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I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana alam sering terjadi dan mengakibatkan korban bencana yang harus 

mengungsi di tempat-tempat darurat sertamenyebabkan rusaknya sarana dan 

prasana sosial yang mengakibatkan terbatasnya ketersediaan makanan, air 

bersih dan bahan bakar sehingga korban mengalami kesulitan untuk 

memperoleh kebutuhan pangannya. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan pangan 

darurat yang bersifat ready to eat. Jenis produk pangan darurat ada berbagai 

macam, salah satunya berbentuk batangan (bar) yang kemudian disebut 

foodbars.Foodbarsmerupakan pangan berkalori tinggi yang dibuat dari campuran 

bahan pangan (blended food), diperkaya dengan nutrisi, kemudian dibentuk 

menjadi bentuk padat dan kompak (a food bar form)(Halimah, 2009). 

Foodbarsdikemasdalam bentuk kecil sehingga mempermudah 

pendistribusiannya ke lokasi bencana. Saat ini foodbarsyang berada dipasaran 

terbuat dari tepung terigu (gandum) dan tepung kedelai yang merupakan 

komoditas impor Indonesia. Jenis produk ini dapat dibuat dengan menggunakan 

tepung tapioka dan tepung kacang hijau dengan tujuan untuk memanfaatkan 

potensi lokal yang ketersediaannya melimpah, sehingga mudah didapatkan. 

Foodbars dapat dibuat menggunakan bahan baku tapioka atau pati singkong. 

Singkong atau ketela pohondikenal sebagai makanan pokok sumber karbohidrat. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 produksi 

singkong nasional mencapai 24,08 juta ton dan baru 65% yang 

dimanfaatkan(Ruslan, 2011). Alternatif lain yaitu singkong di exstrak dan 

dihasilkan pati singkong atau tapioka. Tepung tapioka memiliki kandungan 

karbohidrat tinggi, yaitu 84,00 per 100 gram. Bentuk pati ini akan memperluas 

aplikasinya sebagai penganti tepung di masyarakat. 

Tapioka merupakan tepung yang rendah protein yaitu sekitar 1,5 gram per 

100 gram (Suprapta, 2003). Penambahan tepung kacang-kacangan perlu 

dilakukan guna menyuplai kebutuhan protein foodbars. Kacang hijau memiliki 

kadar protein cukup tinggi, yaitu 21,12 % dengan daya cerna protein 81% 

(Kinanti, 2009) dan pemanfaatannya relatif sedikit di Indonesia. Tepung kacang 

hijau merupakan tepung bebas gluten dari kacang hijau (Anonymous, 2004). 

Apabila tepung ini dikombinasikan dengan tepung tapioka maka dapat 
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meningkatkan kualitas protein dan melengkapi kekurangan pada masing-masing 

bahan (Astawan, 2004). 

Salah satu penelitian yang membahas tentang pembuatan pangan darurat 

telah dilaporkan oleh Setyaningtyas (2008), yaitu pembuatan pangan darurat 

berbasis tepung ubi jalar, tepung pisang dan tepung kacang hijau. Penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa untuk memperbaiki sifat fisik makanan padat agar 

lebih kompak dan tidak mudah hancur saat pendistribusian, diperlukan bahan 

pengikat (binder), karena penyaluran bahan pangan tersebut biasanya 

menggunakan transportasi udara. Penelitian tentang pemakaian bahan pengikat 

porang telah dilaporkan oleh Recelina (2007), yaitu pada makanan padat. 

Selama ini, belum dilaporkan adanya penelitian tentang pembuatan makanan 

padat dari tepung tapioka dan tepung kacang hijau dengan kajian rasio tepung 

dan penambahan CMC, dimana CMC mudah terlarut dalam campuran dan 

memiliki kapasitas pengikat air yang tinggi (Goff, 2002). Kajian tersebut dipilih 

karena belum diketahui rasio tepung dan penambahan CMC yang tepat untuk 

menghasilkan tekstur, energi dan nutrisi yang sesuai dalam pembuatan makanan 

padat. 

 

1.2 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi 

CMC terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik makanan padat (foodbars) 

2. Mengetahui perlakuan terbaik pada makanan padat yang dihasilkan 

 

1.3 Manfaat 

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi pemanfaatan tepung 

tapioka dan tepung kacang hijaudengan penambahan CMC sebagai bahan 

pengikat dalam pembuatan makanan padat (foodbars) dengan kecukupan kalori 

dan nutrisi sehingga mencegah malnutrisi bagi korban bencana. 

 

1.4 Hipotesa 

Diduga terjadi interaksi akibat perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC yang berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik makanan padat (foodbars). 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Produk Pangan Darurat (Emergency Food Product) 

Pangan darurat (Emergency Food Product), merupakan pangan khusus yang 

dikonsumsi pada saat darurat. Karakteristik kritis yang perlu diperhatikan dalam 

pengembangan pangan darurat adalah aman, memiliki nilai gizi yang cukup, 

dapat diterima, mudah dipindahkan dan mudah digunakan (Zoumas et al., 2002). 

Pangan darurat sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu produk 

pangan yang dirancang untuk kondisi dimana air bersih dan bahan bakar untuk 

memasak masih tersedia, dan produk pangan yang dirancang untuk menghadapi 

situasi dimana air bersih tidak tersedia dan tidak bisa memasak. Tujuan utama 

pengembangan pangan darurat ialah mengurangi jumlah kematian diantara 

pengungsi dengan menyediakan pangan bergizi lengkap sebagai sumber energi 

satu-satunya. Pangan darurat juga diharapkan dapat dikonsumsi oleh berbagai 

kalangan usia (tidak termasuk bayi berusia 0-12 bulan) (Syamsir, 2008). 

Makanan yang tepat untuk situasi darurat (Emergency Food Product) ini 

adalah makanan yang mengandung semua kalori dan nutrisi seperti layaknya a 

full meal. Energi level yang direkomendasikan untuk suatu produk pangan 

darurat (Emergency Food Product) adalah 2100 kkal/ hari. Total energi yang 

disumbangkan oleh karbohidrat adalah 40-50% dengan 50% didalamnya berasal 

dari pati, dengan protein 7-10% dari total kalori tersebut dan lemak 35-45%. 

Selain itu, ada empat karakteristik lainnya yang harus dipenuhi oleh suatu produk 

pangan darurat siap santap yaitu aman dikonsumsi dengan warna, bau, aroma, 

tekstur dan penampakan yang dapat diterima, kemudahan dalam 

pendistribusian, kemudahan dalam penggunaan dan memiliki kandungan nutrisi 

yang lengkap sesuai rekomendasi Institute of Medicine (1995) dalam Suhandono 

(2010). 

Adapun karakteristik Pangan Darurat (Suhandono, 2010) : 

a. Dapat dikonsumsi dalam kondisi bergerak, tanpa perlu melakukan preparasi atau 

proses memasak 

b. Memenuhi kebutuhan gizi untuk populasi dengan umur diatas 6 bulan dengan 

acuan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 kkal/ hari 

c. Dapat diterima oleh semua etnik dan semua agama, serta tidak menggunakan 

bahan yang dapat menimbulkan alergi pada orang tertentu 
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d. Dapat dijatuhkan dari udara tanpa merusak produk dan tidak mencelakakan 

orang yang ada dibawah 

e. Mempunyai nilai gizi makro dan mikro 

Beberapa komposisi bahan yang direkomendasikan (Zoumas et al., 2002) : 

1. Sumber karbohidrat : tepung terigu, jagung, oats dan tepung beras 

2. Sumber protein : produk-produk kacang seperti konsentrat atau isolat protein; 

susu bubuk seperti kasein dan turunannya; campuran antara bahan dasar 

serealia dan protein harus memiliki skor asam amino ≥ 1,0 

3. Sumber lemak : hidrogenasi parsial dari kacang kedelai, minyak kanola dan 

minyak bunga matahari 

4. Gula : Glukosa, high fructose corn syrup danmaltodekstrin 

5. Vitamin dan mineral dapat ditambahkan untuk meningkatkan profil produk 

 

2.2 Makanan Padat (Foodbars) 

Foodbars merupakan produk makanan padat yang tinggi kandungan protein 

yang dapat membantu dalam kondisi stres yang tinggi. Setiap barnya 

menyediakan kebutuhan normal sehari-hari akan vitamin dan mineral, karena 

kisaran suhu penyimpanan yang luas dengan ukuran dan berat relatif kecil, 

produk ini sangat ideal dimasukkan ke dalam perangkat darurat sehingga mudah 

dibawa bersama dengan kotak P3K dan perangkat lainnya yang dibutuhkan 

ketika bencana datang (Anonymous, 2010a). 

Foodbars dibuat dari campuran bahan pangan (blended food), diperkaya 

dengan nutrisi, kemudian dibentuk menjadi bentuk padat dan kompak (a food bar 

form). Bar (batangan) merupakan salah satu jenis produk pangan darurat yang 

telah dikomersialisasikan. Produk ini juga cocok untuk dikembangkan di 

Indonesia, misalnya dengan memanfaatkan potensi lokal berupa tapioka dan 

kacang hijau. Keunggulan makanan padat (foodbars) ini adalah mudah 

didistribusikan, ringan, kadar air yang rendah sehingga produk ini awet dan 

mengandung komposisi gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi 

harian (Ferawati, 2009). 

 

2.3 Tapioka 

Tepung tapioka merupakan granula-granula pati yang banyak terdapat dalam 

sel umbi singkong dan sebagai karbohidrat dengan bagian terbesar selain 

protein, lemak dan komponen-komponen lainnya yang berada dalam granula 
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relatif kecil (Suprapta, 2003). Tapioka mengandung amilosa 17% dan amilopektin 

83% dengan ukuran granula 3-35. Kandungan amilosa dan amilopektin yang 

tinggi menyebabkan proses penyerapan air selama pemasakan juga semakin 

tinggi. Banyaknya air yang diserap dalam granula pati sangat menentukan daya 

kembang saat pemasakan. Semakin tinggi air yang terikat dalam granula pati, 

semakin besar pula daya kembang yang dihasilkan (Winarno, 2002). Komposisi 

kimia tepung tapioka dapat dilihat pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Air (gram) 
Energi (Kal) 
Protein (gram) 
Karbohidrat (gram) 
Kalsium (gram) 
Besi (mg) 
Thiamin (mg) 
Ribovlavin (mg) 
Niacin (mg) 
Serat Kasar (gram) 

12,00 
342,00 
1,50 

84,00 
55,00 
2,00 
0,04 
0,04 
0,80 
0,40 

Sumber : Suprapta (2003) 

 
Penggunaan tepung tapioka dalam industri cukup luas, baik sebagai 

karbohidrat maupun sebagai pengental (thickeness). Hal tersebut didasarkan 

atas kemampuan daya kembangnya yang tinggi dibandingkan dengan jenis 

tepung yang lain. 

