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RINGKASAN. 

Bekatul merupakan salah satu hasil samping proses penggilingan padi yang 
jumlahnya cukup banyak. Di Indonesia ketersediannya cukup banyak sekitar 4.5-
5 juta ton untuk tiap tahunnya. Bekatul merupakan makanan sehat alami yang 
mengandung antioksidan, multivitamin, dan tinggi akan serat yang berfungsi 
untuk menangkal penyakit (Damayanthi,2001). Pemanfaatan bekatul diharapkan 
dapat menjadi alternatif pemilihan makanan yang sehat salah satunya digunakan 
dalam pembuatan kulit pizza. Pizza merupakan makanan yang sudah dikenal 
oleh sebagian besar masyarakat, inovasi pembuatan kulit pizza dari bekatul 
diharapkan dapat memberikan pilihan makanan sehat dan varian rasa yang lebih 
diminati oleh masyarakat. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menentukan proporsi tepung 
terigu dengan tepung bekatul terbaik pada pembuatan kulit pizza sebagai 
makanan tinggi serat yang ditujukan untuk semua kalangan dan mempelajari 
perbandingan karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik kulit pizza hasil formulasi 
tepung terigu, tepung bekatul dan perlakuan stabilisasi pada umumnya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan dua faktor  yaitu perlakuan stabilisasi dan proporsi 
penambahan tepung bekatul. Satu faktor menggunakan dua level yaitu tepung 
bekatul tanpa stabilisasi dan tepung bekatul dengan perlakuan stablisasi 
autoclave dan faktor yang lain menggunakan tiga level yaitu penambahan 
bekatul 5%, 15%, dan 25%. Analisa data dilakukan dengan metode 3 kali 
ulangan sehingga diperoleh 18 satuan percobaan. Analisa data dilakukan 
dengan metode ANOVA dan jika menunjukkan beda nyata maka dilanjutkan uji 
lanjut dengan selang kepercayan 5% atau 1%. Penentuan perlakuan terbaik 
menggunakan metode de Garmo. 

Kulit pizza bekatul perlakuan terbaik berdasarkan sifat fisik dan kimia yaitu 
perlakuan bekatul tanpa stabilisasi dengan proporsi penambahan bekatul 25%. 
Kulit pizza memiliki karakteristik kadar air 12,36%; kadar lemak 12,55%; kadar 
pati 43,25%; kadar protein 9,18%; kadar serat kasar 4,01%; warna L= 50,57; 
warna a+ = 28,77; warna b+ = 19,13; dan volume pengembangan 141,02 cm3. 
Sedangkan untuk perlakuan terbaik parameter organoleptik yaitu perlakuan 
bekatul dengan stabilisasi autoclave dengan proporsi penambahan bekatul 
sebanyak 5% dengan nilai masing-masing parameter adalah warna 5,00 (agak 
menyukai), rasa 5,60 (agak menyukai – menyukai), tekstur 5,65 (agak menyukai 
– menyukai), aroma 5,55 (agak menyukai – menyukai). 
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SUMMARY 

Rice bran is one of another product by rice milling process with a large 
amount. Indonesian has about 4,5 up to 5 million ton a year. Rice Bran is healthy 
food that contain antioxidant, multivitamin and high fiber that can avoid every 
disease(Damayanthi,2001).Rice bran has become an alternative healthy food 
choice. One of which is used in making pizza peels.Almost people in the world 
know pizza. The Innovation of pizza with rice bran be expected provide to be 
alternative healthy food choices for public. 

The objective of this research is how to make the best proportion wheat flour 
and rice bran in making of fine pizza peels as a high fiber food for public and 
studying comparison of physically, chemical, and organoleptic characteristic  from 
wheat flour, rice bran flour proportion  and treatment stabilization result.  

This Research is arranged with Randomized Block Design (RBD) with two 
factor, treatment stabilization andaddition rice bran proportion .First Factor using 
two level, Rice bran with no stabilization andrice bran with autoclave 
stabilizationand another with three level addition rice bran proportion 5%, 15%, 
and 25%. Data analysis using three repeat method until obtaining 18 of 
experience. Analysis Data using ANOVA method and advanced test with 5% or 
1% trust interval. Best treatment  will be anlyzed with de Garmo method. 

Best treatment of Rice bran pizza peels based on physically and chemical are 
treatment no stabilization  with additional proportion 25%.Pizza peels has 12,36% 
water rate; 12,55% fat rate, 43,25% starch rate; 9,18% protein rate;  4,01 % 
rough fiber rate; L (brightness) is 50,57; a+ (redness) is 28,77, b+ (yellowness) is 
19,13; and development volume is 141.02 cm3.  Best treatment of organoleptic 
parameter is Rice bran with autoclave stabilization and 5% additional proportion. 
The average of panelist for color 5,00 (less interest), taste 5,60 (less interest-
like), texture 5,65 (less interest – like), Flavor 5,55 (less interest – like) 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pizza merupakan sejenis roti bundar, pipih yang dipanggang di oven dan 

biasanya dilumuri saos tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan 

lainnya yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Keju yang digunakan 

biasanya adalah keju mozarela. Keju mozzarella adalah keju lunak yang proses 

pemasakannya tidak dimatangkan atau biasa disebut dengan keju segar (Fox et 

al , 2000). 

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya peradaban manusia 

maka pizza yang awalnya merupakan makanan masyarakat Italia yang notabene 

dari golongan masyarakat menengah ke bawah menjadi makanan masyarakat 

dunia. Salah satu gerai di Indonesia yang menawarkan italian pizza adalah Pizza 

Hut. Pizza Hut selalu melakukan inovasi produk dengan tujuan mengakomodir 

lebih banyak selera konsumen Indonesia yang sangat heterogen. Berbagai 

macam inovasi sedang dilakukakn oleh Pizza Hut dengan cara menghadirkan 

berbagai macam produk-produk baru yang inovatif dan memenuhi selera 

konsumen. 

Bekatul merupakan salah satu hasil samping proses penggilingan padi yang 

jumlahnya cukup banyak. Pada proses penggilingan beras pecah kulit diperoleh 

hasil samping dedak 8-9% dan bekatul sekitar 2-3% (BPS,2011). Selain itu 

Departemen Pertanian juga menyebutkan bahwa ketersediaan bekatul di 

Indonesia cukup banyak sekitar 4.5-5 juta ton untuk tiap tahunnya. Bekatul 

merupakan makanan sehat alami yang mengandung antioksidan, multivitamin, 

dan tinggi akan serat yang berfungsi untuk menangkal penyakit (Damayanthi, 

2001). 

Inovasi pembuatan pizza dari tepung bekatul merupakan terobosan terbaru 

untuk memberikan variasi pada kuliner Indonesia. Selain itu bekatul juga memiliki 

kandungan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut Rimbawan (2004), 

bekatul memiliki kandungan serat kasar yang tinggi mencapai 20,9%. Kandungan 

serat pangan pada bekatul dapat mencapai empat kali lipat serat kasar. Serat 

pangan sebagian besar terdiri atas karbohidrat antara lain selulosa, 

hemiselulosa, pektin,gum, dan lignin. 
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Bekatul mengandung 18-23% lemak yang tinggi mono dari asam lemak tak 

jenuh dan asam lemak linoleat yang penting untuk kesehatan (Ardhiansyah, 

2006). Lemak tak jenuh ini lebih aman dalam kaitannya dengan kolesterol 

sehingga aman bila dikonsumsi oleh penderita kolesterol dan penyakit jantung. 

Keterbatasan pemanfaatan bekatul dikarenakan sifatnya yang mudah rusak atau 

tengik sehingga perlakuan bekatul dengan pemanasan akan menekan aktivitas 

lipase dan lipoksigenase setelah proses penggilingan (Juliano, 1985).  

Stabilisasi adalah proses untuk mempertahankan bekatul agar lebih awet. 

Prinsip dari stabilisasi itu sendiri adalah untuk meniadakan aktivitas lipase pada 

bahan pangan (Janathan,2007). Perlakuan pemanasan akan penghindarkan 

bekatul dari ketengikan yang dapat berpengaruh pada penerimaan organoleptik 

produk. 

Oleh karena itu dilakukan penelitian pensubsitusian tepung terigu dengan 

tepung bekatul dalam pembuatan kulit pizza bekatul dengan perlakuan 

pemanasan tepung bekatul terlebih dahulu yang bertujuan untuk menghindari 

ketengikan pada tepung bekatul serta memberikan inovasi pangan sehat dengan 

rasa yang disukai masyarakat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dipecahkan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Berapakah proporsi tepung terigu dan tepung bekatul yang tepat 

untuk menghasilkan kulit pizza bekatul yang tinggi serat?   

2. Bagaimanakah perbandingan karakteristik fisik, kimia, dan 

organoleptik kulit pizza bekatul hasil formulasi tepung terigu dan tepung 

bekatul serta perlakuan stabilisasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menentukan proporsi tepung terigu dengan tepung bekatul terbaik pada 

pembuatan kulit pizza sebagai makanan tinggi serat yang ditujukan untuk 

semua kalangan. 

2. Mempelajari perbandingan karakteristik fisik, kimia, dan organoleptik kulit 

pizza hasil formulasi tepung terigu, tepung bekatul dan perlakuan 

stabilisasi pada umumnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Dapat meningkatkan nilai diversifikasi tepung bekatul untuk produk 

pangan dalam  hal ini dalam pembuatan kulit pizza bekatul. 

2. Memberikan informasi kepada konsumen tentang kulit pizza berbasis 

tepung bekatul yang dapat digunakan sebagai makanan tinggi serat.  

 

1.5 Hipotesa 

Diduga dengan formulasi proporsi antara tepung terigu dan tepung 

bekatul serta perlakuan stabilisasi mempengaruhi karakteristik fisik, kimia, dan 

organoleptik kulit pizza yang dihasilkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Bekatul 

Bekatul merupakan hasil samping penggilingan gabah yang berasal dari 

berbagai varietas padi. Bekatul merupakan bagian terluar kulit beras yang 

terbuang selama proses penyosohan. Menurut Damayanti (2001), bekatul 

merupakan sumber serat makanan yang mengandung protein, lemak, dan 

vitamin. Bekatul mengandung kadar protein 11%, lemak 13-23%, kaya vitamin B, 

serta vitamin A, C, D, dan E, serat kasar 11-16% (Anonymous,2002b). 

Kebanyakan orang menganggap bekatul adalah dedak, tetapi sebenarnya 

keduanya berbeda. Badan pangan dunia (FAO) telah membedakan pengertian 

dedak dan bekatul, dedak merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan 

padi yang merupakan lapisan sebelah luar dari butir beras (perikarp dan tegmen) 

dan sejumlah lembaga beras. Bekatul merupakan lapisan sebelah dalam dari 

butir beras (lapisan aleuron) dan sebagian kecil endosperma berpati (Astawan, 

2011). Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling diperoleh hasil 

samping berupa sekam (15-20%), dedak dan bekatul (8-12%), serta menir 

(±5%).Apabila produksi gabah kering giling nasional pada tahun 2010 hingga 

2011 adalah 66,469 juta ton/tahun, maka akan diperoleh sekam 9,9-12,4 juta ton, 

dedak dan bekatul 5-7 juta ton, serta menir 3,3 juta ton (BPS, 2011). Mutu 

bekatul yang dihasilkan dari penggilingan pun berbeda-beda tergantung pada 

sistem penggilingan padi, yang meliputi kapasitas giling mau pun teknik 

penggilingan (Widowati, 2001). 

