Bubur Bayi 
Instan dengan Literatur 

Literatur Parameter Sampel Kontrol 
a b1 b2 



 

Kadar protein (%) 
Kadar lemak (%) 
Kadar pati (%) 
Kadar serat kasar (%) 
Kadar air (%) 
Kadar abu (%) 
Energi (kal) 
Viskositas (d.Pas) 

16,1 
3,4 

63,7 
2,8 
6,8 
1,3 

205,4 
45 

20 
11,75 

- 
5 
- 
- 

435 
- 

20 
10 
- 
5 

5-10 
- 
- 
- 

20 
- 
- 
- 
- 
- 

870 
- 

23 
- 
- 
- 
- 
- 

1210 
- 

Sumber: 
a. PAG, 1972 dalam Winarno (1993) 
b. Komisi Ahli FAO (1983) dan Hasil Widya Karya Pangan dan Gizi LIPI (1993) 

dalam Winarno (1993); b1 =  untuk usia 6-12 bulan; b2 = usia 6-36 bulan 
 

Dari Tabel 9 nampak bahwa kadar protein, lemak, dan energi sampel kurang 

memenuhi standar. Kekurangan energi adalah sebesar 665 kal/100 gram. Untuk 

menutupi kekurangan ini, dapat ditambahkan susu bubuk ke dalam bubur bayi instan. 

Menurut Anonymous (1992), susu bubuk mengandung 24,6 % protein, 30% lemak, 

dan 509 kal per 100 gramnya. Kekurangan protein, lemak, dan energi pada bubur 

bayi instan hampir setara dengan kandungan 100 gram susu bubuk. Jadi, sebagai 

solusinya, jika bubur bayi dikonsumsi 4 kali sehari sebanyak 25 gram tiap porsi, 

maka perlu ditambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram per porsi. 

 

4.7 Karakteristik Organoleptik Bubur Bayi Instan 

Hasil perlakuan terbaik dari tepung jagung terfermentasi diaplikasikan pada 

produk bubur bayi instan, kemudian dilakukan uji organoleptik dengan bubur bayi 

instan merk Promina rasa jagung-ayam yang beredar di pasaran. Uji ini dilakukan 

dengan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang 

digunakan untuk mendeteksi atau mendeskripsikan sifat indrawi pada suatu produk, 



 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang ditentukan oleh panelis. Uji deskriptif 

digunakan untuk mendapatkan informasi secara rinci mengenai keseluruhan atau 

sebagian sifat yang dimiliki suatu produk dan perbandingan intensitasnya dengan 

produk lainnya (kontrol). Sifat-sifat indrawi yang diamati pada sampel (tepung 

jagung terfermentasi yang telah diaplikasikan pada produk bubur bayi instan) dan 

kontrol dalam bentuk bubuk adalah intensitas warna (gelap-terang), sebaran warna 

(tidak merata-merata), keseragaman ukuran (tidak seragam-sangat seragam), ukuran 

partikel (kasar-halus), tekstur antar partikel (tidak menggumpal-sangat menggumpal), 

daya alir (tidak mudah dituang/mengalir-sangat mudah dituang/mengalir), aroma 

(langu-harum), dan kelembaban (lembab-kering). Sedangkan sifat-sifat indrawi yang 

diamati pada sampel dan kontrol dalam keadaan matang antara lain intensitas warna 

(gelap-terang), sebaran warna (tidak merata-merata), ukuran partikel (kasar-halus), 

homogenisitas (tidak homogen-homogen), viskositas (encer-kental), rasa enak (tidak 

terasa-sangat terasa), aroma (langu-harum), dan mouth feel (sukar ditelan-mudah 

ditelan). Hasil uji organoleptik, ditunjukkan pada Gambar 23 dan 24. 
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Gambar 23. Grafik Uji dan Mutu Organoleptik Sampel Bubur Bayi Instan dan 

Kontrol dalam Bentuk Bubuk 
 

Intensitas warna dinilai dengan skor antara 1 (gelap) sampai 5 (terang). Dari 

Gambar 23 nampak bahwa intensitas warna sampel mempunyai skor jauh lebih 

rendah daripada kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa warna sampel lebih gelap 

dibanding kontrol. Penyebab intensitas warna sampel lebih gelap dibanding kontrol 

ini adalah karena warna tepung kecambah kacang hijau yang  berwarna kecoklatan 

akibat reaksi pencoklatan saat pengeringan maupun pencoklatan pada saat 

penyangraian. Warna tepung jagung sendiri kurang berpengaruh (kekuningan) karena 

yang lebih dominan adalah warna tepung kacang hijau. 

 Sebaran warna dinilai dengan skor dari 1 (tidak merata) hingga 5 

(merata). Pada Gambar 23 terlihat bahwa sebaran warna sampel dan kontrol memiliki 

kecenderungan skor yang hampir sama, yaitu mendekati sebaran warna yang merata. 

Pengamatan indrawi terhadap sebaran warna perlu diamati karena bubur bayi instan 



 

terdiri dari beberapa komponen yaitu tepung jagung terfermentasi yang berwarna 

kekuningan, tepung kecambah kacang hijau yang cenderung gelap kecoklatan dan 

gula halus yang berwarna putih. Skor intensitas warna sampel yang mendekati 

kontrol menandakan bahwa sampel bubur bayi instan sudah cukup homogen. 

Keseragaman ukuran dinilai dari skor 1 (tidak seragam) sampai 5 (sangat 

seragam). Keseragaman ukuran perlu diteliti karena baik sampel maupun kontrol 

memiliki beberapa komponen penyusun. Gambar 23 menunjukkan bahwa sampel 

memiliki skor yang lebih tinggi, yamg menandakan bahwa sampel memiliki ukuran 

yang lebih seragam. Untuk sampel sendiri diupayakan setiap komponennya memiliki 

ukuran yang sama dengan proses pengayakan 80 mesh baik pada tepung jagung 

terfermentasi, tepung kecambah kacang hijau, maupun gula halus.  Sedangkan kontrol 

memiliki komponen penyusun yang lebih kompleks dimana ukurannya mungkin 

tidak sama. 

Ukuran partikel dinilai dengan skor dari 1 (kasar) sampai 5 (halus). Ukuran 

partikel perlu diamati berdasarkan penilaian panelis sebagai konsumen karena sampel 

ditujukan untuk konsumsi bayi yang memerlukan tekstur yang halus. Gambar 23 

menunjukkan bahwa ukuran partikel sampel lebih halus dibanding kontrol. Seperti 

dikemukakan sebelumnya bahwa tiap komponen penyusun pada sampel diayak 

dengan ayakan 80 mesh, dimana ukuran tersebut sudah menghasilkan tepung yang 

sangat halus. 

Tekstur antar partikel dinilai dengan skor antara 1 (tidak mengumpal) sampai 

5 (sangat menggumpal). Gambar 23 menunjukkan bahwa kontrol lebih menggumpal 



 

dibanding sampel. Hal ini bisa disebabkan karena diantara komponen penyusun 

kontrol terdapat zat-zat humektan selain gula seperti pengemulsi yang mudah 

mengikat air dengan tujuan agar bubur bayi instant mudah larut dalam air.  