 

 

Gambar 2.1 Singkong (wikipedia-image.com, 2012) 
 

Spesifikasi tepung tapioka menurut Ernawati (2003) meliputi warna putih, 

bebas pengotor, mengandung mikroba rendah, menghasilkan pasta yang bening 

setelah dimasak, membentuk gel yang terasa dan viskositas yang tinggi. Tepung 
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tapioka mempunyai kecenderungan untuk membentuk ikatan silang sehingga 

viskositas meningkat secara lambat selama tahap pemasakan. Pati yang tidak 

rusak dan belum dimasak akan menyerap air dan sedikit mengembang jika 

didispersikan ke dalam air dalam air dingin. Penyerapan ini terjadi akibat 

sejumlah gugus hidroksil pada molekul pati. 

 

2.3 Kacang Hijau 

Menurut SNI kacang hijau adalah hasil tanaman kacang hijau berupa biji 

kering yang telah dilepaskan dan dibersihkan dari kulit polong. Kacang hijau 

memiliki kandungan gizi yang relatif besar terutama kandungan karbohidrat dan 

proteinnya. Faktor anti gizinya rendah seperti tripsin dan kemotripsin serta 

mempunyai daya cerna yang lebih baik dari kacang-kacangan lainnya (Willy, 

1996). 

 

 

Gambar 2.2 Kacang hijau(wikipedia-image.com, 2012) 
 

Kacang hijau dapat dibuat menjadi tepung untuk memperpanjang masa 

simpan dan menambah nilai jualnya. Anonymous (2004) menyatakan, bahwa 

tepung kacang hijau merupakan salah satu tepung bebas gluten yang berasal 

dari kacang hijau. Tepung kacang hijau biasanya digunakan untuk membuat mie 

dan roti. Astawan (2004) menambahkan, kombinasi tepung kacang hijau dengan 

tepung lain akan meningkatkan kualitas protein dibanding dengan bahan semula 

karena ada efek komplementasi yaitu efek saling melengkapi kekurangan pada 

masing-masing bahan. 

Kadar gizi tepung kacang hijau relatif tidak berubah terutama kandungan 

proteinnya. Komposisi kimia tepung kacang hijau dapat dilihat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2Komposisi Kimia Tepung Kacang Hijau 

Komponen Jumlah 

Air (%) 
Abu (%) 
Lemak (%) 
Protein (%) 
Karbohidrat (%) 
Serat kasar (%) 
Kalori (kal) 

5,07a) 

0,1a) 

0,09a) 

21,12c) 

72,86a) 

2,79a) 

345,00b) 

Sumber : a) Susanto dan Saneto (1994) 
b) Budiyanto (2002) 
c) Kinanti (2009) 

 

Karbohidrat merupakan komponen terbesar (lebih dari 55%) yang terdiri dari 

pati, gula dan serat. Pati kacang hijau memiliki daya cerna yang relatif tinggi yaitu 

99,8%. Kadar serat dalam kacang hijau merupakan sumber serat pangan (dietary 

fiber) yang dapat mengurangi resiko terjadinya sembelit serta penyakit lain yang 

berhubungan dengan sistem pencernaan (Siswono, 2004). 

Asam amino pembatas yang ada pada tepung kacang hijau adalah metionin 

dan sistein. Sedangkan kandungan asam amino lain sudah memenuhi standar 

terutama kandungan lesitinnya (Astawan, 2004). Kandungan asam amino tepung 

kacang hijau dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 

Tabel 2.3Komposisi Asam Amino Tepung Kacang Hijau 

Asam amino 
Tepung Kacang 

Hijau (g/g N) 
Standar FAO/ 

WHO 1972 (g/g 
N) 

Skor Asam 
Amino Esensial 

Isoleusin 
Leusin  
Lisin  
Metionin dan 
Sistein 
Fenilalanin & 
Tirosin 
Treonin 
Triptofan 
Valin  

35 
73 
74 
17 
60 
36 
11 
41 

40 
70 
58 
25 
60 
40 
10 
50 

88 
104 
128 
68 
100 
90 
110 
82 

Sumber : Astawan (2004) 

 
Mutu protein ditentukan oleh jenis dan proporsi asam amino yang dikandung. 

Protein dengan nilai biologis tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis 

asam amino esensial dalam proporsi yang sesuai untuk keperluan pertumbuhan. 

Protein adalah peptida yang tidak mengandung atau mengandung dalam jumlah 

kurang satu atau lebih asam amino esensial. Beberapa jenis protein 
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mengandung semua jenis asam amino esensial, tetapi masing-masing dalam 

jumlah terbatas namun cukup untuk perbaikan jaringan tubuh akan tetapi tidak 

cukup untuk pertumbuhan (Almatsier, 2003). 

Daya cerna protein dapat rendah karena adanya senyawa anti gizi yang 

secara alami terdapat dalam bahan. Senyawa anti gizi protein yang terdapat 

pada kacang-kacangan terutama kacang hijau adalah antitripsin, lektin dan asam 

fitat. Namun sejumlah penelitian mengatakan bahwa perendaman dalam air dan 

pengolahan dengan pemanasan seperti yang dilakukan saat proses penepungan 

dapat menginaktifkan senyawa ini (Anonymous, 2004). 

 

2.4 CMC 

Makfoeld dkk (2002) menyatakan, CMC merupakan turunan selulosa, 

terbentuk dari asetilasi gugus hidroksil bebas pada rantai selulosa, merupakan 

poli ion yang terdispersi dalam fase air. Goff (2002) menyatakan, selulosa terdiri 

dari monomer glukosa tetapi tidak dapat dicerna oleh manusia. Selulosa dapat 

larut dan ditambahkan sebagai bahan makanan bila ditambahkan carboxymethyl 

yang dapat membuka struktur polimer dan kemudian dinetralisasi dengan ion 

sodium.  

Menurut Goff (2002), CMC memiliki sifat mudah terlarut dalam campuran, 

memiliki kapasitas pengikat air yang tinggi. Estiasih (2006) menyatakan, bahwa 

pelarut yang digunakan untuk CMC hanya air, baik panas maupun dingin. 

Sebelum dicampur air sebaiknya dicampur dulu dengan bahan kering seperti 

gula pasir atau gula tepung. Budiyanto (2002) menambahkan, CMC juga sering 

digunakan dalam bahan makanan untuk menjaga retrogradasi yaitu proses 

kristalisasi kembali pati yang telah mengalami gelatinisasi. 

Goff (2002) menyatakan bahwa parameter yang penting dalam pemilihan 

CMC untuk makanan adalah derajat subtitusi (DS) carboxymethyl (semakin 

banyak yang tersubtitusi semakin mudah terlarut), keseragaman subtitusi (bagian 

yang tidak tersubtitusi carboxymethyl akan saling berinteraksi di dalam air) dan 

derajat polimerisasi (semakin panjang molekul, semakin kental larutan yang 

dihasilkan). Menurut Estiasih (2006), CMC komersial mempunyai DS antara 0,4-

1,4. Di bawah 0,4, CMC bersifat tidak larut air. CMC untuk makanan (food grade 

CMC) mempunyai DS 0,65-0,95. Food and Drag Administration mendefinisikan 

CMC sebagai garam natrium dari CMC yang mengandung CMC tidak kurang dari 
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99,5% (bk) dengan DS maksimum 0,95 dan viskositas CMC 2% minimum 25 

mPas pada suhu 25oC. 

Mekanisme kerja CMC sebagai bahan pengikat (binder) berhubungan dengn 

kemampuannya yang sangat tinggi dalam mengikat air, dimana butir-butir CMC 

bersifat hidrofilik sehingga akan menyerap air. Jenny (1987) dalam Wahyuningsih 

(2006) berpendapat, bahwa penggunaan CMC akan meningkatkan viskositas, 

pH dan tekstur. Peningkatan viskositas ini disebabkan oleh kemampuan CMC 

dalam mengikat air sehingga molekul-molekul air terperangkap dalam struktur gel 

yang terbentuk CMC. CMC akan terdispersi dalam air, butir-butir CMC yang 

bersifat hidrofilik akan menyerap air dan membengkak. Air yang sebelumnya 

berada diluar granula dan bebas bergerak, tidak dapat bergerak lagi. Batas 

maksimum penggunaan CMC sebagai bahan aditif makanan yang ditetapkan 

oleh GRAS (Generally Recognized ax Safe) adalah 2%. CMC berfungsi sebagai 

pengikat air, pengental dan stabilizer suatu campuran (De Man et al., 1976). 

 

2.5 Gula 

Gula merupakan suatu istilah yang sering diartikan bagi setiap karbohidrat 

yang digunakan sebagai pemanis. Rasa manis merupakan ciri gula yang paling 

banyak dikenal dan mempunyai pengaruh yang paling berarti pada penerimaan 

produk tersebut (Buckle, 1995). 

Hui (1992) menyatakan, gula adalah kristal sakarida manis yang diekstrak dari 

tebu atau bit gula. Gula merupakan disakarida yang tersusun glukosa dan 

fruktosa. Beberapa jenis gula yang biasa digunakan dalam produk adalah sirup 

jagung, madu, molase, sirup sukrosa serta pemanis sintetik seperti sakarin dan 

aspartame. Gula dari tebu maupun gula bit, berfungsi tidak hanya sebagai 

pemanis yang bergizi tapi juga sebagai pembentuk tekstur, agen pewarna dan 

sebagai cara untuk mengontrol penyebaran partikel selama pemanggangan. 

Gula termasuk jenis monosakarida atau disakarida. Monosakarida atau yang 

biasa disebut gula sederhana, seperti glukosa akan menghasilkan energi dan 

gula ini biasanya akan dimanfaatkan oleh sel. Gula pasir yang banyak dipakai 

oleh industri pengolahan pangan adalah sukrosa, yang merupakan oligosakarida 

(Eliason, 1996). 

Menurut Anonymous (2010c), gula memberikan kontribusi pada kemanisan 

dan keempukan produk. Gula pada umumnya ditambahkan dengan kadar antara 



10 
 

25-35% dari berat tepung yang digunakan. Komposisi kimia gula pasir per 100 

gram dapat dilihat pada Tabel 2.4 

 

 Tabel 2.4Komposisi Kimia Gula Pasir per 100 gram 

Komponen Jumlah (%) 

Kadar air 
Sukrosa  
Gula reduksi 
Kadar abu 
Senyawa organik bukan sukrosa 

0,61 
97,10 
1,24 
0,35 
0,70 

Sumber : Thorpe (1974) 

 

2.6 Margarin 

Margarin pertama kali ditemukan di Prancis oleh seorang ahli kimia bernama 

Hippolyte Mega-Mouries pada tahun 1869. Penemuan margarin sebetulnya 

dipacu oleh keadaan di Prancis. Pada saat itu dimana harga mentega sangat 

mahal sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membelinya maka 

dibuatlah margarin (Apriyantono, 2008). 