Sebagai bahan pangan, bekatul dapat dicampur dengan bahan lain pada 

pembuatan biskuit, kue, dan lain-lain. Penggunaan bekatul secara komersial di 

luar negeri baru pengekstrakan bekatul untuk minyak goreng. Subsitusi bekatul 

padi 15% pada tepung terigu dilaporkan memberikan hasil yang maksimal 

terhadap penerimaan cookies dan roti manis. Subsitusi ini meningkatkan 

kandungan serat pangan (hemiselulosa, selulosa, dan lignin) dan niasin pada 

produk (Muchtadi,1995). 
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Gambar 2.1 Bekatul (Anonymous, 2010) 

 

Secara kimia bekatul tersusun atas air, protein, lemak, vitamin, mineral, dan 

serat. Kandungan proteinnya cukup tinggi dengan nilai PER (Protein Efficiency 

Ratio) berkisar 1,6 – 1,9 dengan daya cerna mencapai 73%. Bekatul memiliki 

kandungan lemak 16 – 22% lemak (minyak), dan asam lemak utama lebih dari 

90% terdiri dari asam palmiat, oleat, dan linoleat, sisanya sekitar 3 – 4% lilin 

(waxes), dan 4% lipida yang tidak tersabunkan (unsaponifiable lipids) 

(Anonymous,2004d). Komposisi fitokimia bekatul sangat bervariasi, tergantung 

pada faktor argonomis, varietas padi (Ardiansyah, 2004), ketebalan luar secara 

anatomi, ukuran dan bentuk biji serta ketahanan padi terhadap pemecahan dan 

penyosohan (Luh, 1991). 

Keterbatasan pemanfaatan bekatul dikarenakan sifatnya yang mudah rusak 

atau tengik. Reaksi ketengikan diakibatkan oleh hidrolisis enzimatik lipase dan 

ketengikan oksidatif. Hidrolisis enzimatik lipase yaitu aktivitas enzim lipase yang 

menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bebas 

dioksidasi oleh enzim lipoksigenase menjadi bentuk peroksida, keton, dan 

aldehid sehingga bekatul menjadi tengik (Juliano, 1985). Ketengikan yang tinggi 

berpengaruh terhadap penerimaan organoleptik bekatul sebagai bahan pangan. 
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Tabel 2.1 Komposisi Nilai Gizi Bekatul 

Komponen Komposisi  

Protein (%) 
Lemak (%) 
Serat Kasar (%) 
Karbohidrat (%) 
Kadar Abu (%) 
Thiamin (B1)(μg/g) 
Riboflavin (B2)(μg/g) 
Kalsium (mg/g) 
Magnesium (mg/g) 
Phospor (mg/g) 
Seng (mg/g) 

12,0 – 15,6 
15,0 – 19,7 
7,0 – 11,4 
34,1 – 52,3 
6,6, - 6,9 
12 – 24 
1,8 – 4,3 
0,3 – 1,2 
5 – 13 

11 – 25 
43 - 258 

 

Sumber : Luh (1991) 

Menurut Anonymous (2002e), minyak bekatul mengandung asam lemak tak 

jenuh MUFA (Mono Unsaturated Fatty Acid) dan PUFA ( Poli Unsaturated Fatty 

Acid) yang tinggi, dari 12% minyak bekatul terdiri dari 45% MUFA (Mono 

Unsaturated Fatty Acid) dan 35%  PUFA (Poli Unsaturated Fatty Acid).  

Seetharamaiah dan Chandrasekhara (1989) melaporkan minyak bekatul padi 

menurunkan secara nyata kadar kolestrol total, LDL, dan VLDL dibandingkan 

dengan ransum minyak kacang tanah 10%, sebaliknya kolestrol HDL menjadi 

lebih tinggi. Penambahan oryzanol 0,5% ke ransum yang mengandung minyak 

bekatul padi menunjukkan penurunan lebih jauh secara nyata total kolestrol 

serum. Kemampuan minyak bekatul padi menurunkan kolesterol dikarenakan 

adanya oryzanol dan kemampuan lainnya dari bahan yang tidak tersabunkan. 

Disamping memiliki efek dapat menurunkan kadar kolesterol darah, penelitian 

terbaru menunjukkan bahwa asam ferulat juga memiliki peranan dalam 

menurunkan tekanan darah dan glukosa darah baik uji hewan maupun manusia 

(Anonymous 2004d). 

Bekatul mengandung 18 – 23% lemak yang tinggi mono dari asam lemak tak 

jenuh, asam lemak linoleat, dan linoleat yang penting untuk kesehatan sebagai 

senyawa nutrisi (Nutraceutical Compound) yang bisa digunakan untuk 

penyembuhan. Nutraceutical adalah senyawa yang memiliki efek terapi pada 

sistem organ manusia (Ardhiansyah,2006). 

Setelah diteliti menurut Anonymous (2004c), bahwa bekatul memiliki 

kandungan tokoferol dan tokotrienol yang tinggi, yang merupakan vitamin E dan 
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memiliki kemampuan antioksidan di dalam tubuh kita, kandungan gamma 

oryzanol juga tinggi dan memiliki efek yang sama. Diyakini juga bahwa bekatul 

memiliki kandungan kristaloryzanol yang larut dalam konsentrasi yang lebih tinggi 

dibandingkan pada jagung dimana kristal oryzanol ini mampu menghambat 

kekeroposan tulang atau mampu menghindari dari penyakit osteoporosis. 

Tocotrienol dan gamma oryzanol ditemukan hanya pada bekatul, yang dapat 

mengatur kolesterol serum darah (kolesterol darah), dan menurunkan trigliserida 

pada individu yang menderita hyperlidemic (penyakit kelebihan lemak). 

Tocotricnol ditemukan dapat sebagai bahan anti kanker pada berbagai macam 

penyakit. Senyawa ini berpotensial melindungi tubuh dari perusakan oleh radikal 

bebas (Anonymous,2002e). 

Menurut Luh (1980), bekatul mengandung senyawa saponin yang dapat 

menyebabkan rasa pahit. Saponin adalah senyawa aktif yang menimbulkan busa 

jika dikocok di dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering menyebabkan 

hemolisis sel darah merah (Robinson, 1991). Dari segi gizi, bekatul merupakan 

bagian yang menghasilkan energi, kaya akan serat, serta mengandung protein 

tertinggi, bahkan mengandung asam amino lisin yang lebih tinggi dibandingkan 

beras (Damayanti, 2001). 

Bekatul juga mengandung vitamin B kompleks dengan konsentrasi sangat 

tinggi. Vitamin ini vital untuk kesehatan tubuh, khususnya sistem syaraf dan otak. 

Bekatul juga mengandung beta carotene, prekusor vitamin A dan karotenoid lain 

yang merupakan mineral penting ( rendah Ca) (Anonymous,2003a). 

Bekatul juga memiliki kandungan vitamin B12 (pangamic acid) yang 

mempunyai struktur kimia Glucono-dimethy-lamino-acetic-acid, ditemukan oleh 

Dr. Krebs Junior, ahli biokimia dari San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 

1952. Penyakit yang diobati dengan vitamin B12, diantaranya diabetes melitus 

(DM), hipertensi, kolesterol tinggi, serta arteriosklerosis (perkapuran pembuluh 

darah). Vitamin B12 juga dimanfaatkan untuk mengatasi serangan jantung 

karena sumbatan pembuluh darah jantung, gangguan aliran pembuluh darah 

jantung, asma (bengek) dan penyakit hati (sirosis) (Anonymous,2005). 

Bekatul memiliki kandungan serat yang tinggi dimana seratnya merupakan 

serat yang tidak larut yang apabila kita mengkonsumsi serat maka serat ini dapat 

mengikat lemak yang ada dalam tubuh kita. Banyak studi klinis menemukan 

bahwa serat – serat ini membantu mengurangi lemak tertentu seperti kolesterol 

(Anonymous, 2004c). 
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Kandungan serat pada bekatul terbukti mampu memperpendek masa tinggal 

suatu makanan dalam system pencernaan. Dengan begitu, dia dapat 

mengurangi peluang terjadinya kanker kolon. Serat makanan dapat mencegah 

terjadinya hiperkolesterolemia dan ateroskeosis (Anonymous, 2003b). 

Bekatul memiliki kandungan mineral yang beragam, seperti aluminium, 

kalsium, klor, besi, magnesium, mangan, fosfor, kalium, silicon, natrium, dan 

seng (Anonymous, 2004a). 

Bekatul mengandung kalsium yang berfungsi mengurangi gangguan 

insomnia, mendukung system syaraf, kontraksi otot, mengatur detak jantung, dan 

mencegah gumpalan darah. Bekatul mengandung magnesium berfungsi 

mengaktifkan enzim yang berperan dalam produksi energy formasi protein dan 

replikasi sel, meningkatkan kelarutan kalsium dalam enzim sehingga dapat 

mencegah terbentuknya batu ginjal. Bekatul mengandung mangan, berperan 

pada beberapa enzim yang terlibat pengontrolan gula darah, metabolisme energi, 

serta hormon thyroid, berperan dalam enzim SOD sehingga sel tidak mudah 

rusak. Mencegah gangguan epilepsy, mengurangi resiko serangan jantung 

secara mendadak, berperan mengatur molekul hemoglobin (sel darah merah), 

sebagai alat transportasi oksigen dari paru-paru, penting dalam perkembangan 

janin, pada masa remaja, selama kehamilan, dan menyusui. Bekatul juga 

mengandung kalium yang bersama natrium berfungsi menjaga keseimbangan 

cairan tubuh dan fungsi jantung, pengantar pesan syaraf ke otot, menurunkan 

tekanan darah, dan mengirim oksigen ke otak ( Anonymous, 2003a). 

 

2.2 Serat Makanan ( Dietary Fiber) 

Definisi terbaru tentang serat makanan yang disampaikan oleh American 

Association of Chereal Chemist (AACC,2001) adalah merupakan bagian yang 

dapat dimakan dari tanaman atau karbohidrat. Serat makanan tersebut meliputi 

pati, polisakarida, oligosakarida, lignin, dan bagian tanaman lainnya. 

Mula-mula kandungan serat makanan dikenal sebagai serat kasar. Serat 

kasar terdiri atas bagian selulosa dan lignin dalam makanan, sedangkan serat 

makanan mencangkup semua karbohidrat dan sejenisnya yang tidak dapat 

dicerna seperti selulosa, lignin, pentose, gum, dan pektin. Kandungan serat 

makanan biasanya 2-16 kali besar serat kasar (de Man,1997). Serat makanan 

mencangkup 3 (tiga) fraksi utama, yaitu: 
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1. Polisakarida struktur, berkaitan dengan dinding sel tubuh termasuk 

selulosa, hemiselulosa, dan pektin. 

2. Nonpolisakarida struktur, terutama lignin. 

3. Polisakarida non struktur termasuk gum dan musilago. 

Istilah serat makanan (dietary fiber) harus dibedakan istilah serat kasar (crude 

fiber) yang biasanya digunakan dalam analisa proksimat bahan pangan. Serat 

kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan – 

bahan kimia yang digunakan untuk menentukan kadar serat yaitu asam sulfat 

(H2SO4) dan natrium hidroksida (NaOH). Sedangkan serat makanan adalah 

bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim 

pencernaan. Oleh karena itu kadar serat kasar lebih kecil dari serat pangan 

(Anonymous, 2000). 

Ada 2 jenis serat makanan yaitu serat larut dan serat tak larut. Serat larut 

banyak terdapat dalam bahan makanan seperti buah-buahan, sayuran, kacang-

kacangan, dan sedikit pada serealia. Serat larut berupa gum dan pektin. 

Sedangkan serat tak larut dapat berupa selulosa, hemiselulosa, dan lignin yang 

banyak terdapat pada serealia dan sedikit buah-buahan dan sayuran 

(Canoe,2001). 

Mutu serat makanan dapat dilihat dari komposisi komponen serat makanan 

dimana komponen serat terdiri dari komponen yang larut (Soluble Dietary Fiber/ 

SDF) dan komponen tidak larut (Insoluble Dietary Fiber/TDF) adalah serat 

makanan larut (SDF), sedangkan kelompok terbesarnya merupakan serat yang 

tidak larut (IDF) (Harland and Oberleas,2001). 