Daya alir dinilai dengan skor antara 1 (tidak mudah dituang/mengalir) sampai 

5 (sangat mudah dituang/mengalir). Daya alir ini perlu diamati karena berhubungan 

dengan kemudahan dalam proses penakaran saat menyiapkan bubur bayi instan 

sebelum dikonsumsi. Gambar 23 menunjukkan bahwa nilai skor sampel lebih tinggi 

dibanding kontrol. Dapat disimpulkan bahwa sampel lebih mudah dituang daripada 

kontrol. Hal ini juga berkaitan dengan komponen penyusun di dalam bubur bayi 

instan. Kontrol memiliki komponen penyusun yang lebih kompleks; diduga terdapat 

zat-zat humektan di dalamnya selain gula misalnya pengemulsi yang bersifat 

mengikat air sehingga partikel-partikelnya akan menggumpal. Jika terjadi 

penggumpalan, maka bubur bayi instan dalam bentuk bubuk ini menjadi tidak mudah 

dituang/mengalir. 

Aroma dinilai dengan skor antara 1 (langu) sampai 5 (harum). Aroma perlu 

diamati karena merupakan salah satu indikator penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk. Gambar 23 menunjukkan terdapat perbedaan mencolok antara sampel dan 

kontrol, dimana skor kontrol lebih tinggi. Dapat disimpulkan bahwa aroma kontrol 

jauh lebih harum dibanding aroma sampel. Hal ini dikarenakan pada kontrol sudah 

ditambahkan flavor tertentu, sedangkan pada sampel hanya dilakukan penyangraian 

pada kecambah kacang hijau untuk menghilangkan bau langunya. 



 

Kelembaban dinilai dengan skor antara 1 (lembap) sampai 5 (harum). 

Kelembaban juga penting diamati  karena berkaitan dengan daya simpan produk. Jika 

produk memiliki kelembaban awal yang tinggi, maka produk akan mudah 

menggumpal, dan konsumen biasanya menilai bahwa produk tersebut sudah rusak. 

Gambar 23 menunjukkan bahwa sampel dan kontrol memiliki kelembaban yang 

cenderung sama. Jika dilihat dari parameter sebelumnya, yaitu tekstur antar partikel 

dan daya alir, kontrol lebih lembab karena lebih menggumpal dan daya alirnya lebih 

rendah. Namun panelis kurang bisa menilai lebih cermat karena penilaian hanya 

berdasarkan indra peraba.   
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Gambar 24. Grafik Uji dan Mutu Organoleptik Sampel Bubur Bayi Instan dan  

Kontrol dalam Keadaan Matang 
 

Intensitas warna pada bubur bayi instan, baik sampel maupun kontrol dalam 

keadaan matang dinilai dengan skor antara 1 (gelap) sampai dengan 5 (terang). 



 

Gambar 24 menunjukkan bahwa intensitas warna kontrol memiliki skor lebih tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa kontrol memiliki warna yang lebih terang dibanding 

sampel. Hal ini disebabkan karena tepung kecambah kacang hijau memiliki warna 

kecoklatan akibat proses pengeringan dan penyangraian yang merupakan warna 

dominan pada bubur bayi instan sampel, sedangkan tepung jagung memiliki warna 

kekuningan yang tidak terlalu berpengaruh pada warna bubur bayi instan sampel 

secara keseluruhan. 

Sebaran warna dinilai dengan skor antara 1 (tidak merata) hingga 5 (merata). 

Dari Gambar 24 nampak bahwa sebaran warna kontrol lebih merata dan lebih baik 

dibanding sampel. Hal ini dikarenakan warna kecoklatan yang gelap dari tepung 

kecambah kacang hijau akibat pengeringan dan penyangraian tidak merata antara 

bagian luar dan bagian dalam kecambah kacang hijau, dimana bagian luar yang 

kontak langsung dengan panas berwarna lebih gelap. Saat mengalami gelatinisasi 

pada proses pemasakan, granula membengkak sehingga warnanya terlihat jelas. 

Ukuran partikel dinilai dengan skor antara 1 (kasar) hingga 5 (halus). Gambar 

24 menunjukkan bahwa skor antara sampel dan kontrol cenderung sama. Hal ini 

terjadi karena proses pemasakan dengan air disertai pengadukan mengakibatkan 

ukuran partikel tidak lagi nampak perbedaannya. Akibat pemasakan tersebut, 

partikel-partikel pada masing-masing komponen penyusun bubur bayi instan menjadi 

homogen. 

Homogenisitas dinilai dengan skor antara 1 (tidak homogen) hingga 5 (sangat 

homogen). Gambar 24 menunjukkan nilai skor sampel dan kontrol cenderung sama. 



 

Hal ini menunjukkan bahwa sampel dan kontrol dalam bentuk matang memiliki 

tingkat homogenisitas yang hampir sama pula. Hal ini disebabkan proses pemasakan 

disertai pengadukan menyebabkan komponen-komponen penyusun bubur bayi instan 

baik sampel maupun kontrol menjadi benar-benar homogen. 

Viskositas dinilai dengan skor antara 1 (encer) hingga 5 (kental). Gambar 24 

menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara skor sampel dan kontrol. 

Kontrol memiliki skor yang jauh lebih tinggi dibanding sampel yang berarti kontrol 

sangat kental dibanding sampel. Hal ini disebabkan karena pada kontrol terdapat 

penambahan emulsi seperti pada produk-produk instan lainnya yang beredar di 

pasaran. Pengemulsi membantu penyerapan dan pelarutan dalam air sehingga proses 

gelatinisasi saat pemasakan berlangsung sempurna. 

Rasa enak dinilai dengan skor 1 (tidak terasa) hingga 5 (sangat terasa). 

Gambar 24 menunjukkan bahwa rasa enak pada kontrol memiliki skor yang lebih 

tinggi dibanding sampel meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. Hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan flavor pada kontrol, sedangkan pada sampel 

hanya ada penambahan gula sebagai pemberi rasa manis. 

Aroma dinilai dengan skor antara 1 (langu) sampai 5 (harum). Dari gambar 24 

nampak bahwa kontrol memiliki skor yang lebih tinggi, yang berarti bahwa kontrol 

memiliki aroma yang lebih harum dibandingkan sampel. Hal ini disebabkan karena 

pada kontrol terdapa penambahan flavor yang mempengaruhi rasa dan aromanya, 

sedangkan pada sampel hanya dipengaruhi aroma khas akibat proses penyangraian 



 

pada kecambah kacang hijau sebagai aroma dominan pada bubur bayi sampel yang 

telah matang. 

Mouth feel dinilai dengan skor antara 1 (sukar ditelan) hingga 5 (mudah 

ditelan). Nampak pada Gambar 24 bahwa sampel memiliki skor lebih tinggi. Hal ini 

berkaitan dengan viskositas. Sampel memiliki viskositas yang lebih encer sehingga 

lebih mudah ditelan, sedangkan kontrol memiliki viskositas yang lebih tinggi 

sehingga kental dan sukar ditelan. 