Margarin merupakan tipe emulasi air dalam minyak (w/o), yaitu fase cair 

berada dalam fase minyak. Margarin harus bersifat plastis, padat pada suhu 

ruang, agak keras pada suhu rendah dan segera dapat mencair dalam mulut. 

Lemak yang digunakan dalam pembuatan margarin dapat berasal dari lemak 

hewani atau lemak nabati. Lemak hewani yang biasanya digunakan adalah 

lemak babi atau lemak sapi. Sedangkan lemak nabati yang biasa digunakan 

adalah minyak yang berasal dari minyak kelapa, minyak inti kelapa sawit, minyak 

kacang kedelai, minyak wijen, minyak kapok, minyak jagung dan minyak gandum 

(Astawan, 2004).  

Margarin sedikitnya mengandung 80% lemak dari total beratnya. Sehingga 

(kurang lebih 17-18%) terdiri atas susunan susu skim, air, atau protein kedelai 

cair dan sisanya (1-3%) merupakan garam yang ditambahkan sebagai flavor, 

meskipun ada beberapa produk margarin yang tidak mencantumkan garam di 

label untuk alasan kesehatan. Penambahan margarin bertujuan untuk 

memperbesar volume, memperbaiki tekstur dan penampakan, pembentukan 

warna dan aroma serta meningkatkan nilai gizi (Ketaren, 1991). 

Lemak memiliki komposisi terbesar dalam mentega dan margarin jika 

dibandingkan dengan protein dan karbohidrat. Kandungan protein dan 
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karbohidrat pada mentega dan margarin relatif sangat rendah, yaitu sekitar 0,4-

0,8 g per 100 g. 

Jumlah asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal dan asam lemak 

tidak jenuh majemuk pada margarin masing-masing adalah 29,02; 34,61 dan 

13,78 g dalam 100 g. Standar Nasional Indonesia tentang margarin telah dengan 

tegas mensyaratkan penambahan vitamin A dan D ke dalam margarin, 

khususnya untuk margarin meja. Kadar vitamin A yang diharuskan pada mentega 

dan margarin adalah 1.400-3500 IU dalam 100 g, sedangkan kadar vitamin D 

adalah 250-350 IU dalam 100 g (Astawan, 2004). Komposisi kimia margarin 

dapat dilihat pada Tabel 2.5 

 

Tabel 2.5Komposisi Kimia Margarin per 100 gram 

Komponen  Jumlah  

Kalori (kal) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Protein (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin A (SI) 
Vitamin B (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Bagian yang dapat dimakan 

714 
80,3 
0,4 
0,5 
20 
16 
- 

2000 
- 
- 

15,5 
100 

Sumber : Ketaren (1991) 

 

2.7 Telur 

Telur merupakan salah satu bahan makanan yang hampir sempurna. Bahan 

makanan ini mengandung gizi lengkap antara lain protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Kandungan protein yang terdapat di dalam kuning telur sebesar 16%, 

sementara pada putih telur berkisar 13%. Tidak hanya protein, kuning telur 

mengandung zat besi dan vitamin A yang terkonsentrasi serta persentase lemak 

yang cukup tinggi, yaitu sekitar 31% (Syarief dan Halid, 1990). 

Menurut Sugitha (1995), komposisi kimia telur kaya akan vitamin B 

(khususnya vitamin B12), vitamin A, aitamin D, vitamin E dan vitamin K. Perlu 

dicatat bahwa sangat sedikit makanan yang mengandung vitamin D, telur 

menjadi salah satunya. Kandungan protein dalam telur sekitar 11%. Telur pun 

mengandung beberapa asam amino yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. 

Sebagian besar protein terkonsentrasi di bagian putih telur yangdikenal sebagai 
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albumin. Komposisi kimia telur ayam, telur bebek dan telur penyu dapat dilihat 

pada Tabel 2.6 

 

Tabel 2.6 Komposisi Kimia Telur Ayam, Telur Bebek dan Telur Penyu per 100 
gram 

Komponen Telur ayam Telur bebek Telur penyu 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbiohidrat (g) 
Thianin (mg) 
Vitamin A (SI) 
Riboflavin (mg) 
Niasin (mg) 
Air (g) 

16,2 
12,8 
11,5 
0,7 

0,10 
900 

0,508 
0,073 
75,33 

189 
13,1 
14,3 
0,8 

0,18 
1230 
0,404 
0,200 
70,83 

144 
12 
10 
0 

0,11 
600 

0,346 
- 

72,98 

Sumber : Mietha (2008) 

 

Penambahan telur berfungsi sebagai bahan pengembang, pembentuk warna, 

pemberi rasa,emulsifier dan meningkatkan kesegaran serta dapat meningkatkan 

nilai gizinya. Penambahan telur juga meningkatkan air sehingga mencegah 

terjadinya staling (Sarwano, 1995). 

Menurut Muchtadi (1992), pemakaian telur biasanya digunakan dalam bentuk 

kuning telur saja atau dalam bentuk telur utuh, bahkan beberapa kue kering 

menggunakan putih telur saja. Adonan yang menggunakan kuning telur saja 

menghasilkan tekstur yang lebih empuk, sedangkan yang menggunakan putih 

telur saja menghasilkan tekstur yang lebih kaku dan lebih kompak. 

 

2.8 Susu Bubuk 

Susu bubuk dibuat dengan cara menghilangkan sebagian besar kandungan 

air dari susu. Hal ini dilakukan dengan cara evaporasi dan pengeringan pada 

susu segar, sehingga hasil akhir diperoleh susu dalam bentuk bubuk. Kandungan 

air maksimal yang dianjurkan untuk produk susu berkisar 2,5-5% (Hall, 1995). 

Kontribusi nutrisi yang penting dari susu bubuk dan produk susu lainnya antara 

lain protein, kalsium, fosfor, vitamin A dan beberapa jenis vitamin B, khususnya 

riboflavin dan vitamin B12 (Anonymous, 2010c). 

Produk susu seperti susu bubuk merupakan sumber kalsium. Susu bubuk 

juga merupakan sumber penting fosfor, magnesium dan kalium. Kandungan 

mikronutrien seperti vitamin dan mineral pada susu bubuk beragam, tergantung 

pada kandungan susu segar yang digunakan (berhubungan dengan waktu 
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laktasi), kondisi penyimpanan dan faktor lainnya. Beberapa mineral yang juga 

terkandung dalam susu bubuk antara lain seng, selenium dan iodin. Zat besi 

ditemukan pada susu bubuk dalam konsentrasi yang rendah (Anonymous, 

2010c). Komposisi kimia susu bubuk dapat dilihat pada Tabel 2.7 

 

Tabel 2.7Komposisi Kimia Susu Bubuk per 100 gram 

Komponen Gizi Jumlah 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Kalsium (mg) 
Thiamin (mg) 
Zat besi (mg) 
Riboflavin (mg) 
Niacin (mg) 

387 
34,3 
5,8 
912 
0,28 
0,5 
1,21 
0,6 

 Sumber : WFP (2000) 

 

Sifat-sifat fungsional dari susu bubuk berhubungan dengan bentuknya 

sebagai bubuk (powder) dan peranannya sebagai bahan baku dari formulasi 

makanan. Sifat fungsional susu bubuk tergantung pada beberapa faktor antara 

lain, komposisi dan pengaruh proses. Protein yang terkandung dalam susu 

bubuk mempunyai peranan penting dalam pembentukan tekstur pada berbagai 

produk pangan, dimana sifat fungsional protein tersebut digunakan untuk 

memodifikasi sifat reologi pada bahan pangan (Anonymous, 2010d). 

 

2.9 Proses Pembuatan Makanan Padat (Food Bars) 

2.9.1 Pencampuran 

Proses pembuatan makanan padat meliputi pembuatan adonan yang 

dilakukan dengan mencampur bahan. Pencampuran bahan-bahan dilakukan 

untuk membentuk adonan yang dikehendaki. Pada tahap ini, perlu diperhatikan 

tercapainya konsistensi pada adonan (Muchtadi, 1992). 

Menurut Fellows (1990), pencampuran adalah unit operasi dimana diperoleh 

ukuran yang seragam dari satu atau lebih komponen, dengan menyebarkan 

komponen satu kedalam komponen yang lain. Pencampuran tidak berpengaruh 

langsung pada kualitas nutrisi maupun pengawetan bahan pangan, tetapi 

memungkinkan komponen-komponen dalam pencampuran untuk berreaksi 

bersama sehingga membantu meningkatkan sifat sensoris bahan pangan. 

Secara umum, pencampuran memiliki efek penting pada kualitas sensoris 



14 
 

sehingga meningkatkan penerimaan konsumen dan keseragaman bahan pangan 

yang akan diproses lebih lanjut. Malz (1992) menambahkan, pencampuran 

dilakukan dengan peralatan sederhana, apabila jumlah adonan sedikit 

menggunakan tangan dan apabila jumlah besar menggunakan peralatan yang 

sesuai yaitu mixer.  

Metode pencampuran sekaligus (singgle stage), yaitu semua resep adonan 

dicampur dan diaduk sekaligus. Keuntungan dari metode ini adalah cara 

pengerjaannya yang lebih sederhana, namun mempunyai kerugian yaitu tidak 

dapat menghasilkan mutu produk sebaik yang dihasilkan dengan metode sugar-

fat atau flour-fat (Faridi, 1994). 

1. Metode sugar-fat dilakukan dengan mencampurkan gula dan lemak terlebih 

dahulu, kemudian disusul dengan penambahan bahan lain yaitu susu dan terigu. 

Keuntungan metode ini adalah daya serap lemak terhadap udara akan dapat 

mencapai nilai maksimal 

2. Metode flour-fat  dilakukan dengan mencampurkan lebih dahulu tepung dan 

lemak dan diikuti dengan penambahan susu dan gula. Keuntungan metode ini 

adalah lebih efeltif dalam pendistribusian dan dispersi lemak dalam adonan 

 

2.10.2 Pencetakan 

Pencetakan adalah unit operasi dimana bahan pangan yang mempunyai 

viskositas tinggi atau adonan dicetak dalam bentuk dan ukuran yang bervariasi, 

seringkali dilakukan segera setelah pencampuran adonan. Pencetakan tidak 

mempunyai efek langsung pada nilai nutrisi dan pengawetan bahan pangan 

tetapi meningkatkan keanekaragaman. Pencetakan bertujuan untuk memperoleh 

bentuk padat dan seragam (Fellows, 1990). Matz (1968) menambahkan, bahwa 

proses pencetakan adonan dilakukan dengan cara membuat lempengan adonan 

dan menekanan cetakan diatasnya. 