Sifat fisik serat makanan meliputi kapasitas mengikat air (water holding 

capacity/ WHC), kapasitas pertukaran kation, dan kemampuan mengikat asam 

empedu. Sifat ini juga dihubungkan dengan viskositas kelarutan jenis sumber 

serat makanan. 

Struktur kimia serat makanan merupakan faktor yang menentukan sifat 

fisiknya. Selulosa tersusun dari polimer berantai lurus ß-(1,4)-D-glukosa. 

Selulosa termasuk serat makanan tidak larut air dan tidak dapat dihidrolisis oleh 

enzim-enzim pencernaan dalam usus manusia. Selulosa memiliki derajat 

polimerisasi tinggi dan tidak mudah larut dalam alkali tetapi mudah larut dalam 

asam sedangkan hemiselulosa adalah sebaliknya. Hasil hidrolisis selulosa akan 

menghasilkan D-glukosa, sedangkan hemiselulosa akan menghasilkan D-xilosa 

dan monosakarida lainnya (Winarno,1997). 
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Peran utama serat dalam makanan adalah pada kemampuan mengikat air, 

selulosa, dan pektin (James and Theander,1981). Fungsi serat makanan 

melibatkan asam empedu. Konsumsi makanan dengan serat tinggi dapat 

mengeluarkan lebih banyak asam empedu, juga lebih banyak sterol dan lemak 

dikeluarkan bersama feses, serat-serat tersebut ternyata mencegah terjadinya 

penyerapan kembali asam empedu, kolesterol dan lemak (Winarno,1997). Feses 

menjadi lebih lunak karena lebih banyak mengikat air dan hal ini dapat 

mempermudah buang air besar. Serat mempunyai kemampuan dapat mengikat 

cairan dan senyawa-senyawa lain yang menyebabkan senyawa karsinogenik 

akan menjadi lebih rendah sehingga tidak mampu lagi bereaksi dan membentuk 

sel-sel kanker (Canoe, 2001). 

Suatu makanan disebut sebagai serat tinggi apabila preservingnya 

mengandung lebih dari 4 gram serat makanan dan lebih dari 2 gram hanya 

dikatakan sebagai rata-rata (Harland, 2001). Untuk memlihara kesehatan tubuh 

WHO menganjurkan agar 55-75% konsumsi energy total berasal dari karbohidrat 

kompleks dan banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana. Sedangkan untuk 

konsumsi serat makanan lembaga kanker mengharuskan konsumsi serat 

sebanyak 30-40 gr setiap hari (Anonymous,2001a). 

 

2.3  

Kerusakan Lemak yang Terjadi Pada Tepung Bekatul 

2.3.1 O

ksidasi 

Oksidasi merupakan fenomena yang selalu terjadi pada bahan yang 

mengandung lipid, namun demikian laju oksidasi tersebut dapat dihambat 

dengan adanya bahan antioksida alami maupun sintetik, merupakan fenomena 

yang selalu terjadi terutama pada asam lemak tak jenuh ganda (Poly 

Unsaturated Fatty Acid;PUFA) seperti asam linoleat (C18:2W6) (Gunston et 

al,1986). 

Oksidasi enzimatik umumnya di katalis oleh enzim lipoksigenase, 

menghasilkan produk primer oksidasi berupa hidroperoksida yang tidak stabil 

dan akan segera teroksidasi lebih lanjut menghasilkan produk skunder baik 

volatile maupun non volatile (Guston et al, 1986). Produk oksidasi tersebut bila 

terdapat dalam makanan akan terkontribusi terhadap sifat sensorial makanan, 



11 
 

baik diinginkan maupun yang tidak diinginkan, serta menyebabkan penurunan 

kualitas nutrisinya. Reaksi oksidasi secara umum dapat dihambat oleh 

antioksidan tertentu, baik alami maupun sintetis. Senyawa tokoferol, karotenoid, 

asam askorbat fenol, flavonoid (Kearsley,1995). 

Rasa tidak enak disebabkan adanya reaksi yang dibantu oleh enzim 

lipoksigenase yang terdapat dalam kacang-kacangan dan dedak padi. Aktifitas 

enzim tersebut menimbulkan cita rasa langu (beany flavour). Enzim ini mengurai 

minyak menghasilkan hexanal dan hexanol yang aromanya tidak disukai. Zat-zat 

ini dapat dirasakan pada konsentrasi yang sangat rendah (Anonymous,2002c). 

Proses oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen 

dengan minyak dan lemak. Terjadinya reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan 

ketengikan pada minyak dan lemak. Terdapatnya sejumlah oksigen serta logam-

logam seperti tembaga, seng, dan logam lain yang bersifat sebagai katalisator 

oksidasi, akan mempercepat berlangsungnya proses oksidasi dari lemak dan 

minyak. Oksidasi akan menghasilkan sejumlah aldehid, keton, dan asam-asam 

lemak bebas yang akan menimbulkan bau yang tidak disenangi. Pada proses 

oksidasi juga akan terbentuk komponen yang disebut peroksida, oleh karena itu 

untuk mengetahui tingkat ketengikan dapat diketahui dengan menentukan 

peroksida yang telah terbentuk (Gustone et al, 1986). 

 

2.3.2 Hi

drolisis 

Dalam proses hidrolisa, lemak akan diubah menjadi asam lemak bebas dan 

gliserol. Proses ini akan mengakibatkan kerusakan lemak yang terjadi karena 

aktivitas enzim lipase yang ada dalam bahan yang mengakibatkan hydrolytic 

rancidity yang menghasilkan rasa dan flavor tengik pada bahan berlemak. 

Enzim lipase merupakan enzim pemecah lipid (lemak/ minyak) menjadi asam 

lemak bebas dan gliserol. Kerja enzim akan sempurna jika berhubungan dengan 

udara dan air. Jumlah enzim ini akan meningkat dengan pH (derajat asam) tinggi 

dan menyebabkan rancidity (ketengikan) karena adanya reaksi oksidasi lemak. 

Rancidity terjadi jika rantai lemak telah terpotong-potong menjadi molekul kecil. 

Molekul-molekul ini mudah menguap sehingga menyebabkan bau tidak enak 

(Anonymous, 2002c). 
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Lipase (triacylglycerol hydrolases) merupakan enzim yang mengkatalisis 

reaksi hidrolisis ikatan ester pada trigliserida. Berdasarkan sifat spesifiknya lipase 

dapat dibedakan atas: (i) lipase non spesifik, (ii) lipase stereospesifik, yang 

menghidrolisis asam lemak pada posisi tertentu dari trigliserida, dan (iii) 

tiposelektif, yang menghidrolisis jenis asam lemak tertentu dan tidak tergantung 

posisinya pada molekul triglyserida. Dalam kondisi jumlah air yang terbatas, 

lipase diketahui juga mengkatalis reaksi-reaksi sintetis (reaksi pemindahan 

ataupun pertukaran asam lemak) pada minyak dan lemak (Iwai dan 

Tsujisaka,1984) dalam Jenny Elisabeth, (2001). 

Menurut Gunstone (1986), enzim lipase inaktif oleh panas atau kenaikan 

suhu. Kecepatan hidrolisa oleh enzim lipase yang terdapat dalam jaringan 

relative lambat pada suhu rendah, sedangkan pada kondisi yang cocok, proses 

hidrolisa oleh enzim lipase akan lebih intensif dibandingkan dengan enzim lipolitik 

yang dihasilkan oleh bakteri. Asam lemak bebas yang dihasilkan oleh proses 

hidrolisa dan oksidasi walaupun dalam jumlah kecil, menyebabkan rasa yang 

tidak lezat. 

 

2.4 Stabilisasi Bekatul 

Keterbatasan penggunaan dedak padi sebagai bahan pangan adalah 

terjadinya ketengikan pada dedak yang disebabkan oleh aktivitas lipase dan 

lipoksigenase setelah proses penggilingan (Damayanthi, 2001). Lipase akan 

menghidrolisis kandungan minyak dalam dedak menjadi gliserol dan asam lemak 

(Luh, 1991). Stabilisasi adalah proses mempertahankan kondisi bahan pangan 

agar tidak berubah, baik dari segi fisik, kimia, maupun organoleptik (Anonymous, 

2002a). 

Menurut Anonymous (2002e), ada lima hal penting yang harus diperhatikan untuk 

melakukan stabilisasi yang efektif : 

1. Waktu stabilisasi, sekali prosedur stabilisasi telah dilakukan maka produk 

akan stabil dalam waktu ± 1 tahun. 

2. Akibat proses stabilisasi biovaibilitas dari komponen tidak berubah, hanya 

ada sedikit nutrisi yang berkurang. 

3. Setelah stabilitas, fungsi dari komponen tidak berubah. Keberhasilan 

stabilisasi tidak dapat dilihat dari komponen yang rusak seperti pentose dan 

glikolipid yang memberikan fungsi atau peningkatan struktur dalam berbagai 

pemanfaat. 
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4. Setelah stabilisasi, antioksidan dan komponen nutraceutical tetap ada. 

Selama ini antioksidan sangat rentan atau mudah rusak oleh panas, cahaya, 

dan udara karena antioksidan dapat merusak produk yang telah distabilisasi. 

5. Penggunaan stabilisasi bekatul pada system makanan tidak mengganggu, 

proses stabilisasi akan menginaktivkan enzim lipase untuk mencegah 

masuknya lipase yang aktif dalam sistem makanan, hasil dari lipase dengan 

lemak dalam total sistem sehingga merubah produk menjadi tengik. 

Metode yang digunakan dan dikembangkan oleh USDA adalah stabilisasi 

panas melalui ekstruksi, dedak yang masih segar diproses melalui alat ekstruder. 

Digunakan stabilisasi panas dapat menginaktifkan atau mereduksi aktivitas 

lipase. Yang menjadi masalah adalah memilih kondisi maksimum bagi inaktivasi 

lipase sehingga tidak mengurangi nutrisi dan kehilangan sifat fungsionalnya 

dengan perlakuan panas (Anonymous, 2002d). 

Selama penggilingan, bekatul tidak terlindungi dari enzim sehingga terjadi 

hidrolisis dalam lemak bekatul yang merupakan komponen utama dalam bekatul. 

Hal ini mengakibatkan bekatul menjadi tengik, tercipta rasa asam yang tidak 

disukai oleh manusia sebagai konsumen. Stabilisasi bekatul untuk menghasilkan 

bekatul awet dilakukan dengan prinsip meniadakan aktivitas lipase. Proses 

penghilangan aktivitas enzim lipase harus lengkap dan bersifat tidak dapat balik. 

Pada saat bersamaan, kandungan komponen berharga harus dijaga (Janathan, 

2007). Teknik-teknik stabilisasi bekatul meliputi penyimpanan dingin, stabilisasi 

kimia, irradiasi dan stabilitas panas (dengan panas langsung maupun 

microwave). Stabilisasi panas merupakan metode yang umum digunakan dan 

memiliki keuntungan membunuh bakteri, jamur, dan telur serangga (Anonymous, 

2002e). 

Perlakuan dengan panas tampaknya merupakan satu – satunya metode yang 

paling potensial secara komersil untuk menginaktivasi enzim lipase. Panas basah 

lebih efektif untuk mendenaturasi lipase dan penggunaan autoclave akan 

mengurangi waktu pemanasan sehingga meminimalisasi kerusakan komponen 

bioaktif pada bekatul. Proses stabilisasi menjadikan layak digunakan sebagai 

bahan pangan. Juliani (1985), dalam Damayanthi (2001), mengindikasikan 

bahwa lipase inaktif pada suhu 60oC selama 15 menit atau 115oC selama 5 

menit. 