 
 

 

 

 

 



 

V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, lama perendaman sebagai upaya fermentasi 

alami berpengaruh terhadap kadar protein, daya cerna protein, kadar lemak, 

kadar pati, serat kasar, total gula, kadar asam fitat, kadar abu, kadar air, total 

asam, indeks kelarutan dalam air, daya serap uap air, tingkat kecerahan (L), 

dan tingkat kekuningan (b*) tepung jagung instan terfermentasi.  

 Berdasarkan pemilihan perlakuan terbaik dengan metode Multiple Attribute 

didapatkan lama fermentasi 24 jam sebagai perlakuan terbaik. Tepung jagung 

terfermentasi yang dihasilkan dari lama perendaman grit jagung selama 24 

jam ini mempunyai karakteristik: kadar protein 15,60%, daya cerna protein 

secara in vitro 59,02%, lemak 0,90%, pati 66,75%, serat kasar 3,13%, total 

gula 54,76%, asam fitat 0,63 %, total asam 0,54%, air 7,82%, abu 0,85%, 

indeks kelarutan dalam air 49,64%, daya serap uap air 4,92%, tingkat 

kecerahan (L) 68,04, dan tingkat kekuningan (b*) 32,67. 

 

5.2 Saran 

 Bubur bayi instan yang dihasilkan dari aplikasi tepung jagung terfermentasi 

dengan penambahan tepung kecambah kacang hijau belum dapat memenuhi 

standar kecukupan protein, lemak, dan energi pada bayi usia 6-12 bulan 



 

sehingga perlu adanya penambahan susu bubuk sebagai pelengkap. Jika bubur 

bayi dikonsumsi 4 kali sehari sebanyak 25 gram tiap porsi, maka perlu 

ditambahkan susu bubuk sebanyak 25 gram per porsi. 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap karakteristik mikrobiologi grit 

jagung selama fermentasi alami dengan melakukan isolasi terhadap 

mikroorganisme yang tumbuh sehingga diketahui jenis mikroorganisme 

secara spesifik. 

 Perlu dilakukan formulasi bubur bayi instan dengan penambahan bahan lain 

selain tepung kecambah kacang hijau untuk meningkatkan kandungan 

nutrisinya. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

Analisa Fisik 

1. Penentuan Kecerahan (Susanto dan Yuwono, 1998) 

Menentukan skala warna berdasarkan standar warna yang telah ditentukan dengan 

menggunakan alat color reader dengan tahapan sebagai berikut: 

 Menyiapkan sampel  

 Menentukan target pembacaan L*a*b* color space atau L*c*h* 

 Memulai pengukuran warna 

 Keterangan: L untuk parameter kecerahan 

         a dan b untuk koordinat kromatis 

         c untuk aroma 

         h untuk sudut hue 

 

2. Viskositas 

 Viskositas diukur dengan menggunakan alat viskometer Rion 

 Jarum spindle no 2 dipasang pada viskometer 

 Sampel diukur viskositasnya 

 Skala yang tertera pada alat dibaca setelah jumlah putaran tertentu 

 

3. Indeks Kelarutan dalam Air 

 Timbang sampel sebanyak 10 gram 



 

 Kertas saring dioven pada suhu 10°C selama 3 menit, didinginkan dalam 

desikator dan ditimbang 

 Masukkan sampel dalam air 200 mL bersuhu 95°C, aduk 15 kali 

 Saring dengan kertas saring yang telah diketahui beratnya 

 Kertas saring diambil lalu dioven pada suhu 105°C selama 3 jam 

 Dinginkan dalam desikator dan ditimbang 

 Kelarutan =                                    x100% 

Dimana: 

S=berat sampel(gram) 

Tp=total padatan sampel 

K1=berat kertas saring (gram) sebelum digunakan menyaring 

K2=berat kertas saring (gram) setelah digunakan menyaring 

 

4. Daya Serap Uap Air 

 Stoples kaca yang diisi air setengah dari tingginya disiapkan 

 Sampel seberat 1,5 gram disiapkan kemudian diikat dengan menggunakan benang 

jahit. 

 Sampel yang telah diikat terebut digantung dalm stoples kaca yang telah diisi air. 

Sampel tidak boleh kontak dengan air, kemudian stoples ditutup dengan rapat. 

 Setelah 4 jam, sampel diambil dan ditimbang 

 

(SxTp)-(K2-K1) 
(SxTp) 



 

 Perhitungan: 

Penyerapan air =                                              x 100% 

 

5. Sifat Amilografi 

 Sampel sebanyak 65 gram dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL 

 Kemudian dilarutkan dalam 450 mL aquades dan dihomogenkan 

 Dipindah secara kuantitatif ke dalam bowl amilograpf 

 Bowl amilograph dimasukkan ke Brabender Viscoamilograpf dan diberi 

instrumen berupa pin grafik yang akan mengukur kenaikan suhu berdasarkan 

viskositasnya 

 Motor dinyalakan dengan tombol start dan ditunggu hingga suhu mencapai 30°C 

 Komputer dan alat pengatur suhu dinyalakan (kenaikan suhu 0,5°C tiap menit) 

 Ditunggu hingga grafikmencapai puncak, jika grafik mengalami penurunan maka 

alat dimatikan dan hasil analisa dapat dicetak 

 Hasil pengukuran berbentuk kurva amilograf meliputi suhu awal gelatinisasi, 

suhu gelatinisasi, dan viskositas puncak. 

 

Analisa Kimia 

1. Analisa Kadar Pati (Sudarmadji dkk., 1997) 

- Timbang 2-5 g bahan padat yang telah dihaluskan ke dalam gelas piala 250 ml, 

tambahkan 50 ml 

Berat akhir-berat awal 
Berat awal 



 

- Aduk selama 1 jam, suspensi disaring dengan kertas saring 

- Cuci dengan aquades sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung 

karbohidrat yang larut dan dibuang. 

- Pindahkan residu secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam erlenmeyer 

dengan pencucian 200 ml aquades. 

- Tambahkan 20 ml HCL kurang lebih 25% (berat jenis 1,125). Tutup dengan 

pendingin balik dan panaskan di atas penangas air mendidih selama 2,5 jam. 

- Dinginkan dan selanjutnya dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan 

diencerkan 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. 