Proses pencetakan diawali dengan pembentukan lembaran adonan. Dalam 

pembentukan lembaran adonan, diharapkan adonan mempunyai ketebalan yang 

sama, tidak terdapat lubang dan tepiannya rata. Selama pembuatan lembaran, 

adonan mengalami penekanan dan pelepasan udara (Muchtadi, 1992). 

 

2.10.3 Pengovenan 

Pengovenan adalah  suatu bentuk pemanasan yang dilakukan di dalam oven 

dengan waktu 25-30 menit. Lamanya pengovenan tergantung suhu, jenis oven 
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dan jenis kue. Makin sedikit kandungan gula dan lemak, suhu pengovenan dapat 

lebih tinggi (177-204o C) (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

Menurut Fellows (1990), pengovenan bertujuan untuk mengubah adonan 

yang mentah menjadi suatu produk yang ringan, porous dan mudah dicerna. 

Pada awal pengovenan, pengembangan volume merupakan pengaruh fisik yang 

murni dari panas terhadap gas CO2 terjebak sehingga meningkatkan tekanan. 

Selama pemanggangan, penetrasi panas terjadi di bagian bawah dan atas. 

Penetrasi panas bagian tengah berjalan lambat, hingga mudah terbentuk rongga 

udara dan pembentukan struktur crumb.  

Selama pengovenan, lemak mencair kemudian adonan terkondensasi dalam 

satu gerakan-gerakan sebagian berupa aliran-aliran konversi dan sebagian lagi 

terhadap tekanan akumulasi dan perluasan gas, karena pengaruh pemanasan 

(Hall, 1995). Selama pengovenan, terjadi beberapa perubahan yaitu penurunan 

densitas, penurunan kadar air sampai 1-4% dan perubahan warna karena reaksi 

maillard. Selama pengovenan pati akan mengalami gelatinisasi dan protein 

mengalami denaturasi. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses 

pengovenan ini adalah kecepatan aliran bahan, suhu, kelembaban dan 

kecepatan aliran udara (Muchtadi dan Sugiyono, 1992). 
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III METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan dan Rekayasa Proses 

Pangan dan Hasil Pertanian, Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan Hasil 

Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertaniandan Laboratorium Food Production 

and Training Center Universitas Brawijaya Malang pada bulan Oktober 2012 – 

Januari 2013. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan untuk proses pembuatan tepung kacang hijau antara lain 

timbangan analitik (merk “Mettler AE 160”), blender (merk “National”) dan ayakan 

80 mesh. 

Pembuatan makanan padat (foodbars), alat-alat yang digunakan antara lain 

timbangan analitik (merk “Mettler AE 160”), mixer (Sanyo), oven, loyang, baskom 

plastik, sendok dan spatula. 

Alat yang digunakan untuk analisa meliputi timbangan analitik (merk “Mettler 

AE 160”), cawan petri, oven kadar air (merk “Memmert tipe U.30”), desikator 

(merk “Simax”), erlenmeyer, pipet tetes, pipet volume, labu ukur, penangas air, 

tabung reaksi (merk “IWAKI Pyrex”), spektrofotometer (merk “Unico UV-2100”), 

labu Kjedahl, unit destilasi, buret (merk “Metrohm Herisau Multi Burette E 485”), 

perangkat ekstraksi soxhlet (Soxtec System HT 2 1045), color reader (merk 

“Minolta CR-10”) dan penetrometer. 

 

3.2.3 Bahan 

Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan makanan padat (foodbars) 

terdiri dari bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utama meliputi tepung 

tapioka “Rose Brand” dan kacang hijau yang diperoleh dari pasar Dinoyo 

Malang. Bahan pembantu berupa margarin “Blue Band”, gula halus, telur, CMC  

yang diperoleh dari toko Prima Rasa Malang. 

Bahan yang digunakan untuk analisa diperoleh dari CV. Makmur Sejati, 

Malang. Bahan tersebut meliputi H2SO4 pekat (95%), KI, I2, NaOH, amilum, kertas 
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saring, petroleum eter, pereaksi anthrone, alkohol 80%, nelson, arsenomolibdat, 

tablet kjedahl, indikator PP, metil merah dan HCL pekat (37%). 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

dengan 2 faktor, faktor I terdiri dari 3 level dan faktor II terdiri dari 3 level, 

sehingga didapatkan 9 kombinasi perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 

3 kali, sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. 

Faktor I : Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau 

  T1 = 20 : 30 

  T2 = 30 : 20 

  T3 = 40 : 10 

Faktor II : Proporsi CMC 

  C1 = 0,5 % (b/ b total bahan) 

  C2 = 1 % (b/ b total bahan) 

  C3 = 1,5 % (b/ b total bahan) 

Dari faktor tersebut diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

T1C1 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 20 : 30, proporsi CMC 0,5 % 

T1C2 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 20 : 30, proporsi CMC 1 % 

T1C3 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 20 : 30, proporsi CMC 1,5 % 

T2C1 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 30 : 20, proporsi CMC 0,5 % 

T2C2 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 30 : 20, proporsi CMC 1 % 

T2C3 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 30 : 20, proporsi CMC 1,5 % 

T3C1 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 40 : 10, proporsi CMC 0,5 % 

T3C2 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 40 : 10, proporsi CMC 1 % 

T3C3 = Rasio tepung tapioka:tepung kacang hijau = 40 : 10, proporsi CMC 1,5 % 

 

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembuatan tepung 

kacang hijau. Tahap kedua yaitu pembuatan makanan padat (foodbars). Adapun 

proses pembuatan tepung kacang hijau sebagai berikut : 

1. Kacang hijau kupas disortasi 

2. Setelah kering, kacang hijau dihaluskan menggunakan blender kecepatan 1 

3. Pengayakan mengunakan ayakan 80 mesh 
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Tahap kedua yaitu pembuatan makanan padat (foodbars), adapun proses 

pembuatanya sebagai berikut : 

1. Tepung tapioka dan tepung kacang hijau ditimbang dengan rasio 20 : 30, 30 : 20, 

dan 40 : 10, margarin 20 % (b/ b), gula halus 15 % (b/ b), telur 8,5 % (b/ b), susu 

bubuk 5 % (b/ b) dan air 10 mL serta CMC dengan proporsi 0,5 %, 1 %, 1,5 % (b/ 

b) dari berat total bahan 

2. Homogenisasi dengan mengguanakan mixer kecepatan rendah sampai adonan 

tercampur rata 

3. Pencetakan adonan berbentuk persegi panjang ukuran 7x3x1, kemudian disusun 

di atas loyang 

4. Pemanggangan dengan menggunakan oven pada suhu 160o C selama 40 menit, 

untuk menurunkan kadar air dan meminimalisasi kehilangan nutrisi dan 

pematangan adonan 

 

3.4 Tahap Analisa Data 

Pada penelitian ini pengamatan dan analisa dilakukan pada tepung tapioka 

dan tepung kacang hijau dan makanan padat (foodbars) dengan pengamatan 

fisik, kimia dan organoleptik. Parameter yang diamati antara lain : 

a. Tepung tapioka meliputi : 

- Kadar air metode oven kering (AOAC, 1999) 

- Kadar pati metode Hidrolisis Asam (Apriliyantono, 1989) 

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

b. Tepung kacang hijau meliputi : 

- Kadar air metode oven kering (AOAC, 1999) 

- Kadar pati metode Hidrolisis Asam (Apriliyantono, 1989) 

- Kadar protein metode Kjedahl (AOAC, 1999) 

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

c. Makanan padat (foodbars) meliputi : 

- Kadar air metode oven kering (AOAC, 1999) 

- Kadar pati metode Hidrolisis Asam (Apriliyantono, 1989) 

- Kadar protein metode Kjedahl (AOAC, 1999) 

- Kadar lemak dengan Soxhlet (AOAC, 1999) 

- Kadar abu  (Apriliyantono, 1989) 

- Analisa daya patah (Yuwono dan Susanto, 1998) 

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



19 
 

- Pemilihan perlakuan terbaik (De Garmo et al., 1984) 

- Uji organoleptik  

Pengamatan organoleptik meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna 

 

3.5 Analisa 

Data pengamatan makanan padat (foodbars) yang diperoleh dianalisa secara 

statistik dengan metode analisa ragam ANOVA (Analysis of Variance) dilanjutkan 

dengan uji BNT (Beda Nyata Terkecil) atau DMRT (Duncan Multiple Range Test) 

5 % untuk mengetahui perbedaan pengaruh dari tiap-tiap perlakuan. Uji 

organoleptik dianalisis secara statistik menggunakan uji Hedonic. Untuk 

menentukan perlakuan terbaik dilakukan dengan menggunakan metode indeks 

efektivitas (De Garmo et al., 1984). 

 

3.6 Diagram Alir Penelitian 

Kacang Hijau Kupas 

 

Sortir  

Dihaluskan dengan blender, kecepatan 1 

Diayak dengan ayakan 80 mesh 

 

Tepung Kacang Hijau 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Pembuatan Tepung Kacang Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotoran 

Analisa : 
Kadar pati 
Kadar air 
Kadar protein 
Warna  
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Dicampur dengan mixer kecepatan rendah 

(sampai homogen) 

 

      Adonan kalis 

 

      Dicetakan ukuran 7x3x1 cm 

  

Dioven pada suhu 160ºC ; ± 40 menit 

 

      

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4Diagram Alir Pembuatan Foodbars

Gula halus 15% (b/b) 
Margarin 20% (b/b) 
Telur 8,5 % (b/b) 
Susu bubuk  5% (b/b)  
 
 
 
 

Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau  
(20% : 30%; 30% : 20%; 40% : 10%) 

Makanan Padat (Foodbars) 

CMC (0,5%; 1%; 1,5%) 

 b/b total bahan 

Analisa : 
Kadar Pati 
Kadar Protein 
Kadar Air 
Daya Patah 
Warna  
Kadar Lemak                  
Kadar Abu   
 Organoleptik : Rasa, 
Aroma, Warna, Tekstur 

Air 10 mL 

Tepung Kacang Hijau Tepung Tapioka 

Analisa : 
Kadar pati 
Kadar air 
Warna  

Perlakuan 

Terbaik       
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan makanan padat 

(foodbars) yaitu tepung tapioka dan tepung kacang hijau. Karakteristik kimia dan 

fisika tepung tapioka dan tepung kacang hijausetelah dianalisa dibandingkan 

dengan literatur masing-masing tertera pada Tabel4.8 

 

Tabel 4.8Komposisi Kimia Tepung Tapioka dan Tepung Kacang Hijau 

Parameter 
Tapioka Kacang Hijau 

Analisa Literatur Analisa Litertur 

Kadar air 10,50 9,00d 10,69 10,27 b 

Kadar Pati 87,97 84,20d 61,77 61,08 b 

Kadar Protein - 1,50 e 23,53 21,12c 

Kadar Lemak -  - 0,09a 

Serat Kasar - 0,40 e - 2,79 a 

Warna (L) 97,73  92,33  

Sumber :  
a) Susanto dan Saneto (1994) 
b) Nugraha (2008) 
c) Kinanti (2009) 
d) Antarlina (1993) 
e) Suprapta (2003) 

 

Hasil analisa bahan baku tepung tapioka yang disajikan pada Tabel4.8 

menunjukan bahwa kadar air sebesar 10,50% sebanding dengan penelitian yang 

dilakukan Antarlina (1993) sebesar 9,00%. Kadar air tepung kacang hijau 

sebesar 10,69% sebanding dengan penelitian Nugraha (2008) sebesar 10,27%. 