Pemanasan membunuh mikroba dengan cara mengkoagulasikan protein dan 

khususnya inaktivasi enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme. Perlakuan 
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panas diperlukan untuk membunuh mikroba dan sporanya, hal itu tergantung 

kecukupan panas, sel vegetative, jumlah selnya dan spora bakteri. Pemilihan 

perlakuan panas tergantung jumlah dan jenis mikroorganisme yang dibunuh, 

perlakuan lain dan efek panas terhadap bahan pangan (Kumalaningsih, 1995). 

Pada umumnya makanan yang telah diolah dengan pemanasan dianggap 

steril secara komersilal, dalam arti pemanasan tersebut mampu membinasakan 

semua mikrobia penyebab kerusakan pada kondisi penyimpanan normal, tanpa 

merusak atau merubah sifat organoleptik dari makanan (Buckle, et al, 1987). 

Efektifitas dari proses perlakuan panas adalah fungsi dari kombinasi suhu dan 

waktu. Hal ini betujuan untuk merusak spora dan menjaga karakteristik dari 

produk. Media yang umumnya digunakan untuk perlakuan panas yaitu 

pasteurisasi dan sterilisasi pada umumnya adalah uap air dan uap panas 

(Damayanti, 2001). 

 

2.4.1 Stabilisasi Menggunakan Autoclave 

Autoclave telah dikenal sejak tahun 1830 sebagai suatu alat untuk 

memanaskan makanan kaleng dan merupakan gabungan dari ketel bertutup 

dengan uap panas. Autoclave digunakan untuk sterilisasi alat dan bahan pangan. 

Pada bahan pangan, sterilisasi harus cukup mematikan mikroorganisme yang 

paling tahan panas yaitu spora bakteri patogen tanpa menimbulkan kerusakan 

gizi dan penampakan (Janathan, 2007). Pemanasan dengan suhu tinggi yang 

lebih tinggi dari 100oC dapat dilakukan dengan menggunakan uap air panas 

bertekanan tinggi dan dapat dilakukan di dalam alat sterilizer, autoclave atau 

retort. Uap air pada tekanan 5 psi (diatas tekanan 1 atm) bersuhu 109oC, pada 

10 psi bersuhu 115,5oC dan pada 15 psi bersuhu 121,5oC, (Winarno, 1991). 

Uap jenuh dan air panas merupakan media penghantar panas yang bisa 

digunakan. Sistem retort yang konvensional dapat berbentuk batch atau 

kontinous, bergerak berputar atau tetap, vertical maupun horizontal. Di samping 

itu proses pemanasan dapat juga dilaksanakan dengan hydrostatic cooker, flame 

fluidized bed sterilizer, serta sistem aseptic. Dari peralatan–peralatan tersebut, 

sistem retort yang konvensional yang paling banyak dipakai dengan 

menggunakan uap jenuh. Retort tersebut biasanya dilengkapi dengan 

thermometer, recorder untuk suhu selama pemanasan, pengatur suhu dan 

pengatur tekanan (Winarno, 1991). 
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Panas basah lebih efektif untuk mendenaturasi lipase dan penggunaan 

autoclave akan mengurangi waktu pemanasan sehingga meminimalkan 

kerusakan komponen bioaktif pada bekatul. Proses stabilisasi menjadikan layak 

digunakan sebagai bahan pangan. Juliani (1985), dalam Damayanthi (2001), 

mengindikasikan bahwa lipase inaktif pada suhu 60oC selama 15 menit atau 

115oC selama 5 menit. 

 

2.5 Tepung Terigu 

Gandum bahan dasar dalam pembuatan terigu. Sampai sekarang ini tidak ada 

bahan dasar lain pengganti gandum untuk membuat terigu, karena gandum 

adalah satu-satunya jenis biji-bijian yang mengandung gluten yaitu protein yang 

tidak larut dalam air, mempunyai sifat elastic seperti karet, dan merupakan 

kerangka dalam pembuatan roti maupun makanan lainnya (Anonymous, 1997). 

Tepung terigu adalah komponen dasar pembentuk struktur pada semua 

produk bakery. Tepung gandum tersusun atas partikel yang berdiameter 14 – 

120 µm (Belitz and Grosch,1987). Tepung terigu diperoleh dari penggilingan 

bagian endosperm biji tanaman gandum (Triticium aestivum L.). Gandum 

diklasifikasikan sebagai berikut : (1) “Hard Red Spring”, (2) “Durum”, (3) “ Hard 

Red Winter”, dan (4) “White Wheat”. Gandum dari golongan “Durum” tidak 

pernah digunakan sebagai tepung untuk produk – produk bakery. Faridi (1994) 

mengungkapkan istilah “winter” dan “spring” mengacu pada musim saat gandum 

tersebut ditanam.Istilah “hard” dan “soft” yang digunakan dalam gandum 

menggambarkan tekstur pada biji gandum. 

Dari kedua jenis biji – bijian tersebut diproses sedemikian rupa pada 

penggilingan yang dimiliki suatu pabrik, sehingga didapat tepung terigu yang 

secara umum dibagi menjadi 3 yaitu: Tepung jenis hard (kandungan protein 12 – 

14%), tepung jenis medium (kandungan protein 10,5% - 11,5%), tepung jenis soft 

(kandungan proteinnya 8% - 9%) (Belits and Grosch, 1987). 

Menurut Kent (1983), kekuatan adalah berhubungan dengan karakteristik 

gandum yang berhubungan dengan kualitas pemanggangannya, yaitu 

kemampuan tepung untuk menghasilkan roti dengan volume “loaf” yang besar, 

tekstur “crumb” yang baik, dan sifat penyimpanan yang baik. Gandum dengan 

karakteristik seperti ini biasanya memiliki kandungan protein yang tinggi dan 

disebut “strong’, yang hanya menghasilkan “loaf” yang kecil, dengan struktur 

“crumb” yang kasar, dicirikan dengan kandungan protein rendah, disebut “weak”. 
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Tepung dari jenis gandum ini tidak sesuai untuk pembuatan roti. Faridi (1994) 

melengkapi bahwa terigu dari jenis “soft wheat” menghasilkan biscuit empuk 

daripada terigu jenis “hard wheat”. 

 

Tabel 2.2 Standart Mutu Tepung Terigu untuk Pembuatan Roti 

Parameter Keterangan Kadar 

 

% Kadar Air 

 

- 

 

Maks. 14,5 

% Protein (N x 5,7 ) (b.k) - Min. 13,5 

% Kadar Abu (b.k) - Maks. 0,55 

% Gluten Basa Min. 12 

 Kering Min. 10,5 

 Indeks 75-90 

Farinogran % Penyerapan Air Min. 62 

 Stabilitas Min. 15 

 Toleransi Min. 15-25 

Ekstrogran Tinggi pada 5 cm Min. 300 

 Luas (cm2) Min. 130 

 Rasio Figur 1,5-2,0 

Alveugran W (x 0,0001) Joule Min. 350 

 Kurva Konfigurasi P/L 0,8-1,1 

% Granulasi >180µ Maks. 5 

 Melewati 145µ Min. 75 

Sumber : Anonymous (2006) 

Protein tepung terigu terdiri dari berbagai jenis, secara fungsional pada 

pengolahan pangan dibagi menjadi dua, yaitu:  

a. Protein pembentuk gluten (85%): Gluten dan gliadin. Gliadin merupakan 

protein yang larut dalam alkohol 70 – 90%. Glutenin merupakan protein 
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yang larut ddalam larutan encer yang netral, larutan garam, alkohol, dan 

larutan asam encer. 

b. Protein bukan pembentuk gluten (15%): albumin, globulin, peptide, dan 

enzim. Globulin merupakan protein yang larut dalam garam tetapi tidak 

larut dalam air. Albumin merupakan protein yang larut dalam air 

(Winarno,1991). 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Tepung Gandum 

Komposisi Kimia Tepung Protein 

Tinggi 

Tepung Protein 

Sedang 

Tepung Protein 

Rendah 

Kadar Air (%) 13 – 14 12- 13 12 - 14 

Kadar Protein (%) 13 – 14 7 – 9 9 – 11 

Kadar Pati (%) 65 – 74 68 – 70 68 – 70 

Kadar Serat(%) 0,45 – 0,5 0,4 – 0,5 0,45 – 0,49 

Kadar Gula (%) 1,5 – 2,5 1,5 – 2,5 1,2 – 2 

Sumber : Lusseti (1975). 

Menurut Belitz and Grosch (1987) gluten terdiri atas 90% protein, 8% lipida, 

dan 2% karbohidrat. Karbohidrat gluten berupa pentose–pentose tidak larut air. 

Tetapi berkemampuan untuk mengikat dan menahan air dalam jumlah 

besar.Sementara lipida gluten membentuk kompleks lipoprotein dengan protein 

gluten. Protein Gluten yang berasosiasi dengan lipida yang dikandungnya 

bertanggung jawab terhadap sifat–sifat kohesif dan fiskoelastisitas adonan. Sifat 

reologis tersebut mengakibatkan adanya kemampuan adonan untuk menahan 

gas selama pengembangan, serta produk yang porus dengan struktur elastisitas 

pemanggangan. 

Gluten adalah komponen utama terigu yang mempunyai peran yang berbeda 

dalam roti, cake, maupun cookies (Subarna, 1992). Gluten terbentuk dari gliadin 

dan glutenin yang bereaksi dengan air, dipercepat oleh perlakuan mekanis 

membentuk jaringan tiga dimensi yang kontinyu dan mampu memerangkap 

granula pati. Gluten mempunyai sifat lentur (elastis) dan rentang (ekstensibel), 

kelenturan gluten ditentukan oleh glutenin sedangkan kerentangan ditentukan 

oleh gliadin (Faridi, 1994). 
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Menurut Rustandi (2001), Glutenin akan terbentuk sempurna jika waktu umur 

tepung minimal 7 hari setelah digiling dan bila diberikan energi (proses aduk) dan 

gluten akan rusak jika jumlah ash content (kadar abu)–nya ternyata tinggi dan 

waktu aduk adonan kurang atau berlebih. Gluten juga menentukan elastisitas 

dan stabilitas adonan serta volume produk olahan tepung. Besarnya protein 

pembentuk gluten menentukan sifat adonan dan produk yang dihasilkan. 

Menurut Matz (1992), sifat – sifat fungsional dari gluten antara lain: 

a. Kelarutan (solubility) 

Gluten gandum dalam bentuk alaminya mempunyai kelarutan yang sangat 

rendah yang merupakan faktor pembatas untuk penggunaannya dalam 

system pangan.Kelarutan yang rendah dalam air dihubungkan sebagian 

dengan ikatan hidrogen rantai cabang glutamine dan aspartin dari molekul 

gliadin dan glutenin. 

b. Pembengkakan ( swelling) 

Menentukan besarnya pembengkakan gluten dengan protein lainnya. 

Dalam metode Bauman, kualitas gluten yang jelek, lebih porus dan 

mengabsorbsi air lebih baik dibandingkan dengan kualitas gluten yang 

baik. Kemampuan pembengkakan gluten meningkatkan pada suhu 60oC 

yang disebabkan oleh proses gelatinisasi dan denaturasi protein. 

c. Viskositas 

Pembengkakan molekul protein dalam sebuah disperse akan 

menghasilkan viskositas pada konsentrasi diatas 10%. Hal ini disebabkan 

oleh sifat pembentukan gel dari gluten. Gluten tidak mudah terdispersi 

dalam air, akan tetapi membentuk gumpalan gluten yang lebih besar dan 

tidak larut. Pada suhu sekitar 40 – 50oC gluten mengabsorbsi air dan 

membengkak secara cepat. 