 

2. Analisa Kadar air (Sudarmadji dkk., 1997) 

- Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 1-2 gram 

- Sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 100C- 105C, selama 3 jam 

(tergantung bahannya) 

- Didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

- Prosedur ini diulangi sampai tercapainya berat sampel yang konstan (selisih 

antara penimbangan kurang dari 0,2 mg) 

 



 

- Penghitungan kadar air berdasarkan berat basah sebagai berikut: 

  M=             x  100% 

 Keterangan: M = kadar air sampel (%) 

                      a = bobot awal sampel (g) 

                      b = bobot akhir sampel (g) 

 

3. Analisa kadar serat kasar (Sudarmadji,dkk., 1997) 

- Sampel dikeringkan dan ditimbang sebanyak 10 gram 

- Pindahkan bahan ke dalam erlenmeyer 600 ml dan tambahkan 3 tetes zat anti 

buih 

- Tambahkan 200 ml larutan H2SO4 0.255 N mendidih lalu tutup dengan 

pendingin balik. Didihkan selama 30 menit dan kadang kala digojog 

- Saring suspensi dengan kertas saring dan cuci residu dengan aquades mendidih 

sampai residu tidak bersifat asam lagi, uji dengan kertas lakmus 

- Pindahkan residu pada kertas saring ke dalam erlenmeyer, cuci sisanya dengan 

NaOH 0.313 N mendidih sebanyak 200 ml kemudian didihkan dengan 

pendingin balik selama 30 menit (kadang kala digoyang) 

- Saring larutan dengan kertas saring yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya 

sambil dicuci dengan K2SO4 10%  

- Cuci residu dengan aquades mendidih, dilanjutkan dengan 15 ml alkohol 95% 

- Keringkan kertas saring pada suhu 110°C sampai berat konstan (1-2 jam) 

- Dinginkan dalam desikator dan timbanglah 

a-b 
a 



 

Berat residu = berat serat kasar                          

             % kadar serat = 
lberatsampe

uberatresid
100% 

 

4. Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (Woodman, 1981) 

- Timbang dengan teliti 2 g bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya yang kering). 

Campur dengan pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 g dan masukkan ke 

dalam tabung ekstraksi Soxhlet dalam thimble. 

- Alirkan air pendingin melalui kondensor. 

- Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi. Dilakukan ekstraksi dengan 

pelarut petroleum eter selama 4 jam. 

- Campuran petroleum eter dan lemak kemudian diuapkan dengan pemanas air 

sampai agak pekat. Kemudian dilanjutkan dengan pengeringan pada oven 

dengan suhu 100˚C hingga berat konstan 

Perhitungan:    

                                             
 

Lemak (%) = 
                                                

x 100% 

 

  
5. Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (Sudarmadji, dkk., 1997) 

- Sampel ditimbang 0,5 g dan dimasukkan labu destruksi 

- Dilakukan penambahan tablet kjeldahl dan 20 ml H2SO4 pekat kemudian 

dilakukan destruksi hingga warna larutan sampel menjadi jernih. 

Berat awal-berat akhir 
Berat awal 



 

- Larutan dibiarkan hingga dingin kemudian ditambah dengan 50 ml aquades. 

- Dilakukan penambahan larutan NaOH 50% sebanyak 10 ml hingga warna 

menjadi coklat keruh 

- Dilakukan destilasi dan destilat yang diperoleh dari proses destilasi ditampung 

dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 20 ml H3BO3 3% dan 3 tetes 

indikator shertosiro 

- Destilat dititrasi dengan HCl 0,1 N hingga warna berubah 

Perhitungan: 

                      
% N =                                                               x 100% 

   
 
 % Protein =  % N x 6,25 

 

6. Analisa Total Gula (Metode Anthrone) 

 Pembuatan Kurva Standar 

 Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko), 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0 mL larutan 

glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung 

reaksi 1,0 ml 

 Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi 

 Tutup tabung reaksi dan campur merata 

(mL HCl x N HCl x 14,008 x FP) 
Berat sampel 



 

 Tempatkan dalam water bath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih) 

 Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

 Pindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada =630 

 Buat kurva hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa 

 Penetapan Kadar Total Gula Sampel 

 Masukkan 1 mL sampel (dari persiapan sampel) ke dalam tabung reaksi 

 Tambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi Anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi 

 Tutup tabung reaksi dan campur merata 

 Tempatkan dalam waterbath 100°C selama 12 menit (rendam dalam air 

mendidih) 

 Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

 Pindahkan ke dalam kuvet, baca absorbansinya pada =630 

 Buat kurva hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa 

 

7. Analisa Kadar Abu dengan Metode Thermogravimetri (Apriantono dkk 1989)  

 Siapkan cawan pengabuan kemudian bakar dalam tanur, dinginkan dalam 

desikator dan timbang. 

 Timbang sebanyak 3 – 5 g sampel dalam awan tersebut, kemudian letakkan 

dalam tanur pengabuan, bakar sampai didapat abu berwarna abu-abu, atau 



 

sampai beratnya tetap. Pengabuan dilakukan 2 tahap, pertama pada suhu 400ºC 

dam kedua suhu 550ºC. 

 Dinginkan dalam desikator kemudian timbang. 

Perhitungan:  

                           Berat Abu (gram) 
% Abu =                                                    x 100 % 
                        Berat Sampel (gram) 
 

 
8. Analisa pH dengan pH meter (Apriyantono dkk., 1989)  

 Sampel yang berbentuk larutan homogen yang tidak terlalu pekat dapat 

langsung diukur pH-nya tanpa harus dilakukan pengenceran terlebih dahulu. 

 pH meter dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4 dan pH 7, kemudian 

elektroda dibilas dengan aquades setiap mengganti buffer dan dikeringkan 

dengan tisu. 

 Celupkan elektroda pada larutan sampel, set pengukuran pH. 

 Biarkan elektroda tercelup beberapa saat sampai diperoleh pembacaan yang 

stabil. 

 Catat pH sampel dan harus diingat setiap kali mengganti sampel, elektroda  

 Dicuci terlebih dahulu dengan aquades serta dikeringkan dengan tisu. 

9. Analisa Total Asam Metode Titrasi (Ranggana, 1979) 

 10 gr sampel diambil dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. 

 Ditambahkan aquades sampai tanda batas lalu dihomogenkan dan disaring. 



 

 Filtrat diambil 50 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer. 

 Ditambahkan indikator phenoptalein 1% sebanyak 2-3 tetes. 

 Dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah muda. 

 Perhitungan: 

 
100% x 

W
*Asam BM x fp x NaOH N x NaOH V  (%) Asam Total 

 

Keterangan: 

 * = Asam laktat (90), Asam sitrat (192,12) 

 fp = Faktor Pengenceran (2) 

 V = Volume NaOH (ml) 

 N = Normalitas NaOH 

 W = Berat sampel (mg) 

Standarisasi Larutan NaOH 0,1 N 

 Timbang 0,1 gr oksalat dengan BM = 126. 

 Masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml. 

 Tambahkan aquades sebanyak 25 ml. 

 Tambahkan larutan indikator pp sebanyak 2-3 tetes. 

 Titrasi dengan larutan NaOH sampai terbentuk warna merah jambu. 

 Ulangi sebanyak 3x ulangan.  