Kadar pati dalam analisa menentukan komponen yang paling dominan. 

Berdasarkan analisa bahan baku, kadar pati tepung tapioka sebesar 87,97%, 

sedangkan kadar pati tepung kacang hijau sebesar 61,77%. Kadar pati tepung 

tapioka dan kacang hijau sebanding dengan penelitian Antarlina (1993) sebesar 

84,2% dan Nugraha (2008) sebesar 61,08%. Pati merupakan senyawa penyusun 

karbohidrat selain gula dan serat. Karbohidrat adalah sumber energi dan 

komponen penting dalam pembuatan makanan padat. Tingginya kadar pati pada 

bahan baku diharapkan dapat menunjang ketersediaan karbohidrat pada 

makanan padat yang dihasilkan. 

Kadar protein tepung kacang hijau sebesar 23,53%. Kadar protein tersebut 

lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein kacang hijau menurut hasil 
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penelitian Kinanti (2009), yaitu sebesar 21,12%. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan jenis, varietas dan umur simpan dari kacang hijau yang digunakan. 

Menurut Azizah (2007),komposisi kimiawi bahan pangan dapat dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan antara lain suhu, cahaya, proses pengolahan, tingkat 

kedalaman dan ditanam di lahan yang berbeda, maka komposisi kimianya juga 

akan berbeda. 

Protein merupakan unsur terpenting kedua setelah karbohidrat dalam 

pembuatan makanan padat. Kadar protein yang dibutuhkan pada pangan darurat 

sebesar 7-10% berdasarkan rekomendasi Institute of Medicine (IOM) (1995) 

dalamSuhandono (2010). Penambahan tepung kacang hijau ini, diharapkan 

dapat meningkatkan kadar protein makanan padat yang dihasilkan. Nutrisi lain 

selain protein, tepung kacang hijau juga memiliki kadar pati yang cukup tinggi 

yang berpengaruh terhadap total karbohidrat dan secara tidak langsung akan 

meningkatkan nilai kalori makanan padat. 

 

4.2 Analisa Kimia Makanan Padat (Foodbars) 

4.2.1 Kadar Air 

Hasil pengamatan kadar air pada makanan padat (foodbars) dengan berbagai 

perlakuan berkisar antara 4,74 - 6,27% (Lampiran4). Pengaruh penggunaan 

rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proposi CMC terhadap 

perubahan kadar air makanan padat disajikan pada Gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 GrafikKadar Air Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio 
Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

Gambar4.5 menunjukan kadar air makanan padat cenderung meningkat 

dengan meningkatnya rasio tepung tapioka dan proporsi CMC. Perlakuan rasio 

tepung tapioka dan tepung kacang hijau 40:10 dengan proporsi CMC 1,5% 

memiliki kadar air tertinggi, sedangkan perlakuan rasio tepung tapioka dan 
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tepung kacang hijau 20:30 dengan proporsi CMC 0,5% memiliki kadar air 

terendah. 

Hasilanalisa ragam menunjukan bahwa faktor rasiotepung tapioka : tepung 

kacang hijau dan faktor proporsi CMC memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) 

terhadap kadar air makanan padat. Kedua faktor tidak terjadi interaksi. Hasil uji 

BNT perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau serta proporsi CMC 

terhadap kadar air makanan padat dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 

 

Tabel 4.9 Rerata Kadar Air Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio 
Tepung Tapioka : Tepung kacang Hijau 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Faktor rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar air makanan padat. Semakin tinggi rasio tepung tapioka, 

maka kadar air pada makanan padat semakin tinggi. Hal ini disebabkan tepung 

tapioka mengandung pati sebesar 87,97%, sehinggamenyebabkan 

meningkatnya kadar pati makanan padat. Pati tersebut akan berfungsi sebagai 

agen pengikat air dan mengakibatkan kadar air makanan padat juga semakin 

meningkat. Winarno (2002) menyatakan, bahwa jumlah gugus hidroksil dalam 

molekul pati sangat besar, maka kemampuan pati untuk menyerap air akan 

besar. 

 

Tabel 4.10 Rerata Kadar Air Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan 
Proporsi CMC 

Proporsi CMC Kadar Air Makanan Padat BNT 5% 

0,5% 4,58 a 

0,29 1% 5,17 b 

1,5% 5,63 b 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Tabel 4.10 memperlihatkan bahwa faktor proporsi CMC memberikan 

pengaruh nyata terhadap kadar air makanan padat. Semakin tinggi proporsi 

CMC, kadar air makanan padat juga semakin meningkat. Hal tersebut 

dikarenakan sifat CMC sebagai pengikat air karena mempunyai gugus OH yang 

Rasio Tepung Tapioka: Tepung Kacang 
Hijau 

Kadar Air Makanan 
Padat 

BNT 5% 

20:30 4,33 a 

0,29 30:20 5,18 b 

40:10 5,88 b 
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berikatan dengan air. Menurut Fennemaet al. (1976), CMC jika ditambahkan 

dalam bahan makanan akan terdispersi dalam fase air, butir-butir CMC yang 

bersifat hidrofilik akan menyerap air dan membengkak. Selain itu, CMC termasuk 

senyawa polar, dimanan menurut Budiyanto (2007), air dapat mendispersikan 

beberapa senyawa polar yang ada dalam bahan makanan. Winarno (2002) 

menambahkan, pemakiaan CMC dalam bahan makanan bertujuan untuk 

mencegah terjadinya retrogradasi (proses kristalisasi kembali pati yang telah 

mengalami gelatinisasi). 

Berdasarkan hasil analisa ragam, antara faktor rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau dengan faktor proporsi CMC tidak terjadi interaksi. Hal tersebut 

menunjukan bahwa tidak ada sinergi antara pati, protein dan CMC dalam proses 

pengikat air.  

 

4.2.2 Kadar Pati 

 Hasil pengamatan terhadap kadar pati makanan padat (foodbars) akibat 

pengunaan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC 

dengan berbagai perlakuan berkisar antara 35,76-41,41% (Lampiran 5). 

Pengaruh penggunaan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi 

CMC terhadap perubahan kadar pati makanan padat disajikan pada Gambar 4.6 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Rerata Kadar Pati Makanan Padat (Foodbars) akibat 
Perlakuan Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

Gambar 4.6 menunjukan kadar pati makanan padat cenderung meningkat 

dengan meningkatnya rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi 

CMC. Perlakun rasio tepung taipoka : tepung kacang hijau 40:10 dengan 

proporsi penambahan CMC 1% memiliki kadar pati tertinggi, sedangkan 

perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 20:30 dengan proporsi 

CMC 0,5% memiliki kadar pati terendah. 
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Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap kadar pati 

makanan padat sedangkan faktor proporsi CMC tidak memberikan pengaruh 

nyata (α= 0,05) terhadap kadar pati makanan padat. Antara kedua faktor tidak 

terjadi interaksi. Hasil uji BNT perlakuan  rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau terhadap kadar pati makanan padat dapat dilihat pada Tabel 4.11 

 

Tabel 4.11 Rerata Kadar Pati Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio 
Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau 

Rasio Tepung Tapioka: Tepung Kacang 
Hijau 

Kadar Pati Makanan 
Padat 

BNT 
5% 

20:30 36,42 a 

1,63 30:20 38,24 b 

40:10 41,00 c 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Faktor rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar pati makanan padat. Semakin tinggi penggunaan tepung 

tapioka, maka kadar pati yang dihasilkan juga semakin tinggi. Hal tersebut 

dikarenakan kadar pati tepung tapioka lebih tinggi dibandingkan dengan tepung 

kacang hijau, yaitu sebesar 87,97% sedangkan kadar pati tepung kacang hijau 

sebesar 61,77%. 

Faktor proporsi CMC tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar pati. 

Makfoeld et al., (2002) menyatakan bahwa CMC merupakan turunan selulosa 

yang terbentuk oleh asetilasi gugus hidroksi bebas pada rantai selulosa dan 

merupakan poli ion yang terdispersi pada fase air, sehingga CMC tidak 

mengandung komponen pati dan tidak berpengaruh pada kadar pati makanan 

padat yang dihasilkan. 

 

4.2.3 Kadar Protein 

Hasil pengamatan terhadap kadar protein makanan padat (foodbars) dengan 

berbagai perlakuan berkisar antara 5,60-9,44% (Lampiran 6). Pengaruh 

penggunaan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC 

terhadap perubahan kadar protein makanan padat disajikan pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Grafik Rerata Kadar Protein Makanan Padat (Foodbars) antara 
Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

Gambar 4.7 menunjukan bahwa kadar protein makanan padat cenderung 

meningkat dengan meningkatnya rasio tepung kacang hijau. Perlakuan rasio 

tepung tapioka : tepung kacang hijau 20:30 dengan proporsi CMC 0,5% memiliki 

kadar protein tertinggi, sedangkan perlakuan rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau 40:10 dengan proporsi CMC 1% memiliki kadar protein terendah. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap kadar protein 

makanan padat, sedangkan faktor proporsi CMC tidak memberikan pengaruh 

nyata (α= 0,05) terhadap kadar protein makanan padat serta antara kedua faktor 

tidak terjadi interaksi. Hasil uji BNT perlakuan rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau terhadap kadar protein makanan padat dapat dilihat pada Tabel 

4.12 

 

Tabel 4.12 Rerata Kadar Protein Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan 
Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau 

Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang 
Hijau 

Kadar Protein Makanan 
Padat 

BNT 
5% 

20:30 9,08 a 

1,11 30:20 7,77 b 

40:10 5,73 b 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Tabel 4.12 menunjukan faktor rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar protein makanan padat. Rasio 

tepung kacang hijau yang semakin tinggi dapat meningkatkan kadar protein 

makanan padat. Hal tersebut dikarenakan tepung kacang hijau mengandung 

protein yang tinggi dari pada tepung tapioka, yaitu sebesar 23,53%. Kadar 

protein tepung tapioka menurut penelitian Antarlina (1993) sebesar 1,5%. 
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Menurut Murlinawati (2003) umbi-umbian memiliki kadar protein relatif rendah. 