Menurut De Man (1997), jika gluten dan gliadin dicampur dengan air maka 

terjadi proses hidrasi, akibatnya partikel gluten akan mengembang. Dengan 

perlakuan mekanis pada tepung terigu misalnya diuleni atau diremas–remas 

sehingga molekul tersebut bersinggungan dan berpindah tempat sehingga terjadi 

penggabungan secara fisik yang selanjutnya akan membentuk koloid elastik dan 

protein gluten dalam adonan ini akan membentuk struktur yang dapat menahan 

gas. Reduksi ikatan disulfida dalam gliadin dan gluten mengakibatkan lipatan 

rantai peptide terbuka. Perubahan jenis ini mempunyai pengaruh yang kuat 

terhadap sifat reologi adonan (Pomeranz, 1994). 
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2.6 Pizza 

Pizza merupakan roti bundar yang berbentuk pipih yang dibuat dari beberapa 

bahan seperti tepung terigu, air, gula, garam, yeast, dan minyak zaitun melalui 

tahapan pembentukan adonan, fermentasi, dan pemanggangan (Matz, 1992). 

Mutu pizza ditentukan berdasarkan dua kriteria yaitu bagian dalam dan bagian 

luar. Bagian dalam meliputi warna kulit roti dan tekstur roti sedangkan kriteria 

bagian luar ditentukan oleh volume, warna kulit dan karakteristik kulit (Rahayu, 

2000). Dari beberapa kriteria tersebut yang paling banyak diperhatikan adalah 

warna, volume pengembangan, dan teksturnya. Karakter Kulit pizza yang baik 

memiliki sifat berikut : 

1. Volume 

Makin besar volume maka roti makin gampang untuk diremah dengan 

tangan. Volume kulit pizza yang terlalu mengembang memberi kesan 

tekstur yang kasar dan kualitasnya buruk. 

2. Warna kulit 

Warna kulit yang bagus adalah coklat kekuningan. Warna tersebut terjadi 

karena adanya reaksi timbal balik antara protein dan gula yang menjadi 

cair 

3. Sifat kerak 

Kerak yang baik harus tipis, mudah pecah, dan tidak tebal 

4. Grain 

Grain adaah sususan sel roti. Sel kulit pizza yang baik adalah sel yang 

halus dan seragam. 

5. Tekstur  

Tekstur yang dimiliki kulit pizza harus bagus, yang dimaksud bagus disini 

adalah elastis, lembut dan halus. 

6. Aroma 

Aroma yang dihasilkan harus harum, aroma gandum dan ragi harus 

mendominasi. 

7. Rasa 

Rasa dan aroma yang dihasikan merupakan hasil dari fermentasi alkohol 

dan waktu pemanggangan yang tepat serta penambahan garam dan rasa 

lain seperti keju, gula, minyak. Waktu pemanggangan juga harus tepat 

karena waktu pemanggangan yang tidak tepat akan menyebabkan aroma 

dan rasa roti menjadi tidak standart (Anonymous, 2002b) 



20 
 

Pizza yang memiliki kualitas yang baik mempunyai karakteristik tipis dan 

kering merata, penampakan bentuk dan warna yang bagus, serta renyah dan 

tidak keras (Kent, 1980). Kualitas roti yang dihasilkan berdasarkan kualitas 

tepung yang digunakan. Jenis tepung yang baik digunakan dalam pembuatan roti 

adalah tepung yang memilki kandungan gluten minimal 12% (Anonymous, 1997) 

 

2.7 Tinjauan Bahan Selain Tepung 

2.7.1 Air 

Bentuk air dapat ditemukan sebagai air terikat dan air bebas. Air bebas dapat 

dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan dan pengeringan. Sedangkan 

air terikat secara fisik  yaitu ikatan menurut sistem kapiler dan air terikat secara 

kimia, antara lain air kristal dan air terikat dalam sistem dispersi (Purnomo, 

1995). Peran air adalah sebagai gelatinisasi pati, denaturasi protein, inaktivasi 

yeast, pembentukan aroma dan flavor, serta menentukan daya simpan produk 

(Pomeranz, 1994). Fungsi lain air adalah sebagai pelarut bahan (garam, gula, 

dan beberapa protein), media reaksi enzimatis, meningkatkan mobilitas karena 

berat molekul yang rendah, meningkatkan volume bebas, dan menurunkan 

viskositas (Benion, 1980). 

Air dalam tepung akan berikatan dengan kelompok hidroksil dan oksigen pati 

serta jembatan peptida protein. Kebanyakan asam amino dapat berinteraksi 

dengan air. Gum pentosa dapat menyerap air dalam jumlah besar. Sekitar 46% 

air dalam adonan berikatan dengan pati, 31% dengan protein, dan 23% dengan 

gum pentosa. Sejumlah air harus ditambahkan untuk mendapatkan adonan yang 

bagus. Bila penambahan air terlalu sedikit maka adonan akan kaku atau kohesif, 

tetapi apabila air yang ditambahkan terlalu banyak maka akan dihasilkan 

suspensi air atau adonan akan encer (Pomeranz, 1994). 

Karakteristik fisik, kimia, dan mikroorganisme yang terkandung dalam air 

dapat memberikan efek yang penting pada kualitas bakery goods. Reaksi kimia 

dan interaksi fisik dalam air berperan dalam skala ionik atau skala molekuler 

yang akan mempengaruhi sebagian besar karakteristik bahan makanan, 

sejumlah dan tipe mineral terlarut dan substansi organik yang ada di dalam air 

dapat berpengaruh terhadap warna, aroma, dan tekstur pada produk akhir (Matz, 

1992). 
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2.7.2 Yeast (Saccharomyces Cereviceae) 

Yeast adalah sebangsa mikroorganisme dari jenis Saccharomyces 

Cereviceae. Yeast memiliki 3 fungsi utama dalam adonan yaitu memodifikasi gas 

yang berguna bagi pengembangan adonan, reologi adonan termodifikasi, dan 

menghasilkan metabolit yang memberi aroma yang khas pada produk akhir 

(Wood, 1998). 

Yeast memproduksi enzim invertase yang dapat menghidrosa bukan hanya 

sukrosa tapi juga oligosakarida. Kedua, aktivitas β-amylase dalam tepung dapat 

memproduksi maltosa dari hidrolisis pati dalam granula-granula, sedangkan α-

amylase memproduksi glukosa. Ketiga, sejumlah kecil gula seperti sukrosa, 

ditambah dengan pembuatan adonan roti. Sukrosa dihidrolisis menjadi gula dan 

fruktosa oleh enzim invertase yang terdapat dalam yeast kemudian dipisah 

menjadi CO2 dan alkohol (Bennion, 1980). 

Selain berguna untuk merombak karbohidrat yeast juga berguna untuk 

merombak protein dalam tepung akibat aktivitas proteolitiknya. Perombakan 

protein dan sukrosa ini juga berguna dalam pembentukan flavor serta dalam 

perombakan warna coklat akibat reaksi maillard (Anonymous, 2006). 

Menurut Anonymous (1997) terdapat 3 macam yeast, yaitu compressed yeast, 

active dry yeast, dan instan dry yeast. Jenis yeast yang paling sering digunakan 

adalah instan dry yeast karena memiliki kadar air 4-8%, memiliki daya simpan 

yang lama (22 bulan dalam vacuum pack). Yeast dapat beraktivitas dalam 

kondisi aerob maupun anaerob dengan jumlah air bebas (Aw) sebesar 0,88-0,94. 

Adanya bahan lain seperti garam dapat mengganggu aktivitas yeast (Matz, 

1992). 

 

2.7.3 Gula  

Gula berperan memberikan rasa manis, berpengaruh terhadap pembentukan 

struktur produk terutama roti, memperbaiki tektur dan keempukan tekstur, 

memperpanjang kesegaran dengan cara mengikat air dan menurunkan aktifitas 

air, serta merangsang pembentukan warna yang baik (Subrana, 1992). 

Menurut Potter (1973) menyatakan bahwa gula seperti halnya shortening 

digunakan sebagai pelembut dalam produk-produk yang dipanggang. Gula juga 

memiliki sifat melembabkan pada produk bakeri. Dalam hal ini produk-produk 

hidrolitik sukrosa yakni glukosa dan fruktosa bersama-sama membentuk gula 
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invert yang sering digunakan dalam produk bakeri yang dibuat tanpa ragi. 

Sukrosa, fruktosa, glukosa, maltosa, dan dekstrin akan mempengaruhi 

pencoklatan yang berbeda-beda ketika dioven pada produk bakeri. 

 

2.7.4 Garam 

Garam yang pada umumnya dipakai dalam susunan makanan sehari-hari 

atau dalam pengolahan makanan ringan adalah garam dapur dengan nama 

kimia natrium klorida. Garam, khususnya NaCl (garam dapur) merupakan 

komponen bahan makanan yang penting dalam mengembangka flavor (Kent, 

1980). 

Umumnya garam ditambahkan pada kadar antara 1-2,5% dari berat tepung. 

Meskipun ditambahkan dalam jumlah yang kecil bila dibandingkan dengan bahan 

utama (bahan dasar), namun kenyataannya bisa memberikan pengaruh dalam 

produk (Wallington, 1993). Fungsi penambahan garam antara lain (Susanto, 

1999) : 

1. menghilangkan rasa hambar atau cita rasa yang kurang 

2. mempunyai efek penguat terhadap gluten adonan 

3. membantu mencegah formasi dan pertumbuhan bakteri yang tidak 

diinginkan dalam adonan 

Garam dapat mengontrol fermentasi, efek ini berhubungan dengan 

kemampuan untuk meningkatkan tekanan osmotik yang disebabkan dari 

penambahan garam pada formula adonan, tetapi sebagian aksi dari sebagian ion 

sodium dan klorida berada pada membran semi permiabel dari sel yeast. Garam 

mempengaruhi aktivitas metabolisme yeast tetapi efek pada fermentasi lebih 

penting sebab menurunkan laju produksi gas dan lama waktu proofing (Matz, 

1992). 

 

2.7.5 Minyak  

Minyak atau lemak biasa ditambahkan ke dalam adonan untuk memberikan 

rasa gurih, melembutkan, dan memberikan flavor. Penggunaan lemak dalam 

proses pembuatan produk-produk bakery dapat meningkatkan rasa, 

menyebabkan produk tidak cepat menjadi keras dan lebih empuk (Pomeranz, 

1985). 
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Lemak dalam roti biasanya ditambahkan sebanyak 4% dari bobot tepung 

untuk kadar gula rendah dan 10% dari bobot tepung untuk produk dengan kadar 

gula tinggi (Russel, 1986). Lemak berfungsi memperbaiki volume loaf, 

menurunkan kekerasan, dan memberikan dinding yang lebih tipis, menghasilkan 

tekstur yang lembut (Kent, 1983). Efek melembutkan berhubungan dengan 

kemampuan lemak untuk memperbaiki struktur baked good product dengan 

didispersikan pada permukaan dan globula dalam dough dan batter selama 

pengadukan dan lebih jauh menjaga pati dalam komponen protein dari 

pembentukan kontinyu jaringan tiga dimesi gluten (Hui, 1992). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.2 Tempat dan Waktu 

3.1.1. Tempat 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan  

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, dan Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil 

Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.1.2. Waktu 

 Pelaksanaan penelitian pembuatan kulit pizza subsitusi bekatul ini 

berlangsung mulai bulan Mei 2013 – September 2013. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian yaitu peralatan untuk membuat 

tepung modifikasi bekatul meliputi autoclave. Alat yang digunakan untuk 

membuat produk kulit pizza subsitusi tepung bekatul berupa: baskom, sendok, 

gelas ukur, timbangan digital, mesin proffing, roller, oven. Sedangkan peralatan 

yang digunakan untuk analisa yaitu: beaker glass, gelas ukur, labu ukur, 

erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, corong, kuvet, pipet tetes, pipet volume, 

karet hisap, pengaduk glass, statif, buret, waterbath, labu kjeldahl merk Buchi K-

341, destilation unit merk Buchi K-3M, refraktometer, timbangan digital merk 

denver instrument M-310, diagonal rotary evaporator merk Buchi, color reader, 

dan desikator. 