Perhitungan: 

NaOH ml x 0,126
2 x (gr)oksalat  asamBerat NaOH N 

 

 



 

10. Analisa Daya Cerna Protein In Vitro (AOAC, 1970 dalam Muchtadi, 1992) 

 Sampel sebanyak 20 mg digiling dan diayak halus sampai lolos ayakan 80 mesh 

 Sampel disuspensikan dalam air destilasi kemudian ditambah 9 mL buffer fosfat 

pH 2; 1 mL enzim pepsin 2% atau larutan multienzim (campuran tripsin, 

kemotripsin, dan peptidase) 

 Kemudian dilakukan inkubasi selama 5 jam dengan suhu 37 ºC dalam water bath 

yang digoyang (untuk mengkondisikan seperti suasana dalam pencernaan 

manusia) 

 Setelah inkubasi, sampel tersebut disentrifuge 4000 rpm selama 20 menit 

(tujuannya untuk memisahkan cairan dan endapan pada sampel) 

 Kemudian cairan sampel diambil sebanyak 5 cc dan ditambah TCA (tricolor 

acetic acid) 20% sebanyak 5 cc 

 Diamkan selama 15 jam untuk pengendapan protein 

 Selanjutnya dilakukan filtrasi dengn menggunakan kertas Whatman 41 

 Titrasi filtrate dengan HCl 0,1 N sampai warna hijau berubah menjadi ungu 

 Perhitungan daya cerna protein: 

% N=                                                      x 100% 

 

 % nilai cerna protein=%N x faktor konversi 

 

 

(mL HCl x N HCl x 14,008) 
gram sampel 



 

11. Analisa Asam Fitat 

Preparasi Sampel 

 Sampel ditimbang 1 gram dan ditambahkan 10 ml HCl 0,5 N 

 Disonifikasi selama 3 menit 

 Suspensi disentrifuge 15000 rpm selama 15 menit 

 Diambil supernatan sebanyak 5 ml dan ditambahkan aquades 20 ml 

 Dituang ke dalam kolom SAX dan dicuci dengan 10 ml HCl 0,05 N 

 Kolom SAX dicuci dengan 2 ml HCl 2,0 N 

 Didapat ekstrak fitat-P 

Penetapan Kadar Asam Fitat Sampel 

 Sebanyak 25 ml larutan sampel dimasukkan ke dalam labu didih dan ditambah 5 

ml larutan standar FeCl3-HCl (0,5 mg Fe3+/ml) 

 Labu ditutup dan dipanaskan dalam waterbath 100°C selama 15 menit 

 Endapan feri fitat yang terkumpul dipisahkan 

 Didinginkan selama 15 menit dalam bak berisi air dingin 

 Ditera dengan HCL 6 N hingga volume 50 ml 

 Disaring dengan kertas saring Whatman no. 31 

 Dipipet 20 ml filtrat ke dalam labu ukur 50 ml 

 Ditambahkan 5 ml larutan HCl 2 N dan 10 ml KCNS 10% 

 Ditera dengan HCl 6 N hingga volume 50 ml 

 Dicampur hingga merata dan dibaca absorbansinya pada λ=465 nm  



 

 Dibandingkan dengan kurva standar  

Persiapan Standar 

 Sebanyak 5 ml larutan standar FeCl3-HCl dalam labu ukur 50 ml didilusi dengan 

25 ml aquades 

 Ditera dengan HCl 6 M hingga volume 50 ml 

 Diambil 10 ml larutan standar dan dimasukkan labu ukur 50 ml 

 Ditambahkan 5 ml larutan HCl 2 N dan 10 ml KCNS 10% 

 Ditera hingga volume 50 ml dengan HCl 6 N 

 Dicampur hingga merata. Dibaca absorbansinya pada λ=465 nm 

 Buat kurva hubungan antara absorbansi dan mg fitat-P 

 Untuk mengkonversi hasil fitat-P menjadi asam fitat (C6H18O24P6), faktor 

konversinya adalah 3,55 

 

Pengujian Mikrobiologi 

1. Analisa Total Mikroba (Media PCA/Plate Count Agar) 

- Sampel ditimbang 5 gram dan ditambahkan larutan peptone 45 ml (Sebagai 

pengenceran 10-1) dimasukkan pada plastik stomacher kecil steril, kemudian 

dihancurkan dengan menggunakan stomacher 

- Dari larutan sampel diatas kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml peptone, dan divortek yang merupakan pengenceran 10-2  



 

- Inokulasikan secara aseptis 1 ml suspensi seri pengenceran 10-1 sampai 10-10 lalu 

dituang dalam  petridish agar berisi PCA padat . Tiap pengenceran dilakukan 

duplo 

- Goyangkan petridish seperti angka 8 sebanyak 5 kali 

- Biarkan agar membeku dan balik petridish 

- Inkubasi suhu ruang 300C selama 24-48 jam 

- Pengamatan koloni  

- Metode penghitungan : Dihitung jumlah koloni antara 30-300 koloni dan 

dikalikan faktor pengenceran menggunakan metode SPC (Standar Plate Count) 

 

2. Analisa  Total BAL (Media MRSA/ deMann Rogosa Starch Agar) 

- Sampel ditimbang 5 gram dan di tambahkan larutan peptone 45 ml (Sebagai 

pengenceran 10-1) dimasukkan pada plastik stomacher kecil steril, kemudian 

dihancurkan dengan menggunakan stomacher 

- Dari larutan sampel diatas kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml peptone, dan divortek yang merupakan pengenceran 10-2  

- Inokulasikan secara aseptis 1 ml suspensi seri pengenceran 10-1 sampai 10-10 

dalam petridish berisi media MRSA padat (de Mann Rogosa Sharpe Agar). Tiap 

pengenceran dilakukan duplo 

 Goyangkan petridish seperti angka 8 sebanyak 5 kali 

 Biarkan agar membeku dan balik petridish 



 

- Inkubasi suhu ruang 300C selama 24-48 jam 

- Pengamatan koloni  

- Metode penghitungan : Dihitung jumlah koloni antara 30-300 koloni dan 

dikalikan faktor pengenceran menggunakan metode SPC (Standar Plate Count) 

 

3. Analisa Total Khamir dan Jamur (PDA/Potato Dextrose Agar) 

- Sampel ditimbang 5 gram dan di tambahkan larutan peptone 45 ml (Sebagai 

pengenceran 10-1) dimasukkan pada plastik stomacher kecil steril, kemudian 

dihancurkan dengan menggunakan stomacher 

- Dari larutan sampel diatas kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml peptone, dan divortek yang merupakan pengenceran 10-2  

- Inokulasikan secara aseptis 1 ml suspensi seri pengenceran 10-1 sampai 10-10 lalu 

dituang dalam petridish media PDA (Potato Dextrose Agar) pada suhu 450C. Tiap 

pengenceran dilakukan duplo 

- Goyangkan petridish seperti angka 8 sebanyak 5 kali 

- Biarkan agar membeku dan balik petridish 

- Inkubasi suhu ruang 300C selama 24-48 jam 

- Pengamatan koloni  

- Metode penghitungan : Dihitung jumlah koloni antara 30-300 koloni dan 

dikalikan faktor pengenceran menggunakan metode SPC (Standar Plate Count) 

 

 



 

4. Analisa Total Koliform (E. coli) 

- Sampel ditimbang 5 gram dan di tambahkan larutan peptone 45 ml (Sebagai 

pengenceran 10-1) dimasukkan pada plastik stomacher kecil steril, kemudian 

dihancurkan dengan menggunakan stomacher 

- Dari larutan sampel diatas kemudian diambil 1 ml dan dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml peptone, dan divortek yang merupakan pengenceran 10-2  