Kadar protein tepung kacang hijau lebih tinggi dibandingkan dengan tepung 

tapioka, sehingga tepung kacang hijau lebih berperan penting dalam peningkatan 

kadar protein makanan padat. Penambahan tepung kacang hijau bertujuan untuk 

menambah protein dalam makanan padat yang tidak dapat dipenuhi oleh tepung 

tapioka. Pada penelitian ini bahan-bahan lain yang dapat menyumbangkan 

protein diantaranya adalah susu dan telur. 

Faktor proporsi CMC tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 

protein makanan padat. Kadar protein makanan padat cenderung mengalami 

penurunan yang tidak tajam seiring penambahan proporsi CMC. Hal tersebut 

dikarenakan proporsi penambahan rendah CMC, berkisar anatara 0,1-1,5% dan 

CMC juga tidak mengandung protein  karena CMC merupakan turunan selulosa 

yang dibuat dari reaksi selulosa dengan larutan NaOH kemudian direaksikan 

dengan asam monokloroasetat atau kloroasetat sesuai reaksi esterifikasi 

Williamsons (Estiasih, 2006). Pada produk-produk pangan darurat, kandungan 

protein sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi protein, dimana 

kandungan yang direkomendasikan Institute of Medicine (IOM) (1995) dalam 

Suhandono (2010), sebesar 7-10% dari total kalori. Dalam hal ini, kadar protein 

makanan padat (foodbars) sudah memenuhi syarat tersebut. 

 

4.3 Analisa Fisik Makanan Padat (Foodbars) 

4.3.1 Warna 

Warna merupakan salah satu aspek yang pertama kali mempengaruhi 

penerimaan konsumen terhadap suatu produk selain penampakan. Warna yang 

kusam atau tidak sedap dipandang mata akan menimbulkan kesan negatif bagi 

konsumen sebelum menilai aspek yang lain. Menurut Eskin dan Robinson 

(2011), warna bahan pangan berpengaruh pada kenampakan bahan pangan 

tersebut dan kemampuan dari bahan untuk memantulkan, menyebarkan, 

menyerap atau meneruskan sinar tampak. Warna produk pangan juga 

bergantung pada karakteristik fisikokimia dari bahan mentah (adonan) meliputi 

kadar air, gula reduksi, asam aminodan kondisi operasi selama proses (Hui, 

2006). 

Warna makanan padat (foodbars) diukur dengan menggunakan color reader 

dengan parameter yang dibaca adalah (L*) menyatakan tingkat kecerahan atau 

gelap terang, nilai kemerahan (a*) dan nilai kekuningan (b*). Tingkat warna (L*) 
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dinyatakan dengan kisaran 0-100 dimana nilai 0 menyatakan kecenderungan 

warna hitam atau sangat gelap, sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan 

warna putih atau terang (Yuwono dan Susanto, 1998). Tingkat warna (a*) 

dinyatakan dengan nilai sekitar -100 sampai +100. Nilai positif (+) menunjukan 

intensitas warna merah sedangkan nilai negatif (-) menunjukkan intensitas warna 

hijau. Nilai warna (b*) menunjukan dari biru kekuning. Tingkat warna (b*) berkisar 

antara -100 sampai +100. Nilai positif (+) intensitas warna kuning dan nilai negatif 

(-) menunjukan intensitas warna biru (Lawless, 1988). 

Pengaruh penggunaan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan 

proporsi CMC terhadap perubahan tingkat kecerahan, kemerahan dan 

kekuningan makanan padat disajian padaGambar 4.8, Gambar 4.9 dan Gambar 

4.10 

 

Gambar 4.8 Grafik Rerata Kecerahan Makanan Padat (Foodbars) akibat 
Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Rerata Kemerahan Makanan Padat (Foodbars) akibat 
Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 
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Gambar 4.10 Grafik Rerata Kekuningan Makanan Padat (Foodbars) akibat 
Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

Gambar 4.8, Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 menunjukan bahwa tingkat 

kecerahan (L*) dan kekuningan (b*) makanan padat semakinmeningkat dengan 

meningkatnya rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan menurun dengan 

meningkatnya proporsiCMC. Tingkat kemerahan (a*) makanan padat semakin 

menurun dengan meningkatnya rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan 

proporsi CMC. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kecerahan (L*), 

kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) makanan padat, sedangkan faktor proporsi 

CMC tidak memberikan pengaruh nyata. Antara kedua faktor tidak terjadi 

interaksi. Rerata nilai kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) 

makanan padat dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 

Tabel 4.13 Rerata Kecerahan (L*), Kemerahan (a*) dan Kekuningan (b*) 
Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung 
Tapioka : Tepung Kacang Hijau 

Rasio Tepung Tapioka : Tepung kacang 
Hijau 

Nilai 

L* a* b* 

20:30 66,46 a 9,37 a 27,65 a 

30:20 70,77 b 9,79 a 29,60 b 

40:10 72,18 b 10,53 b 30,71 b 

BNT 5% 1,72 0,42 1,51 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Faktor rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau memberikan pengaruh 

nyata terhadap tingkat kecerahan (L*), kemerahan (a*) dan kekuningan (b*) 

makanan padat. Semakin banyak tepung kacang hijau yang digunakan 

menyebabkan tingkat kemerahan (a*) makanan padat semakain meningkat dan 

tingkat kekuningan (b*) makanan padat semakin menurun. Hal ini dikarenakan 
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protein yang terdapat pada kacang hijau memicu terjadinya reaksi mailard. 

Menurut Makfoeld, dkk (2002), reaksi mailard merupakan reaksi antara 

karbohidrat khususnya gula dengan gugus amino primer. Hasil reaksi ini berupa 

produk berwarna coklat. Tingkat kecerahan (L*) makanan padat semakin 

meningkatmenandakan bahwa warna dari makanan padat semakin cerah. Hal 

tersebut dikarenakan tingkat kecerahan (L*) tepung tapioka sebesar 97,73 lebih 

tinggi dibandingkan tepung kacang hijau yang memiliki tingkat kecerahan 92,33. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa tepung tapioka mempunyai warna yang lebih 

cerah dari pada tepung kacang hijau. Peningkatan rasio tepung tapioka dalam 

pembuatan makanan padat juga akan meningkatkan kecerahan dari makanan 

padat. 

 

4.3.2 Daya Patah 

Hasil pengamatan terhadap daya patah makanan padat (foodbars) dengan 

berbagai perlakuan berkisar antara 120,66-155,75 N/m (Lampiran 10).Pengaruh 

penggunaan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC 

terhadap perubahan rerata daya patah makanan padat disajikan pada Gambar 

4.11 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Rerata Daya Patah Makanan Padat (Foodbars) akibat 
Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

 

Gambar 4.11 menunjukan bahwa daya patah makanan padat cenderung 

meningkat dengan meningkatnya rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan 

proporsi CMC. Perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 40:10 

dengan proporsi CMC 1,5% menunjukan daya patah tertinggi, sedangkan rasio 

tepung tapioka : tepung kacang hijau 20:30 dengan proporsi CMC 0,5% 

menunjukan daya patah terendah. Daya patah merupakan sifat fisik yang 

berhubungan dengan tekanan untuk mematahkan produk. Daya patah makanan 
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padat menggambarkan ketahanannya selama penanganan produksi terutama 

terhadap perlakuan mekanis pada produk (Yuwono, 1998). Semakin tinggi nilai 

daya patah suatu produk semakin tahan terhadap perlakuan mekanisme selama 

proses produksi dan distribusi. 

Hasil analisa ragam menunjukan bahwa faktor rasio tepung tapioka : tepung 

kacang hijau dan proporsi CMC memberikan pengaruh nyata (α= 0,05) terhadap 

daya patah makanan padat. Antara kedua faktor tidak terjadi interaksi. Hasil uji 

BNT perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC 

terhadap daya patah padat dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 

 

Tabel 4.14 Rerata Daya Patah Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan 
Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau 

Rasio Tepung Tapioka : Tepung 
Kacang Hijau 

Daya Patah Makanan Padat 
(N/m) 

BNT 5% 

20 : 30 130,02 a 

7,62 30 : 20 137,42 b 

40 : 10 146,25 b 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Faktor perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau memberikan 

pengaruh nyata terhadap daya patah makanan padat. Hal ini disebabkan oleh 

penggunaan rasio tepung tapioka yang semakin tinggi mengakibatkan 

peningkatan daya patah makanan padat. Tepung tapioka memiliki kadar pati 

yang lebih tinggi dari pada tepung kacang hijau. Kadar pati pada tepung tapioka 

sebesar 87,97% dan kadar pati tepung kacang hijau sebesar 61,77%. 

Sebagaimana pernyataan Whistleret et al. (1997), pati yang ditambahkan pada 

bahan pangan memiliki fungsi untuk memperbaiki tekstur dan kepadatan, selain 

itu fungsi pati sebagai pengikat air, memperbesar volume dan kemampuan 

membentuk gel. Meningkatnya kadar pati pada makanan padat (foodbars) 

menyebabkan kadar air ikut meningkat, karena molekul pati dapat memerangkap 

air. Dengan terperangkapnya air dalam molekul pati, tekstur makanan padat 

(foodbars) semakin kompak dan tidak mudah patah, sehingga daya patahnya 

ikut meningkat. 
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Tabel 4.15 Rerata Daya Patah Makanan Padat (Foodbars) akibat Perlakuan 
Proporsi CMC 

Proporsi CMC Daya Patah Makanan Padat BNT 5% 

0,5% 127,43 a 

7,62 1% 138,70 b 

1,5% 147,56 b 

keterangan: angka dengan notasi yang sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Faktor perlakuan proporsi CMC memberikan pengaruh nyata terhadap daya 

patah makanan padat. Semakin tinggi proporsi CMC, mengakibatkan 

peningkatan daya patah. Hal tersebut dikarenakan CMC mempunyai gugus OH 

yang berikatan dengan air. CMC akan terdispersi dalam air, butiran-butiran CMC 

yang bersifat hidrofilik akan menyerap air, sehingga teksturnya menjadi kompak 

dan tidak mudah patah. Miller (1995) menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi daya patah adalah kadar air. Adanya air dalam rongga-rongga 

antar sel suatu bahan dapat menurunkan kemampuan sel sehingga akan 

menurunkan kerenyahan produk (daya patah rendah). CMC dapat mengikat air 

karena CMC mengandung gugus OH.Sifat CMC dan molekul pati yang dapat 

memerangkap air menyebabkan tekstur makanan padat (foodbars) semakin 

kompak. Sehingga daya patah makanan padat meningkat dengan meningkatnya 

rasio tepung tapioka dan proporsi CMC yang digunakan. 