 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah tepung bekatul, tepung terigu 

kereta kencana , gula pasir, garam, ragi instan, dan minyak zaitun yang semua 

bahan baku tersebut diperoleh dari toko Avia malang. Bahan untuk analisa 
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adalah tablet Kjeldahl, H2SO4 pekat, NaOH 45%, H3BO3 35, HCL 0,1 N, aquades, 

NaOH 0,1N, kertas saring, asam sulfat pekat, CaCO3, klorofom 90%, etanol 98%, 

dan tissue. Bahan untuk analisa diatas diperoleh dari laboratorium Biokimia dan 

Nutrisi Hasil Pertanian Jurusan Teknologi hasil Pertanian dan toko bahan kimia 

Panadia Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua 

faktor, untuk faktor pertama dengan 2 level dan faktor kedua dengan 3 level 

dengan 3 kali ulangan. 

Faktor-Faktor yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor I : Tepung Bekatul tanpa distabilisai dengan tepung bekatul yang 

distabilisasi  

A1 : Tepung bekatul tanpa stabilisasi 

A2 : Tepung bekatul yang distabilisasi dengan autoclave 

b. Faktor II : Subsitusi tepung bekatul dengan tepung terigu  

K1 : Subsitusi tepung bekatul 5% 

K2 : Subsitusi tepung bekatul 15% 

K3 : Subsitusi tepung bekatul 25% 

Sehingga didapatkan 6 kombinasi perlakuan, masing-masing dengan 3 kali 

ulangan sehingga didapatkan 18 unit percobaan, yaitu: 

A1K1 : Subsitusi 5% tepung bekatul tanpa stabilisasi. 

A1K2 : Subsitusi 15% tepung bekatul tanpa stabilisasi. 

A1K3 : Subsitusi 25% tepung bekatul tanpa stabilisasi. 

A2K1 : Subsitusi 5% tepung bekatul distabilisasi dengan autoclave. 

A2K2 : Subsitusi 15% tepung bekatul distabilisasi dengan autoclave. 

A2K3 : Subsitusi 25% tepung bekatul distabilisasi dengan autoclave. 

 

3.3.2. Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dibagi 3 tahapan yaitu : 

1. Tahap I, yaitu tahap pembuatan tepung bekatul yang terdiri dari : 

a. Tahap sortasi dan penepungan 
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Sortasi dilakukan dengan pengayakan biasa untuk memisahkan 

kotoran-kotoran yang berupa kerrikil, logam, dan menir. 

Selanjutnya dilakukan dengan alat penepung biji-bijian dan 

serealia. 

b. Tahap Sterilisasi atau Stabilisasi 

Sterilisasi dilakukan segera setelah penepungan dengan 

stabilisasi menggunakan panas autoclave. Pada penggunaan 

autoclave dilakukan pada suhu 121oC selama 3 menit. 

Stabilisasi bertujuan untuk menginaktifkan enzim lipase serta 

membunuh mikrobia kontaminan yang terdapat pada bekatul 

karena kandungan bekatul cukup tinggi. 

c. Tahap pendinginan dan pengayakan. 

Setelah stabilisasi dengan autoclave maka selanjutnya 

dilakukan pendinginan pada suhu ruang agar diperoleh bekatul  

dengan suhu yang sesuai dengan lingkungan setelah proses 

stabilisasi, setelah itu dilakukan pengayakan dengan ayakan 60 

mesh. 

 

2. Tahap II, yaitu tahap pembuatan kulit pizza yang meliputi: 

a. Tahap persiapan bahan dan penimbangan bahan 

Semua bahan disiapkan dan dilakukan penimbangan, bahan-

bahan tersebut meliputi, bahan tepung sebanyak 500 gram 

dengan perbandingan tepung terigu dan tepung bekatul (95% : 

5%, 85% : 15%, dan 75% : 25%), dan bahan selain tepung 

berupa ragi instan sebanyak 5 gram, air hangat 375 ml, minyak 

zaitun 50 gram, garam 10 gram, dan gula 1 gram. 

b. Tahap pencampuran (mixing) 

Larutkan ragi instan bersama dengan gula menggunakan 

sebagian air hangat dan biarkan sampai ragi bekerja selama 5 

menit. Sambil menunggu ragi bekerja maka aduk tepung terigu 

dan garam menjadi satu kemudian tuangkan campuran ragi 

dan uleni sampai tercampur rata. Setelah adonan rata maka 

tambahkan sisa air dan minyak zaitun kemudian aduk sampai 

tercampur rata. 
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Setelah tercampur rata pindahkan adonan ke atas meja dan 

uleni adonan hingga ¾ kalis jika sudah ¾ kalis maka 

campurkan tepung bekatul dan uleni sampai adonan benar-

benar kalis elastis. Setelah adonan kalis elastis, simpan adonan 

ke dalam baskom yang telah diolesi sedikit minyak supaya tidak 

lengket. 

c. Tahap Fermentasi 

Tutup menggunakan plastik wrap dan diamkan selama 40 menit 

sampai adonan mengembang. Setelah 40 menit, tinju-tinju 

adonan supaya anginnya keluar. 

d. Tahap Pembentukan 

Bagi adonan dengan cara timbang adonan seberat 150 gram, 

kemudian siapkan loyang pizza bulat dengan diameter 24 cm 

dan olesi dengan minyak tipis-tipis. Lebarkan dan tipiskan kulit 

pizza hingga menutupi permukaan loyang. Sebelum diberi 

toping maka diamkan adonan selama 10 menit terlebih dahulu. 

 

3. Tahap III, yaitu tahapan analisa yang meliputi:  

a. Analisa Tepung Bekatul yang terdiri dari analisa: 

 Serat kasar (Sudarmadji dkk,1984). 

 Kadar protein metode Kjeldahl (Sudarmadji dkk,1984). 

 Lemak (Sudarmadji dkk, 1984). 

 Kadar air (Apriyantono dkk, 1989). 

 Kadar pati ( Sudarmadji dkk, 1984). 

b. Analisa produk pizza bekatul yang terdiri dari: 

 Serat kasar (Sudarmadji dkk,1984). 

 Kadar protein metode Kjeldahl (Sudarmadji dkk,1984). 

 Lemak (Sudarmadji dkk, 1984). 

 Kadar air (Apriyantono dkk, 1989). 

 Kadar pati ( Sudarmadji dkk, 1984) 

 Warna dengan color reader 

 Volume pengembangan 

 Uji organoleptik meliputi rasa, aroma, tekstur,dan  warna 
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3.4 Analisa Data 

Data hasil penelitian akan dianalisa dengan perancangan akan dianalisa 

dengan rancangan acak kelompok (RAK) secara faktorial dan dilanjutkan dengan 

uji pembanding DMRT dan BNT, untuk pengamatan yang menunjukkan 

perbedaan nyata (α=0,05). Sedangkan untuk pemilihan perlakuan terbaik dengan 

metode de Garmo’s (De Garmo et al, 1984).  

3.5 Diagram Alir 

 

 

 

 

 Sortasi dengan pengayakan Sortasi dengan pengayakan 

 Pengayakan 60 mesh Stabilisasi Autoclave  
(121oC, 3 menit) 

 

 Bekatul tanpa Stabilisasi     
    Pendinginan  

(suhu ruang 27oC – 32oC) 
 

 

 Pengayakan 60 mesh 

 

 Bekatul 
Terstabilisasi 

 

 

 

 

 Gambar 3.1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Bekatul 
 (Modifikasi Damayanthi, 2002 dan Rahayu, 2000) 

Bekatul 

Analisa : Kadar air, kadar 

protein, serat kasar, kadar 

pati, kadar lemak. 
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    Mixing 

 

 

 

 

  

 

 

 Mixing sampai kalis 

 

Fermentasi ± 40 menit pada suhu ruang (27oC – 32oC) 

 

Kulit Pizza Bekatul 

 

 

 

 Gambar 3.2. Diagram Alir Pembuatan Kulit Pizza Bekatul  
 (Modifikasi Dapur Kirana, 2013) 
 

 

Tepung Terigu 
Instant dry yeast : 5 gr 

Air  : 375 ml 

Gula  : 1 gr 

Garam   : 10 gr 

Minyak zaitun: 50 gr 

 

 
Adonan ¾ kalis Tepung Bekatul  

5% b/b  

15% b/b 

25% b/b 

Analisa: Kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, serat 

kasar, kadar pati, warna, 

volume pengembangan, dan 

uji organoleptik ( warna, 

rasa, aroma, dan  tekstur) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatan kulit pizza 

bekatul adalah tepung terigu dan tepung bekatul dimana pada tepung bekatul 

terdapat 2 perlakuan yaitu tepung bekatul dengan perlakuan tanpa stabilisasi dan 

tepung bekatul dengan stabilisasi autoclave. Bahan baku yang dianalisa meliputi 

kadar air, kadar lemak, kadar pati, kadar serat kasar, dan kadar protein. Hasil 

analisa bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1  

Tabel 4.1 Hasil Analisa Tepung Bekatul dan Tepung Terigu 

 

Parameter 

 

Bekatul tanpa 

Stabilisasi 

Bekatul Stabilisasi 

dengan Autoclave 

Tepung Terigu 

 

Air (%) 10,34 9,28 14* 

Lemak (%) 15,01 7,97 0,9* 

Pati (%) 41,79 39,92 70-90** 

Protein (%) 10,81 11,08 Min 13* 

Serat Kasar (%) 3,27 4,3 Max 0,4*** 

Keterangan : *  : Tabel komposisi terigu kereta kencana 
     ** : Lusetti,U (1975) 
     *** : Anonymous (2000) 

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa bekatul mengandung kadar lemak 

dan serat kasar yang tinggi jika dibandingkan dengan kadar lemak dan serat 

kasar pada tepung terigu. Menurut analisa bekatul tanpa stabilisasi diperoleh nilai 

potein sebesar 10,81%, dan kadar lemak sebesar 15,01% hal ini sesuai dengan 

Anonymous (2002b) yang menyatakan bahwa bekatul mengandung kadar protein 

11%, lemak 13-23 % kaya vitamin B serta vitamin A,C,D, dan E, serta serat kasar 

11-16%. Perbedaan kandungan serat kasar hasil analisa bekatul tanpa stabilisasi 

dengan literatur dimana kasar serat kasar tanpa stabilisasi pada hasil analisa 

sebesar 3,27% dengan serat kasar pada literatur dikarenakan oleh berbagai 

faktor diantaranya berhubungan dengan proses penggilingan. Pada proses 

penggilingan terdapat proses penyaringan pada bekatul tanpa stabilisasi sampai 

60 mesh. 
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Dari Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa terdapat penurunan kadar air, kadar 

lemak, kadar pati, serta kenaikan kadar serat dan kadar protein antara tepung 

bekatul tanpa stabilisasi dan tepung bekatul dengan stabilisasi autoclave.  

Penurunan kadar air antara tepung bekatul tanpa stabilisasi dengan tepung 

bekatul stabilisasi autoclave dikarenakan adanya pemanasan 121OC, selama 3 

menit sehingga panas yang diberikan akan menaikkan suhu tepung bekatul 

sehingga menyebabkan tekanan uap air di dalam bahan lebih tinggi dari tekanan 

uap air di udara, sehingga terjadi perpindahan uap dari bahan ke udara yang 

berarti merupakan perpindahan massa. Hal ini sesuai dengan teori perubahan air 

menjadi uap, bahwa bila air dipanaskan sehingga molekul-molekul air bergerak 

demikian cepat dan tekanan uap air melebihi tekanan atmosfer, beberapa 

molekul dapat keluar dari permukaan dan berubah menjadi gas. Ini terjadi ketika 

air mendidih pada suhu 100OC pada pemukaan laut dengan tekanan barometer 

760 mmHg. Dalam keadaan uap, molekul-molekul air kurang lebih menjadi bebas 

satu sama lain (Winarno,1997). 

Penurunan kadar lemak pada tepung bekatul setelah dilakukan stabilisasi 

autoclave bukan dikarenakan adanya proses oksidasi lemak oleh panas tetapi 

dikarenakan adanya proses hidrolisa lemak menjadi asam lemak dan gliserol. 