- Inokulasikan secara aseptis 1 ml suspensi seri pengenceran 10-1 sampai 10-10 lalu 

dituang dalam petridish berisi media EMBA (Eosin Methilen Blue Agar) pada 

suhu 500C. Tiap pengenceran dilakukan duplo 

- Goyangkan petridish seperti angka 8 sebanyak 5 kali 

- Biarkan agar membeku dan balik petridish 

- Inkubasi suhu ruang 27-300C selama 24-48 jam 

- Pengamatan koloni  

- Metode penghitungan : Dihitung junlah koloni antara 30-300 koloni dan dikalikan 

faktor pengenceran menggunakan metode SPC (Standar Plate Count) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran 2.Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982) 

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode multiple atributte 

dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai ideal pada masing-masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal atau 

minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi semakin 

baik, maka nilai terendah sabagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

 

Nilai ideal parameter: 

a) Daya cerna protein tertinggi sebagai yang terbaik 

b) Kadar asam fitat terendah sebagai yang terbaik 

c) Kadar protein tertinggi sebagai yang terbaik 

d) Kadar pati tertinggi sebagai yang terbaik 

e) Kadar serat kasar terendah sebagai yang terbaik 

f) Kadar lemak tertinggi sebagai yang terbaik 

g) Total asam terendah sebagai yang terbaik 

h) Total gula tertinggi sebagai yang terbaik 

i) Kadar abu tertinggi sebagai yang terbaik 

j) Indeks kelarutan dalam air tertinggi sebagai yang terbaik 

k) Daya serap uap air tertinggi sebagai yang terbaik 

l) Tingkat kecerahan tertinggi sebagai yang terbaik 

m) Tingkat kekuningan tertinggi sebagai yang terbaik 

n) Kadar air tertinggi sebagai yang terbaik 

 

 



 

2. Menghitung derajat kerapatan (d*i) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing-masing 

parameter. 

 Bila nilai ideal (d*i) minimal maka: 

 d*i =  nilai kenyataan yang mendekati ideal   

           nilai ideal dari masing-masing alternatif 

 Bila nilai ideal (d*i) maksimal maka: 

 d*i = nilai ideal dari masing-masing alternatif 

  nilai kenyataan yang mendekati ideal 

3. Menghitung jarak kecepatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung 

berdasarkan jumlah parameter pada masing-masing perlakuan = 1/jumlah parameter. 

L1 = menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing-masing 

perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1. 

L1 = (λ, k) = 1 - ∑ (λi1 + d*i) 

L2 = (λ, k) = {∑ (λi2 (1 + d*i)2}2 

L∞ = maks {λi (1 – d*i)} 

L∞ = Dipilih nilai maksimal dari perhitungan di atas 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, dan L∞ 

minimal. 



 

Lampiran 3. Hasil Analisa 
 
Hasil Analisa pH selama Fermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 6.45 6.56 6.60 6.10 25.71 6.43 0.227358 
F2 6.25 6.33 6.19 5.96 24.73 6.18 0.159034 
F3 4.61 4.58 4.98 4.70 18.87 4.72 0.182277 
F4 4.55 4.53 4.79 4.19 18.06 4.52 0.246779 
F5 4.37 4.41 4.19 4.21 17.18 4.30 0.111206 

Total 26.23 26.41 26.75 25.16 104.55 26.14 0.68641 
 
 
Hasil Analisa Total Asam Selama Fermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 0.17 0.25 0.26 0.17 0.85 0.21 0.049386 
F2 0.21 0.25 0.23 0.22 0.92 0.23 0.018051 
F3 0.26 0.34 0.36 0.27 1.22 0.31 0.0507 
F4 0.30 0.38 0.44 0.44 1.56 0.39 0.068113 
F5 0.34 0.51 0.45 0.44 1.74 0.44 0.070872 

Total 1.28 1.74 1.74 1.54 6.29 1.57 0.219816 
 
 
Data Hasil Total Mikroba selama Fermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  
Perlakuan 

1 2 3 4     
F1 8.40E+07 5.80E+07 1.16E+08 6.80E+07 3.26E+08 8.15E+07 
F2 6.10E+08 9.80E+08 3.60E+08 8.10E+08 2.76E+09 6.90E+08 
F3 1.47E+09 1.18E+09 5.30E+08 1.15E+09 4.33E+09 1.08E+09 
F4 1.64E+09 1.48E+09 1.17E+09 1.56E+09 5.85E+09 1.46E+09 
F5 1.88E+09 1.64E+09 2.04E+09 1.79E+09 7.35E+09 1.84E+09 

Total 5.68E+09 5.34E+09 4.22E+09 5.38E+09 2.06E+10 5.15E+09 
 
 
Data Hasil Total Bakteri Asam Laktat 

Ulangan Jumlah  Rerata  
Perlakuan 

1 2 3 4     
F1 4.10E+07 2.45E+07 1.04E+08 3.26E+07 2.02E+08 5.05E+07 
F2 3.24E+08 4.71E+08 1.35E+08 3.71E+08 1.30E+09 3.25E+08 
F3 1.01E+09 1.04E+09 2.19E+08 1.01E+09 3.28E+09 8.20E+08 
F4 1.12E+09 1.19E+09 1.03E+09 1.43E+09 4.77E+09 1.19E+09 
F5 1.34E+09 1.26E+09 1.14E+09 1.56E+09 5.30E+09 1.33E+09 

Total 3.84E+09 3.99E+09 2.63E+09 4.40E+09 1.49E+10 3.71E+09 



 

Hasil Analisa Kadar Protein Tepung Jagung Terfermentasi 
Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 

Perlakuan 
1 2 3 4     Deviasi 

F1 16.52 18.95 14.71 15.46 65.64 16.41 1.84766 
F2 16.44 17.58 14.54 15.34 63.91 15.98 1.32301 
F3 15.50 17.43 14.33 15.15 62.40 15.60 1.31365 
F4 15.28 17.42 13.87 14.65 61.22 15.31 1.52399 
F5 15.19 17.40 11.85 13.42 57.86 14.47 2.38721 

Total 78.92 88.78 69.30 74.02 311.02 77.76 8.33459 
 
 
Hasil Analisa Daya Cerna Protein Tepung Jagung Terfermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 55.41 57.20 61.03 52.34 225.98 56.49 3.62717 
F2 58.91 58.43 61.97 54.12 233.42 58.36 3.23334 
F3 59.11 58.75 63.71 54.50 236.08 59.02 3.7642 
F4 61.53 59.61 63.90 56.97 242.01 60.50 2.93589 
F5 63.92 67.83 66.55 60.78 259.07 64.77 3.1181 

Total 298.87 301.82 317.16 278.71 1196.56 299.14 15.8061 
 
 
Hasil Analisa Kadar Lemak Tepung Jagung Terfermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 0.52 1.15 1.24 0.89 3.79 0.95 0.32349 
F2 0.31 1.41 1.14 0.82 3.68 0.92 0.47303 
F3 0.30 1.40 1.12 0.77 3.59 0.90 0.47316 
F4 0.13 1.39 1.04 0.76 3.33 0.83 0.53385 
F5 0.08 1.09 0.94 0.54 2.66 0.66 0.45241 