 

4.4 Organoleptik Makanan Padat (Foodbars) 

Nilai penerimaan konsumen terhadap produk makanan padat (foodbars)  

dapat diketahui dengan melakukan uji organoleptik melalui sensoris yang 

meliputi parameter uji rasa, aroma, warna dan tekstur. Uji sensoris ini dilakukan 

dengan partisipasi 20 panelis tidak terlatih dengan menggunakan uji “Hedonic 

Scale Scoring” melalui 5 skala nomerik yang mewakili tingkat kesuksesan 

konsumen terhadap produk berdasarkan parameter uji. 

 

4.4.1 Rasa 

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

apabila telah mengalami perlakuan dan pengolahan, maka rasanya dipengaruhi 

oleh bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan (Kumalaningsih et al., 

2005). Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa makanan padat (foodbars) 

berkisar antara 2,75 sampai 3,75 (tidak menyukai sampai netral). Presentasi 

tingkat kesukaan rasa terendah diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : 
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tepung kacang hijau (40:10) dengan variasi penambahan proporsi CMC (1%), 

sedangkan tingkat kesukaan rasa tertinggi yaitu pada perlakuan rasio tepung 

tapioka : tepung kacang hijau (20:30) dengan variasi penambahan proporsi CMC 

(1%). Histogram kesukaan panelis terhadap rasa makanan padat akibat 

perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC disajikan 

pada Gambar 4.12. Analisa Ragam (Lampiran 11) menunjukan bahwa rasio 

tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap karakteristik rasa makanan padat. 

 

 

Gambar 4.12 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Rasa Makanan 
Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang 

Hijau dan Proporsi CMC 
 

Gambar 4.12 menunjukan  bahwa kesukaan panelis terhadap parameter rasa 

makanan padat cenderung naik dengan semakin banyaknya rasio tepung kacang 

hijau yang digunakan. Berdasarkan analisa ragam, perlakuan rasio tepung 

tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata 

terhadap rasa makanan padat. Hal tersebut dikarenakan rasa yang dihasilkan 

pada setiap perlakuan hampir sama, tidak memiliki perbedaan khusus atau 

cenderung netral sehingga panelis kurang peka dalam membedakan rasa dari 

makanan padat tersebut. 

Rasa sangat dipengaruhi oleh komponen bahan penyusunnya. Rasa 

makanan padat yang dihasilkan adalah manis dan gurih.  Hal tersebut 

dikarenakan makanan padat dibuat dengan penambahan gula, margarin, telur 

dan susu bubuk. Gula memberikan kontribusi pada kemanisan dan keempukan 

pada produk (Anonymous, 2010b). Menurut Ketaren (1991), margarin sedikitnya 

mengandung 80% lemak dari total beratnya sehingga menyebabkan produk 

cenderung gurih. 
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4.4.2 Warna 

Menurut Winarno (1997), penentuan bahan makanan pada umumnya 

tergantung pada beberapa faktor, diantaranya cita rasa, warna, tekstur dan nilai 

gizinya. Warna merupakan salah satu kenampakan yang sanagat menonjol 

dilihat secara visual. Suatu bahan yang dinilai bergizi, rasanya enak dan 

teksturnya sangat baik tidak akan menarik bila warna yang ada pada produk 

tidak enak dipandang. Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna makanan 

padat (foodbars) berkisar antara 2,7 sampai 3,7 (tidak menyukai sampai netral). 

Histogram kesukaan panelis terhadap warna makanan padat akibat perlakuan 

rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi penambahan CMC 

disajikan pada Gambar 4.13 

 

 

Gambar 4.13 Grafik Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Makanan 
Padat (Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang 

Hijau dan Proporsi CMC 
 

Gambar 4.13 menunjukan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna makanan padat diperoleh dari perlakuan rasio tepung 

tapioka : tepung kacang hijau sebesar 20:30 dengan proporsi CMC sebesar 

1,5%. Nilai rerata terendah tingkat kesukaan panelis terhadap warna makanan 

padat diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 

sebesar 40:10 dengan proporsi CMC sebesar 0,5%. 

Berdasarkan nilai ragam, perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap warna 

makanan padat. Hal ini diduga karena adanya interaksi yang terjadi antara rasio 

tepung tapioka : tepung kacang hijau dan proporsi CMC, sehingga setiap 

perlakuan akan memberikan warna yang berbeda-beda dan akan memberikan 

pengaruh terhadap penilaian panelis. 
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Kesukaan panelis terhadap warna semakin meningkat dengan menurunnya 

rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau yang digunakan. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat kecerahan tepung tapioka sebesar 97,73 lebih tinggi 

dibandingkan tepung kacang hijau yang memiliki tingkat kecerahan 92,33. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa tepung tapioka mempunyai warna yang lebih cerah 

dari pada tepung kacang hijau. Peningkatan rasio tepung tapioka dalam 

pembuatan makanan padat juga akan meningkatkan kecerahan dari makanan 

padat. Selain itu protein yang terdapat pada kacang hijau memicu terjadinya 

reaksi Mailard. Menurut Makfoeld, dkk (2002), reaksi mailard merupakan reaksi 

antara karbohidrat khususnya gula dengan gugus amino primer. Hasil reaksi ini 

berupa perubahan warna coklat pada produk. 

Nilai rerata terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap warna makanan padat 

disebabkan karena pada penambahan proporsi CMC. Penambahan proporsi 

CMC sebanyak 0,5% kurang memberikan kontribusi dalam pembentukan warna 

coklat, dibandingkan pada proporsi CMC 1,5% dan 1%. Panelis memberikan nilai 

yang lebih tinggi karena warna makanan padat yang dihasilkan pada proporsi 

1,5% dan 1% mendekati warna kontrol yaitu berwarna coklat. Hasil uji DMRT 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna makanan padat akibat perlakuan rasio 

tepung tapioka : tepung kacang hijau dengan proporsi penambahan CMC 

disajikan pada Tabel 4.16 

 

Tabel 4.16Rerata Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Makanan Padat 
(Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung 
Kacang Hijau dan Proporsi CMC 

Rasio Tepung Tapioka : Tepung 
Kacang Hijau 

Proporsi 
CMC 

Rerata Kesukaan 
Warna 

DMRT 
5% 

20:30 0,5% 3,30 b 0,578 

 
1% 3,40 b 0,596 

 
1,5% 3,70 c 0,614 

30:20 0,5% 3,50 c 0,609 

 
1% 3,30 b 0,588 

 
1,5% 3,45 b 0,603 

40:10 0,5% 2,70 a 0,519 

 
1% 3,30 b 0,564 

 
1,5% 3,25 b 0,546 

Keterangan : angka dengan notasi yanga sama menunjukan tidak berbeda nyata 
 

Berdasarkan Tabel 4.16 nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan panelis 

terhadap warna makanan padat diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : 
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tepung kacang hijau sebesar 20:30 dengan proporsi CMC sebesar 1,5%. Nilai 

rerata terendah tingkat kesukaan panelis terhadap warna makanan padat 

diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau sebesar 

40:10 dengan proporsi CMC sebesar 0,5%. 

Warna makanan padat yang cenderung gelap juga disebabkan oleh 

penambahan CMC, yaitu senyawa karbonil yang memiliki gugus karboksil. 

Semakan tinggi CMC yang ditambahkan, maka senyawa karbonil akan semakin 

banyak. Reaksi pencoklatan non enzimatis (reaksi mailard) melibatkan senyawa 

karbonil. Dengan demikian, semakin tinggi proporsi CMC yang ditambahkan 

akan memicu reaksi mailard lebih cepat berlangsung. Selain itu peningkatan 

warna  kemerahan dan kekuninggan juga karena adanya pengaruh dari margarin 

yang mengandung karotenoid, hal ini sesuai dengan Winarno (2002) yang 

menyebutkan, bahwa adanya karotenoid menyebabkan warna kuning 

kemerahan. 

 

4.4.3 Aroma 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma makanan padat (foodbars) 

berkisar antara 3,05 sampai 3,75 (cenderung netral). Histogram kesukaan 

panelis terhadap aroma makanan padat akibat perlakuan rasio tepung tapioka : 

tepung kacang hijau dan proporsi CMC disajikan pada Gambar 4.14 Analisa 

Ragam (Lampiran 13)menunjukan bahwa rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap karakteristik 

aroma makanan padat. 

 

 

Gambar 4.14 Grafik Rerata Penilaian Panelis terhadap Aroma Makanan Padat 
(Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan 

Proporsi CMC 
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Gambar 4.14 menunjukan bahwa nilai rerata tertinggi tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma makanan padat diperoleh dari rasio tepung tapioka : 

tepung kacang hijau sebesar 20:30 dengan proporsi CMC sebesar 1%. Rerata 

nilai terendah tingkat kesukaan panelis terhadap aroma makanan padat 

diperoleh dari rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau sebesar 40:10 dengan 

proporsi CMC sebesar 0,5%. 

Berdasarkan analisa ragam, perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata terhadap aroma. Hal ini 

disebabkan aroma antara perlakuan satu dengan perlakuan yang lainnya hampir 

sama. Winarno (2002) menyatakan, bahwa aroma merupakan salah satu kriteria 

mutu bahan pangan. Aroma makanan banyak menentukan kelezatan makanan 

tersebut. Aroma berhubungan langsung dengan panca indra yang dapat dikenali 

bila berbentuk uap. Selain itu, reaksi kimia yang terjadi selama proses 

pengolahan juga dapat dimungkinkan menghasilkan senyawa aroma. Menurut 

Belitz dan Gtosch (1999), reaksi mailard dapat menghasilkan senyawa aroma 

yang disebut Furaneol. 

 

4.4.4 Tekstur 

Rerata tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur makanan padat (foodbars) 

berkisar anatara 2,7 (tidak suka) sampai 3,55 (netral). Histogram kesukaan 

panelis terhadap tekstur makanan padat akibat perlakuan rasio tepung tapioka : 

tepung kacang hijau dan proporsi CMC disajikan pada Gambar 4.15. Analisa 

Ragam (Lampiran 14)menunjukan bahwa rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap karakteristik 

tekstur makanan padat. 

 

 

Gambar 4.15Grafik Rerata Penilaian Panelis terhadap Tekstur Makanan Padat 
(Foodbars) akibat Perlakuan Rasio Tepung Tapioka : Tepung Kacang Hijau dan 

Proporsi CMC 
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Gambar 4.15 menunjukan bahwa nilai rerata tertinggi kesukaan panelis 

terhadap tekstur makanan padat diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : 

tepung kacang hijau sebesar 20:30 dengan proporsi CMC sebesar 0,5%. Nilai 

rerata terendah tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur makanan padat 

diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau sebesar 

30:20 dengan proporsi CMC sebesar 1,5%. Rerata tingkat kesukaan panelis 

cenderung pada perlakuan rasio tepung tapioka: tepung kacang hijau sebesar 

20:30 dengan proporsi CMC sebesar 0,5%. Hal ini disebabkan rasio tepung 

tapioka yang rendah memberikan kontribusi kadar pati yang rendah pada 

makanan padat. Sedangkan semakin meningkatnya kadar pati makanan padat 

maka tekstur menjadi semakin kompak. 