Penurunan kadar lemak pada tepung bekatul stabilisasi autoclave dikarenakan 

adanya hidrolisa lemak, dimana pada proses hidrolisa lemak maka lemak akan 

dipecah menjadi gliserol dan asam lemak bebas dengan rantai pendek (C4 – 

C12) (Gunstone, 1986). Menurut Purnomo (1995), reaksi hidrolisis yang terjadi 

pada bahan yang mengandung lemak dapat mengakibatkan kerusakan lemak 

karena adanya air yang berada di dalam lemak. Stabilisasi pada tepung bekatul  

juga menghindari kerusakan lemak bekatul karena adanya hidrolisis, karena 

hidrolisis merupakan reaksi antara air dengan lemak bekatul, sehingga stabilisasi 

dapat mengurangi kadar air bekatul sehingga kerusakan hidrolisis bekatul dapat 

dihindarkan karena kadar air bekatul rendah akibat teruapkan oleh panas. 

Penurunan kadar pati pada tepung bekatul setelah dilakukan proses stabilisasi 

menggunakan autoclave (121OC, 3 menit) dikarenakan adanya interaksi antara 

pati dan sebagian protein primer yang terdapat pada bekatul selama proses 

pemanasan sehingga terjadi reaksi maillard, selain itu adanya pemanasan tinggi 

juga dapat menyebabkan terjadinya perubahan pati menjadi struktur yang lebih 

kecil sehingga kadar pati pada tepung bekatul setelah proses stabilisasi 

kadarnya menjadi berkurang daripada tepung bekatul tanpa proses stabilisasi. 
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Peningkatan kadar serat kasar pada tepung bekatul yang telah distabilisasi 

dengan autoclave dibandingkan dengan tepung bekatul tanpa perlakuan 

stabilisasi berkaitan dengan kadar air dalam tepung bekatul. Apabila tepung 

bekatul distabilisasi dengan panas maka kadar air tepung bekatul akan 

berkurang yang berimbas pada meningkatnya konsentrasi serat pada tepung 

bekatul. Hubungan antara serat dengan air akan menimbulkan korelasi positif 

dimana menurut Luh (1980), serat dapat mengikat air melalui gugus hidrosilnya 

sehingga lebih banyak air yang terperangkap dalam jaringan. 

Peningkatan kadar protein bahan tepung bekatul yang telah distabilisasi 

dengan autoclave dikarenakan adanya hubungan kadar air dengan berbagai 

komponen kimia yang ada pada tepung bekatul yaitu protein. Apabila kadar air 

bahan turun maka ada beberapa komponen dari tepung bekatul yang meningkat 

diantaranya adalah kadar protein, hal ini dikarenakan jumlah total dari bahan 

harus 100% sehingga jika air hilang maka secara otomatis protein akan 

meningkat. 

 

4.2 Karakteristik Kimia Kulit Pizza Bekatul 

4.2.1 Kadar Air 

Rerata kadar air kulit pizza bekatul akibat efek proporsi penambahan bekatul 

tanpa stabilisasi dan stabilisasi autoclave terdapat parameter kadar air antara 

11,06% sampai 12,36%. Adapun hasil analisa kadar air kulit pizza bekatul akibat 

perlakuan penambahan bekatul stabilisasi dan tanpa stabilisasi serta 

penambahan proporsi bekatul disajikan pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Kadar Air  Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.1, dapat ditunjukkan bahwa kadar air pada kulit pizza 

cenderung meningkat dengan adanya penambahan bekatul baik yang stabilisasi 

maupun tanpa stabilisasi. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa kulit pizza 

dengan perlakuan penambahan bekatul tanpa stabilisasi memiliki kadar air tinggi 

dibanding kadar air penambahan bekatul dengan perlakuan stabilisasi. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi bekatul baik 

yang tanpa stabilisasi maupun stabilisasi autoclave memberikan pengaruh nyata 

terhadap kadar air kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan proporsi bekatul 

(5%, 15%, dan 25%) tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air 

kulit pizza bekatul, begitu juga dengan interaksi dari kedua perlakuan tersebut 

juga tidak menunjukan pengaruh yang nyata terhadap kulit pizza bekatul. Rerata 

kadar air Kulit Pizza Bekatul akibat perlakuan stabilisasi disajikan pada Tabel 4.2 

 

Tabel 4.2 Rerata Kadar Air Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Stabilisasi 

Bekatul 

Jenis Perlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar Air 

(%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 12,01 b 0,53 

Dengan Stabilisasi 11,42 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 
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Dari Tabel 4.2, menunjukkan bahwa kadar air menurun dengan adanya 

perlakuan stabilisasi, penurunan kadar air pada kulit pizza bekatul dikarenakan 

adanya proses stabilisasi dimana panas dari proses stabilisasi dapat 

menyebabkan air di dalam produk menjadi menguap dan hilang. Pada kulit pizza 

penambahan tepung bekatul tanpa stabilisasi memiliki kadar air lebih tinggi 

dibandingkan kulit pizza penambahan tepung bekatul dengan stabilisasi 

autoclave yang memiliki kandungan kadar air yang rendah karena stabilisasi 

autoclave menggunakan media udara basah atau uap air. Penurunan kadar air 

akibat pengaruh stabilisasi autoclave dikarenakan tekanan uap di dalam bahan 

lebih besar daripada tekanan uap di luar bahan sehingga terjadi perpindahan uap 

dari bahan ke udara yang berarti menyebabkan adanya perpindahan massa. 

Menurut Winarno (1991) menyatakan bahwa kadar air suatu bahan juga dapat 

dipengaruhi oleh jenis bahan baku, cara pengolahan bahan baku tersebut, dan 

adanya bahan-bahan yang mampu menyerap atau melepas air. 

Nilai rerata kadar air kulit pizza bekatul akibat penambahan proporsi tepung 

bekatul tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Diduga perlakuan 

penambahan proporsi tepung bekatul kurang memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kadar air kulit pizza  sehingga hasil analisa kadar air tidak menunjukkan 

perbedaan yang signifikan. 

 

4.2.2 Kadar Lemak 

Rerata kadar lemak kulit pizza bekatul akibat efek proporsi penambahan 

bekatul tanpa stabilisasi dan stabilisasi autoclave terhadap parameter kadar 

lemak antara 6,56% sampai 12,55% (Lampiran 4). Adapun hasil analisa kadar 

lemak kulit pizza akibat perlakuan penambahana bekatul stabilisasi dan tanpa 

stabilisasi serta proporsi penambahannya disajikan pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Kadar Lemak Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.2, menunjukkan bahwa kadar lemak pada kulit pizza bekatul 

cenderung meningkat dengan adanya penambahan bekatul tanpa stabilisasi 

maupun bekatul stabilisasi. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa kulit pizza 

dengan penambahan bekatul tanpa stabilisasi memiliki kadar lemak yang tinggi 

dibandingkan kulit pizza dengan penambahan bekatul dengan stabilisasi. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul tanpa stabilisasi dan stabilisasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kadar lemak kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan proporsi 

bekatul (5%, 15%, 25%) memberikan pengaruh yang sangat nyata tehadap 

kadar lemak kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua pelakuan 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata pula. Rerata kadar lemak kulit pizza 

bekatul akibat perlakuan stabilisasi dan subsitusi tepung bekatul disajikan pada 

Tabel 4.3 

 

Tabel 4.3 Rerata Kadar Lemak Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Stabilisasi 

Bekatul dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Perlakuan 

 Stabilisasi 

Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata Kadar 

Lemak (%) 

DMRT 

Tanpa Stabilisasi 5 11,59 d 0,80 

15 12,11 de 0,90 

25 12,55 e - 

Stabilisasi 5 6,56 a 0,82 

15 7,74 b 0,86 

25 10,14 c 0,88 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Pada Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa kadar lemak kulit pizza bekatul semakin 

meningkat dengan adanya penambahan bekatul dengan atau tanpa stabilisasi, 

hal ini dikarenakan tepung bekatul mengandung kadar lemak yang lebih besar 

dibandingkan dengan kadar lemak tepung terigu (1,3%). Bekatul mengandung 

kadar lemak 13-23% (Anonymous, 2002b), sehingga semakin tinggi penambahan 

tepung bekatul maka kadar lemak kulit pizza juga semakin besar. 
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Perlakuan panas stabilisasi juga mengakibatkan berkurangnya kadar lemak 

pada kulit pizza bekatul dengan proses stabilisasi. Adanya panas dapat 

mengakibatkan viskositas lemak menjadi turun sehingga lemak berinteraksi 

dengan pati dan protein. Lemak akan melumasi struktur internal dan mencegah 

pengembangan protein secara berlebihan. Adanya ikatan lemak dengan protein 

juga mengakibatkan turunnya kadar lemak pada kulit pizza. Menurut Pomeranz 

(1994), proses yang diaplikasikan terhadap makanan yang mengandung lemak 

dapat menyebabkan berbagai perubahan antara lain lipolisis, oksidasi, 

polimerisasi dan degradasi. Adanya perubahan sifat fisik maupun kimia tersebut 

dapat menurunkan nilai nutrisi. 

 

4.2.3 Kadar Pati 

Rerata kadar pati kulit pizza bekatul akibat efek proporsi penambahan bekatul 

tanpa stabilisasi dan stabilisasi autoclave terhadap parameter kadar pati antara 

40,72% sampai 47,98% (Lampiran 5). Hasil analisa kulit pizza akibat perlakuan 

penambahan bekatul stabilisasi dan tanpa stabilisasi serta proporsi 

penambahannya disajikan dalam Gambar 4.3 

 

 

Gambar 4.3 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Kadar Pati Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.3, dapat ditunjukkan bahwa kadar pati kulit pizza bekatul 

cenderung menurun dengan adanya penambahan bekatul tanpa stabilisasi 

maupun stabilisasi. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa kulit pizza dengan 

perlakuan penambahan bekatul stabilisasi memiliki kadar pati lebih rendah 
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dibandingkan dengan kadar pati pada kulit pizza dengan perlakuan tanpa 

stabilisasi. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul (tanpa stabilisasi dan stabilisasi) memberikan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap kadar pati kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan proporsi 

bekatul (5%, 15%, 25%) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

kadar pati kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. Rerata kadar pati Kulit Pizza Bekatul 

akibat perlakuan stabilisasi disajikan pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4 Rerata Kadar Pati Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Stabilisasi 

JenisPerlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar Pati 

(%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 45,71 b 0,86 

Dengan Stabilisasi 42,15 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.4, dapat kita ketahui bahwa kadar pati menurun dengan adanya 

perlakuan stabilisasi, penurunan kadar pati ini karena adanya perlakuan 

stabilisasi yang melibatkan panas. Adanya panas menyebabkan kandungan pati 

yang terdapat pada kulit pizza berinteraksi dengan protein primer selama proses 

pemanasan sehingga terjadi reaksi maillard. Selama pengovenan produk akan 

terjadi perubahan struktur adonan dan perubahan warna dari permukaan kulit. 

Terjadinya perubahan warna ini dikarenakan adanya reaksi maillard. Reaksi 

maillard terjadi akibat gugus amino primer protein dan gula oleh adanya 

pemanasan (Winarno, 1997). Proses gelatinisasi juga dapat mengakibatkan 

menurunnya kadar pati pada kulit pizza bekatul. Penurunan kadar pati pada 

tepung bekatul yang distabilisasi diduga karena tergelatinisasinya pati (Sunaryo, 

1985). Proses gelatinisasi pati terjadi karena penambahan air selama proses 

pembuatan adonan kulit pizza bekatul dan panas dari proses pengovenan. 