Total 1.35 6.45 5.48 3.78 17.05 4.26 2.23524 
 
 
Hasil Analisa Kadar Pati Tepung Jagung Terfermantasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 76.10 58.58 68.97 74.41 278.06 69.52 7.90073 
F2 74.98 53.36 67.50 72.92 268.76 67.19 9.74218 
F3 74.85 53.22 67.18 71.76 267.00 66.75 9.55761 
F4 66.68 52.71 66.14 71.42 256.95 64.24 8.04587 
F5 63.78 51.62 63.71 66.49 245.60 61.40 6.64587 

Total 356.39 269.49 333.50 357.01 1316.38 329.10 41.2158 
 
 



 

Hasil Analisa Kadar Serat Kasar Tepung Jagung Terfermentasi 
Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 

Perlakuan 
1 2 3 4     Deviasi 

F1 4.32 2.97 2.84 3.98 14.11 3.53 0.73308 
F2 4.11 2.89 2.81 3.56 13.37 3.34 0.61423 
F3 3.53 2.71 2.75 3.54 12.53 3.13 0.46528 
F4 2.21 2.70 2.70 3.11 10.73 2.68 0.36884 
F5 2.05 1.46 2.49 1.15 7.15 1.79 0.60047 

Total 16.22 12.73 13.59 15.35 57.88 14.47 1.59517 
 
 
Hasil Analisa Total Gula Tepung Jagung Terfermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 47.74 50.37 44.71 47.91 190.73 47.68 2.32 
F2 51.98 55.13 50.19 48.56 205.86 51.47 2.82 
F3 55.38 56.35 57.00 50.30 219.03 54.76 3.05 
F4 57.69 56.47 57.61 53.72 225.49 56.37 1.85 
F5 58.02 58.86 58.57 56.12 231.58 57.89 1.23 

Total 270.81 277.18 268.09 256.61 1072.69 268.17 8.60 
 
 
Hasil Analisa Asam Fitat Tepung Jagung Terfermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 0.90 0.93 0.74 0.83 3.40 0.85 0.09 
F2 0.88 0.91 0.71 0.74 3.23 0.81 0.10 
F3 0.50 0.57 0.41 0.70 2.18 0.54 0.12 
F4 0.47 0.55 0.34 0.37 1.73 0.43 0.10 
F5 0.47 0.55 0.32 0.32 1.67 0.42 0.11 

Total 3.22 3.51 2.52 2.96 12.21 3.05 0.42 
 
 
Hasil Analisa Kadar Abu Tepung Jagung Terfermentasi 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 0.80 1.16 1.41 1.32 4.69 1.17 0.26895 
F2 0.77 0.78 1.09 1.12 3.76 0.94 0.19116 
F3 0.70 0.78 0.95 0.98 3.40 0.85 0.136744 
F4 0.69 0.73 0.87 0.75 3.04 0.76 0.077225 
F5 0.68 0.67 0.64 0.60 2.59 0.65 0.033955 

Total 3.64 4.11 4.96 4.77 17.48 4.37 0.608722 
 
 



 

Hasil Analisa Kadar Air Tepung Jagung Terfermentasi 
Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 

Perlakuan 
1 2 3 4     Deviasi 

U1 10.54 8.42 8.78 9.44 37.18 9.30 0.931791 
U2 9.10 7.96 7.42 8.74 33.22 8.31 0.760662 
U3 8.61 6.84 7.31 8.54 31.30 7.82 0.886421 
U4 8.53 5.99 6.84 6.79 28.15 7.04 1.069231 
U5 8.16 5.91 6.74 5.81 26.61 6.65 1.084539 

Total 44.94 35.12 37.08 39.32 156.46 39.12 4.24406 
 
 
Hasil Analisa Total Asam 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 0.35 0.43 0.46 0.35 1.59 0.40 0.05684 
F2 0.44 0.47 0.49 0.41 1.82 0.45 0.03443 
F3 0.52 0.56 0.57 0.50 2.14 0.54 0.03306 
F4 0.56 0.62 0.61 0.52 2.32 0.58 0.04475 
F5 0.74 0.76 0.78 0.73 3.01 0.75 0.02421 

Total 2.61 2.83 2.92 2.52 10.88 2.72 0.18944 
 
 
Hasil Analisa Indeks Kelarutan dalam Air 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 48.79 39.91 46.13 49.12 183.94 45.99 4.266469 
F2 51.25 41.35 48.80 50.72 192.12 48.03 4.573724 
F3 54.31 41.71 51.64 50.88 198.54 49.64 5.484284 
F4 58.57 43.55 53.14 54.15 209.41 52.35 6.325035 
F5 64.61 46.78 57.91 62.39 231.70 57.92 7.934762 

Total 277.53 213.30 257.60 267.27 1015.71 253.93 28.27839 
 
 
Hasil Analisa Daya Serap Uap Air 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 4.46 4.79 4.43 4.47 18.15 4.54 0.169343 
F2 5.51 4.89 4.12 4.51 19.03 4.76 0.595658 
F3 5.52 4.91 4.35 4.90 19.68 4.92 0.479202 
F4 5.61 5.31 4.32 5.18 20.43 5.11 0.553558 
F5 6.12 5.58 4.79 5.61 22.11 5.53 0.549613 

Total 27.23 25.49 22.01 24.67 99.39 24.85 2.173563 
 
 



 

Hasil Analisa Tingkat Kecerahan (L*) 
Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 

Perlakuan 
1 2 3 4     Deviasi 

F1 68.30 68.54 68.34 68.69 273.87 68.47 0.18103 
F2 67.03 68.31 68.27 68.63 272.24 68.06 0.70502 
F3 68.40 67.41 68.23 68.13 272.17 68.04 0.43658 
F4 68.17 67.34 68.13 67.79 271.43 67.86 0.38473 
F5 67.67 67.10 67.33 67.49 269.59 67.40 0.24172 

Total 339.57 338.70 340.31 340.73 1359.30 339.83 0.89075 
 
 
Hasil Analisa Tingkat Kekuningan (b*) 

Ulangan Jumlah  Rerata  Standard 
Perlakuan 

1 2 3 4     Deviasi 
F1 33.62 33.61 34.17 34.36 135.76 33.94 0.38263 
F2 32.24 33.45 33.90 34.25 133.84 33.46 0.87694 
F3 31.87 33.11 32.60 33.11 130.69 32.67 0.5879 
F4 30.30 32.56 32.30 32.67 127.83 31.96 1.11584 
F5 29.30 32.31 31.87 31.74 125.22 31.30 1.35832 

Total 157.33 165.04 164.84 166.13 653.33 163.33 4.04414 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 4  
 