Berdasarkan analisa ragam, perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau dan proporsi CMC tidak berpengaruh nyata terhadap tekstur. Hal ini 

dikarenakan rentang pada rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau (10% lebih 

tinggi tiap perlakuan) dan proporsi CMC (antara 0,5%-1,5%). 

 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik makanan padat (foodbars) menggunakan 

metode indeks efektifitas (De Garmo). Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan 

berdasarkan bobot yang dibuat oleh panelis dan dilanjutkan dengan 

membandingkan nilai dari setiap perlakuan. perlakuan yang memiliki nilai produk 

tertinggi merupakan perlakuan terbaik dan selanjutnya dibandingkan dengan 

kontrol. Kontrol adalah produk komersial yang dijual dipasaran (Soyjoy). 

Penentuan perlakuan terbaik dilakukan terhadap dua parameter, yaitu fisik dan 

kimia, serta organoleptik. Pemilihan perlakuan terbaik pada penelitian ini, dipilih 

dari penilaian berdasarkan parameter organoleptik makanan padat karena 

parameter organoleptik lebih menentukan seberapa jauh suatu produk dapat 

diterima oleh konsumen. Perlakuan terbaik parameter fisik dan kima serta 

organoleptik dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

 

Tabel 4.17Parameter Fisik dan Kimia serta Organoleptik Makanan Padat 
(Foodbars) pada Perlakuan Terbaik 

Parameter Makanan Padat Kontrol (Soyjoy) 

Kimia : 
Total Energi (kkal)/ 

100g 
Kadar Pati (%) 

 
426,24* 
37,94 
8,30 

 
466,67a 

22,25 
13,33a 
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Kadar Protein (%) 
Kadar Air (%) 
Kadar Lemak (%) 
Kadar Abu (%) 

4,48 
8,88 
0,06 

4,03 
20,00a 

- 

Fisik : 
Kecerahan (L*) 
Kekuningan (b*) 
Kemerahan (a*) 
Daya Patah 

 
71,01 
30,01 
10,14 
124,25 

 
35,06 
15,66 
22,32 
99,14 

Organoleptik : 
Rasa 
Warna 
Aroma  
Tekstur  

 
3,65 
3,50 
3,40 
3,30 

 
4,13 
3,91 
3,70 
3,78 

Sumber : a) Informsi Nilai Gizi Soyjoy pada Kemasan 
    *) Diperoleh dari Perhitungan Karbohidrat by Diference 
 

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa hasil perlakuan terbaik berdasarkan 

parameter organoleptik yaitu perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang 

hijau sebesar 30:20 dan perlakuan proporsi CMC sebesar 0,5%. Berdasarkan 

Tabel 4.17 tersebut, dapat dilihat bahwa terdapatbeberapa perbedaan antara 

makanan padat (foodbars) perlakuan terbaik dengan kontrol. Total energi yang 

dihasilkan dari makanan padat perlakuan terbaik sebesar 426,24 kkal/ 100gram. 

Kadar pati makanan padat lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol (Soyjoy). Hal 

ini disebabkan oleh perbedaan bahan baku yang digunakan. Pada makanan 

padat, bahan baku utamanya adalah tepung tapioka dan tepung kacang hijau 

yang memiliki kadar pati cukup tinggi sehingga kadar pati pada makanan padat 

yang dihasilkan juga cukup tinggi. Kadar protein makanan padat perlakuan 

terbaik lebih rendah dibandingkan dengan kontrol, namun kadar protein pada 

perlakuan terbaik ini sudah memenuhi syarat kebutuhan protein pada pangan 

darurat yaitu sebesar 7-10% dari total energi berdasarkan rekomendasi Institute 

of Medicine (IOM) (1995) dalamSuhandono (2010). 

Kadar air makanan padat perlakuan terbaik lebih tinggi dari kontrol, hal ini 

disebabkan pada pembuatan makanan padat dilakukan penambahan air dan 

juga CMC, serta kandungan pati bahan baku cukup tinggi. Pati cenderung 

meningkatkan absorbsi air sebagaimana dilapirkan Willians (2011). Didukung 

pernyataan Winarno (2002), bahwa kemampuan pati untuk menyerap air sangat 

besar. Selain itu juga disebabkan adanya kemampuan mengikat air yang dimiliki 

oleh CMC, senyawa ini merupakan binding agent yang bersifat polar dan 

mengikat air. Daya patah pada makanan padat perlakuan terbaik lebih tinggi 
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dibandingkan kontrol. Hal ini disebabkan interaksi kadar pati, kadar air dan 

konsentrasi CMC yang menjadikan tekstur semakin kompak. 

Tekstur atau daya patah antara makanan padat perlakuan terbaik dengan 

kontrol terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan adanya perbedaan 

bahan baku yang berpengaruh pada kadar pati produk dan CMC yang 

ditambahkan pada makanan padat perlakuan terbaik. Adanya pati pada bahan 

pangan memiliki fungsi untuk memperbaiki tekstur dan CMC yang bersifat 

menyerap air, sehingga tekstur makanan padat menjadi kompak. Hal ini 

ditunjukan dari nilai analisa tekstur yang lebih tinggi dari pada kontrol. 

Tingkat kecerahan, kemerahan, dan kekuningan antara makanan padat 

perlakuan terbaik dengan kontrol terdapat perbedaan yang nyata. Hal ini 

disebabkan karena pengunaan bahan baku yang berbeda dan CMC yang 

ditambahkan memiliki senyawa karbonil dan reaksi pencoklatan non enzimatis 

(reaksi mailard) melibatkan senyawa karbonil. Sehingga penambahan CMC 

memicu reaksi mailard lebih cepat berlangsung (Winarno, 2002). Reaksi mailard 

menjadikan warna produk menjadi agak gelap. 

Nilai kesukaan panelis terhadap makanan padat perlakuan terbaik (pengujian 

organoleptik rasa, warna, teksturdan aroma) lebih rendah dibandingkan kontrol. 

Hal ini dikarenakan pada kontrol (Soyjoy) yang digunakan memiliki rasa buah, 

tidak ada Soyjoy dengan rasa plain. Perlakuan terbaik berdasarkan parameter 

organoleptik sangat penting, karena parameter ini lebih menentukan seberapa 

besar produk dapat isukai dan diterima oleh konsumen. Parameter pertama yang 

dilihat dari suatu produk adalah parameter organoleptik sebelum parameter fisik 

dan kimia. 

Total energi yang dihasilkan makanan padat pelakuan terbaik sebesar 426,24 

kkal/ 100gram dan lebih rendah dibandingkan kontrol (Soyjoy) yaitu 466,67 kkal/ 

100gram. Serving size makanan padat perlakuan terbaik seberat 30 gram, 

sehingga energi yang diberikan setiap size sebesar 128 kkal/ 30gram. Untuk 

memenuhi kebutuhan energi, tiap orang atau korban bencana harus 

mengkonsumsi makanan padat sebanyak 16 – 17size sesuai dengan energi level 

yang direkomendasikan untuk suatu produk pangan darurat (Emergency Food 

Product) adalah 2100 kkal/ hari (Institute of Medicine, 1995 dalam Suhandono 

2010). 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian,tidak terjadi interaksi antara faktor rasio tepung 

tapioka : tepung kacang hijau dengan proporsi CMC terhadap sifat fisik dan kimia 

makanan padat (foodbars). Interaksi hanya terjadi pada sifat organoleptik warna 

makanan padat (foodbars). Perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau 

memberikan pengaruh nyata terhadap kadar air, kadar pati, kadar protein, tingkat 

kecerahan, tingkat kekuningan, tingkat kemerahan dan tekstur (daya patah) 

makanan padat yang dihasilkan. Faktor proporsi CMC memberikan pengaruh 

nyata terhadap kadar air dan tekstur (daya patah) makanan padat yang 

dihasilkan.  

Perlakuan terbaik dipilih dari penilaian berdasarkan parameter organoleptik 

yaitu diperoleh dari perlakuan rasio tepung tapioka : tepung kacang hijau (30:20) 

dan perlakuan proporsi CMC sebanyak 0,5%. Karakteristik fisik dan kimia 

makanan padat perlakuan terbaik yaitu kadar pati 37,94%, kadar protein 8,30%, 

kadar air 4,48%, kadar lemak 8,88%, kecerahan (L) 71,01, kemerahan (a+) 

10,14, kekuningan (b+) 30,01, dan daya patah 124,25 N/m. Nilai kesukaan 

panelis terhadap makanan padat (foodbars) meliputi rasa 3,65 (netral), warna 

3,50 (netral), aroma 3,40 (netral) dan tekstur 3,30 (netral).  

Penilaian antara makanan padat perlakuan terbaik dengan kontrol (Soyjoy) 

yaitu panelis lebih menyukai kontrol (Soyjoy) dari pada makanan padat perlakuan 

terbaik.  

Serving size makanan padat perlakuan terbaik seberat 30 gram, sehingga 

energi yang diberikan setiap size sebesar 128 kkal/ 30gram. Untuk memenuhi 

kebutuhan energi, tiap orang atau korban bencana harus mengkonsumsi 

makanan padat sebanyak 16 – 17size sesuai dengan energi level yang 

direkomendasikan untuk suatu produk pangan darurat (Emergency Food 

Product) adalah 2100 kkal/ hari 
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5.2 Saran 

Tingkat kesukaan makanan padat (foodbars)  yang dihasilkan pada penelitian 

ini cenderung netral. Hal ini dikarenakan produk ini merupakan pengembangan 

produk baru, sehingga perlu diberikan inovasi misalnya dalam hal rasa, dapat 

ditambahkan buah kering. 

Dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan rasio tepung yang 

tepat agar produk makanan padat (foodbars) yang dihasilkan menyerupai kontrol 

(Soyjoy) dan disukai panelis saat pengujian Organoleptik. 

Menghindari penggunaan penilaian pilihan “netral” dalam uji Organoleptik 

guna mendapatkan nilai pasti kesukaan panelis terhadap produk. Hal ini 

dikarenakan penilaian makanan padat perlakuan terbaik yang dihasilkan memiliki 

nilai netral pada semua parameter (rasa, warna, aroma dan tekstur) 

Selama penelitian berlangsung, produk tidak mengalami kerusakan dan belum 

diketahui berapa lama umur simpan produk makanan padat (foodbars), sehingga 

perlu dilakuakan penelitian lebih lanjut mengenai umur simpannya. Metode dan 

jenis bahan pengemas juga perlu diteliti untuk memperpanjang umur simpan 

produk selama penyimpanan dan pendistribusian. 
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