Hasil Perhitungan Pemilihan Alternatif Perlakuan Terbaik 
Alternatif 

Parameter F1 F2 F3 F4 F5 
Daya Cerna Protein 56.49 58.36 59.02 60.50 64.77 
Kadar Asam Fitat 0.85 0.81 0.54 0.43 0.42 
Kadar Protein 16.41 15.98 15.6 15.31 14.47 
Kadar Pati 69.52 67.19 66.75 64.24 61.40 
Serat Kasar 3.53 3.34 3.13 2.68 1.79 
Kadar Lemak 0.95 0.92 0.90 0.83 0.66 
Total Asam 0.40 0.45 0.54 0.58 0.75 
Total Gula 47.68 51.47 54.76 56.37 57.89 
Kadar Abu 1.17 0.94 0.85 0.76 0.65 
Indeks Kelarutan dalam Air 45.99 48.03 49.64 52.35 57.92 
Daya Serap Uap Air 4.54 4.76 4.92 5.11 5.53 
Tingkat Kecerahan (L*) 68.47 68.06 68.04 67.86 67.40 
Tingkat Kekuningan (b*) 33.94 33.46 32.67 31.96 31.30 
Kadar Air  9.30 8.31 7.82 7.04 6.65 
dk Daya Cerna Protein 0.872163038 0.90103443 0.911224332 0.934074417 1 
dk Kadar Asam Fitat 2.023809524 1.928571429 1.285714286 1.023809524 1 
dk Kadar Protein 1 0.973796466 0.950639854 0.932967703 0.881779403 
dk Kadar Pati 1 0.966529288 0.960224984 0.924071437 0.883264284 
dk Serat Kasar 1.973566434 1.86979021 1.752027972 1.5 1 
dk Kadar Lemak 1 0.970037157 0.946056342 0.878330303 0.699660052 
dk Total Asam 0.528014879 0.603374406 0.712345146 0.769803049 1 
dk Total Gula 0.823631024 0.889100017 0.94593194 0.973743306 1 
dk Kadar Abu 1 0.802005547 0.724770642 0.64902923 0.552805633 
dk Indeks Kelarutan dalam Air 0.793894612 0.829173446 0.85691226 0.903788137 1 
dk Daya Serap Uap Air 0.821216919 0.860755485 0.89038679 0.924089572 1 
dk Tingkat Kecerahan (L*) 1 0.994026428 0.993792743 0.991079807 0.984365016 
dk Tingkat Kekuningan (b*) 1 0.985886547 0.962653859 0.941608904 0.922361278 
dk Kadar Air 1 0.89351802 0.841742873 0.757154384 0.715788058 
 0.071428571 0.071428571 0.071428571 0.071428571 0.071428571 
L1 0.086 0.108 0.114 0.136 0.145 
L2 0.006 0.008 0.008 0.010 0.010 
L 0.034 0.028 0.021 0.025 0.035 
terbaik     *     

 
 
 
 
 



 

Jarak Kerapatan Semua Parameter (L1) 
Parameter F1 F2 F3 F4 F5 

Daya Cerna Protein 0.06229736 0.064359602 0.065087452 0.066719601 0.071428571 
Kadar Asam Fitat 0.144557823 0.137755102 0.091836735 0.073129252 0.071428571 
Kadar Protein 0.071428571 0.06955689 0.067902847 0.06664055 0.062984243 
Kadar Pati 0.071428571 0.069037806 0.068587499 0.066005103 0.063090306 
Serat Kasar 0.140969031 0.133556444 0.125144855 0.107142857 0.071428571 
Kadar Lemak 0.071428571 0.069288368 0.067575453 0.062737879 0.049975718 
Total Asam 0.037715349 0.043098172 0.050881796 0.054985932 0.071428571 
Total Gula 0.058830787 0.063507144 0.067566567 0.069553093 0.071428571 
Kadar Abu 0.071428571 0.057286111 0.051769332 0.046359231 0.039486117 
Indeks Kelarutan dalam Air 0.056706758 0.059226675 0.061208019 0.064556296 0.071428571 
Daya Serap Uap Air 0.058658351 0.061482535 0.063599056 0.066006398 0.071428571 
Tingkat Kecerahan (L*) 0.071428571 0.071001888 0.070985196 0.070791415 0.070311787 
Tingkat Kekuningan (b*) 0.071428571 0.070420468 0.06876099 0.067257779 0.065882948 
Kadar Air  0.071428571 0.063822716 0.060124491 0.054082456 0.051127718 
Jumlah 1.059735459 1.03339992 0.981030287 0.935967841 0.902858837 
L1 -0.059735459 -0.03339992 0.018969713 0.064032159 0.097141163 

 
 

Jarak Kerapatan Parameter (L2) 
Parameter F1 F2 F3 F4 F5 

Daya Cerna Protein 0.000652229 0.000504926 0.000452937 0.000336355 0 
Kadar Asam Fitat -0.005223518 -0.004737609 -0.001457726 -0.000121477 0 
Kadar Protein 0 0.000133692 0.000251837 0.000342002 0.000603166 
Kadar Pati 0 0.000170769 0.000202934 0.000387391 0.00059559 
Serat Kasar -0.004967176 -0.004437705 -0.003836877 -0.00255102 0 
Kadar Lemak 0 0.000152872 0.000275223 0.000620764 0.001532347 
Total Asam 0.002408087 0.0020236 0.001467627 0.001174474 0 
Total Gula 0.000899842 0.000565816 0.000275857 0.000133963 0 
Kadar Abu 0 0.001010176 0.001404231 0.001790667 0.002281604 
Indeks Kelarutan dalam Air 0.001051558 0.000871564 0.000730039 0.000490877 0 
Daya Serap Uap Air 0.000912159 0.000710431 0.000559251 0.000387298 0 
Tingkat Kecerahan (L*) 0 3.04774E-05 3.16697E-05 4.55112E-05 7.97703E-05 
Tingkat Kekuningan (b*) 0 7.20074E-05 0.000190542 0.000297914 0.000396116 
Kadar Air  0 0.000543275 0.000807434 0.001239008 0.001450061 
L2 -0.004266819 -0.002385709 0.001354979 0.004573726 0.006938654 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jarak Kerapatan Maksimal (L) 
Parameter F1 F2 F3 F4 F5 

Daya Cerna Protein 0.009131212 0.007068969 0.006341119 0.00470897 0 
Kadar Asam Fitat -0.073129252 -0.066326531 -0.020408163 -0.00170068 0 
Kadar Protein 0 0.001871681 0.003525725 0.004788021 0.008444328 
Kadar Pati 0 0.002390765 0.002841073 0.005423469 0.008338265 
Serat Kasar -0.06954046 -0.062127872 -0.053716284 -0.035714286 0 
Kadar Lemak 0 0.002140203 0.003853118 0.008690693 0.021452853 
Total Asam 0.033713223 0.0283304 0.020546775 0.016442639 0 
Total Gula 0.012597784 0.007921427 0.003862004 0.001875478 0 
Kadar Abu 0 0.014142461 0.01965924 0.025069341 0.031942455 
Indeks Kelarutan dalam Air 0.014721813 0.012201897 0.010220553 0.006872276 0 
Daya Serap Uap Air 0.01277022 0.009946037 0.007829515 0.005422173 0 
Tingkat Kecerahan (L*) 0 0.000426684 0.000443375 0.000637157 0.001116785 
Tingkat Kekuningan (b*) 0 0.001008104 0.002667581 0.004170793 0.005545623 
Kadar Air  0 0.007605856 0.011304081 0.017346115 0.020300853 
L maksimal (L 0.033713223 0.0283304 0.020546775 0.025069341 0.031942455 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