Eliason (1993) menyatakan bahwa granula pati dapat basah dan secara spontan 

dapat terdispersi dalam air atau minyak. Hal ini menunjukkan bahwa granula 

dapat memberikan gugus hidrofilik atau hidrofobik yang menyebabkan nilai kadar 

pati menurun. Rerata kadar pati kulit pizza bekatul akibat perlakuan subsitusi 

tepung bekatul disajikan pada Tabel 4.5 
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Tabel 4.5 Rerata Kadar Pati Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Subsitusi 

Tepung Bekatul 

Penambahan Bekatul 

(%) 

Rerata Kadar Pati 

(%) 

BNT 0,05 

5 45,76 c 1,05 

15 44,04 b 

25 41,99 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai kadar pati tertinggi diperoleh dari 

perlakuan penambahan bekatul 5% dan nilai terendah pada perlakuan 

penambahan bekatul 25%. Hal tersebut dikarenakan kadar pati bekatul lebih 

rendah dibandingkan kadar pati tepung terigu. Kadar pati bekatul berkisar antara 

41,79% sampai 42,36%. Kadar pati tepung terigu berkisar antara 70% sampai 

90% (Luseti, 1975), sehingga makin besar penambahan bekatul kadar pati kulit 

pizza akan semakin kecil. 

 

4.2.4 Kadar Protein 

Protein merupakan polimer dari asam-asam amino yang bergabung dengan 

ikatan peptida (McWilliams, 2001). Rerata kadar protein kulit pizza bekatul akibat 

efek proporsi penambahan bekatul tanpa stabilisasi dan stabilisasi terhadap 

parameter kadar protein antara 8,54% sampai 9,57% (Lampiran 6). Adapun hasil 

analisa kadar protein kulit pizza bekatul akibat perlakuan penambahan bekatul 

stabilisasi dan bekatul tanpa stabilisasi serta proporsi penambahannya disajikan 

pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Kadar Protein Kulit Pizza Bekatul 
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Dari Gambar 4.4, dapat ditunjukkan bahwa kadar protein pada kulit pizza 

cenderung meningkat dengan adanya penambahan bekatul baik dengan 

stabilisasi maupun tanpa stabilisasi. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa kulit 

pizza dengan perlakuan penambahan bekatul stabilisasi memilki protein yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan penambahan bekatul tanpa 

stabilisasi.   

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul dan tanpa stabilisasi bekatul memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kadar protein kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan proporsi 

bekatul (5%, 15%, dan 25%) memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

kadar protein kulit pizza bekatul, sedangkan interaksi dari kedua perlakuan 

tersebut tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap rerata kadar protein. 

Rerata kadar protein Kulit Pizza Bekatul akibat perlakuan stabilisasi disajikan 

pada Tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 Rerata Kadar Protein Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Stabilisasi 

Bekatul 

Jenis Perlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar Protein 

(%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 8,80 a 0,19 

Dengan Stabilisasi 9,45 b 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel  4.6, dapat kita ketahui bahwa kadar protein meningkat dengan 

perlakuan stabilisasi, peningkatan kadar protein kulit pizza bekatul ini karena 

adanya proses pemanasan karena stabilisasi yang mengakibatkan turunnya 

kadar air dalam kulit pizza bekatul. Jika kadar air bahan turun maka ada 

beberapa komponen lain yang meningkat diantaranya adalah kadar protein pada 

kulit pizza bekatul. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan kadar protein 

adalah proses pemanasan menyebabkan denaturasi agregasi yang 

menyebabkan struktur dari protein akan membuka dan berikatan dengan 

polisakarida. Denaturasi protein adalah suatu proses yang menyebabkan 

perubahan struktur protein yang mencakup perubahan bentuk dan lipatan 

molekul, tanpa menyebabkan pemutusan atau kerusakan lipatan antar asam 

amino dan struktur primer protein (Chery dan Mc. Watters, 1981). Kelompok 

hematin pada mioglobin yang bermuatan positif tinggi, akan cenderung untuk 
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berikatan pada polisakarida anionik. Globular protein yang lain tidak akan 

mengarah pada  sebagian penghalang muatan positif, sehingga mioglobin secara 

umum tidak aplikatif. Kompleks larut terbentuk pada pH 5-7 dengan polisakarida 

anionik dan mioglobin terdenaturasi karena protein terikat kuat, komplek masih 

membawa muatan negatif besar sehingga memiliki sedikit kecenderungan untuk 

berkumpul. Pembukaan campuran polisakarida bermuatan dan protein pada 

kondisi dimana protein tidak melipat menghasilkan gulungan acak fleksibel yang 

akan berinteraksi dengan polisakarida (Goldberg, 1994). Ikatan antara 

polisakarida dan protein diduga dapat membuat struktur protein membesar dan 

menyebabkan jumlah N bahan menjadi bertambah. Sedangkan analisa protein 

ditunjukkan dengan adanya jumlah % Nitrogen. Penetapan kadar protein dengan 

metode Kjeldahl merupakan metode empiris (secara tidak langsung) yaitu melalui 

penetapan kadar N dalam bahan sehingga senyawa-senyawa bernitrogen yang 

lain juga terukur sebagai protein (Sudarmadji, 1997). Rerata kadar protein kulit 

pizza bekatul akibat penambahan proporsi tepung bekatul disajikan pada Tabel 

4.7 

 

Tabel 4.7 Rerata Kadar Protein Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan Subsitusi 

Tepung Bekatul 

Penambahan Bekatul 

(%) 

Rerata Kadar Protein 

(%) 

BNT 0,05 

5 8,90 a 0,24 

15 9,10 b 

25 9,37 c 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai kadar protein tertinggi diperoleh dari 

perlakuan penambahan bekatul 25% dan nilai terendah pada perlakuan 

penambahan bekatul 5%. Hal ini disebabkan adanya hubungan protein dengan 

kadar pati dan lemak dimana dengan adanya panas dan adanya lemak maka 

protein yang terdenaturasi berikatan dengan lemak dan terjadi pembengkakan 

sehingga menyebabkan kadar protein meningkat. Menurut Harris dan E. Karmas 

(1988) menyatakan bahwa kenaikan protein dapat disebabkan karena terjadinya 

interaksi antara protein dengan lemak dengan melalui tiga tahapan yaitu 

pembentukan produk primer, degradasi hidroperoksida, dan polimerisasi produk 
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primer dan sekunder sehingga menghasilkan produk akhir berupa protein 

termodifikasi. 

 

4.2.5 Kadar Serat Kasar 

Serat kasar merupakan bagian dari serat pangan yang tergolong ke dalam 

serat yang tidak larut (Pronsky dan Devries, 1992). Rerata kadar serat kasar kulit 

pizza bekatul akibat efek proporsi penambahan bekatul tanpa stabilisasi dan 

bekatul stabilisasi terhadap parameter kadar serat antara 2,98% sampai 4,46% 

(Lampiran 7). Adapun hasil analisa kadar serat kulit pizza akibat perlakuan 

penambahan bekatul stabilisasi dan tanpa stabilisasi serta proporsi 

penambahannya disajikan pada Gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Kadar Serat Kasar Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.5, dapat ditunjukkan bahwa kadar serat kasar pada kulit pizza 

bekatul cenderung meningkat dengan adanya penambahan bekatul baik bekatul 

stabilisasi maupun tanpa stabilisasi. Dari grafik juga dapat diketahui bahwa kulit 

pizza dengan perlakuan stabilisasi memiliki kadar serat yang tinggi dibandingkan 

dengan kulit pizza dengan perlakuan tanpa stabilisasi. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul (tanpa stabilisasi dan dengan stabilisasi) memberikan pengaruh sangat 

nyata tehadap kadar serat kasar kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan 

proporsi bekatul (5%, 15%, dan 25%) memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap kandungan serat kasar kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi 
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dari kedua perlakuan tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat nyata. Rerata 

kadar serat kasar kulit pizza bekatul akibat perlakuan stabilisasi dan subsitusi 

tepung bekatul disajikan pada Tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 Rerata Kadar Serat Kasar Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan 

Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

PerlakuanStabilisasi Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata 

Kadar Serat 

Kasar (%) 

DMRT 

TanpaStabilisasi 5 3,02 a 0,20 

15 3,65 b 0,20 

25 4,01 c 0,21 

Stabilisasi 5 2,98 a 0,19 

15 3,73 b 0,21 

25 4,46 d - 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Pada Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa kadar serat kasar semakin meningkat 

dengan bertambahnya proporsi bekatul baik secara stabilisasi maupun dengan 

stabilisasi. Hal ini dikarenakan tepung bekatul mengandung kadar serat kasar 

yang lebih besar (3,27-4,30) dibandingkan dengan kadar serat dari tepung terigu 

(max 0,4) sehingga semakin tinggi penambahan tepung bekatul maka serat 

kasar pada kulit pizza juga semakin meningkat. 

Kadar serat kasar kulit pizza bekatul tanpa stabilisasi lebih kecil  dari kadar 

serat kasar kulit pizza bekatul yang distabilisasi, hal ini dikarenakan kadar serat 

kasar bahan tepung bekatul tanpa stabilisasi lebih rendah nilainya dibandingkan 

kadar serat kasar bahan tepung bekatul stabilisasi, kemungkinan berkaitan 

dengan kadar air bekatul dimana semakin rendah kadar air bekatul maka 

semakin tinggi pula kadar serat kasar. Hal ini akan menimbulkan korelasi positif 

antara meningkatnya kadar air dengan kadar serat kasar karena seperti yang 

dikatakan Luh (1980) bahwa serat dapat mengikat air melalui gugus hidrosilnya 

(OH) sehingga lebih banyak air yang terperangkap dalam jaringan. Hubungan 

antara konsentrasi serat kasar dengan kadar air erat sekali dimana dengan 

adanya pemanasan kadar serat akan meningkat karena kadar air yang menurun. 
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4.3 Karakteristik Fisik Kulit Pizza Bekatul 

4.3.1 Warna 

Warna merupakan parameter penentu mutu suatu bahan pangan.Warna juga 

dapat menjadi pertimbangan untuk konsumen dalam mengkonsumsi suatu 

produk pangan sehingga dalam pembuatan produk diusahakan sedapat mungkin 

untuk menghasilkan produk pangan yang mempunyai warna yang menarik tanpa 

mengabaikan unsur kualitas lainnya. Penerimaan konsumen terhadap warna 

tepung berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor diantaranya faktor alam, 

geografis, dan aspek sosial masyarakat penerima (Winarno 1991). 

Pengujian warna kulit pizza bekatul meliputi nilai kecerahan (L), nilai 

kemerahan (a+) dan nilai kekuningan (b+). Menurut Pomerantz dan Meloan 

(1994) dalam Kumiarsih (2003), nilai kecerahan (L) dinyatakan dengan kisaran 

antara 0-100, dimana nilai 0 menyatakan hitam dan nilai 100 menyatakan warna 

putih. Sedangkan nilai a dan b mempunyai kisaran antara (-100) sampai 

(+100).Untuk nilai (-a) menyatakan hijau, (+a) menyatakan warna merah. Nilai b 

juga mempunyai kisaran antara (-100) sampai (+100), dimana nilai (-b) 

menyatakan warna biru dan (+b) menyatakan warna kuning. 

 

4.3.1.1 Tingkat Kecerahan L* 

Tingkat Kecerahan (L*) kulit pizza bekatul yang dihasilkan sebagai akibat 

perlakuan stabilisasi maupun tanpa stabilisasi dan penambahan proporsi 

penambahan tepung bekatul berkisar antara 30,63-54,40 (Lampiran 8). Grafik 

tingkat kecerahan kulit pizza bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Tingkat Kecerahan (L*) Kulit Pizza Bekatul 
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Pada Gambar 4.6, menunjukkan bahwa semakin tinggi (besar) proporsi 

tepung bekatul yang ditambahkan, menunjukkan semakin rendahnya nilai 

kecerahannya. Begitu juga dengan adanya perlakuan stabilisasi maupun tidak 

membuat nilai kecerahan semakin menurun. 

Hasil analisa ragam (lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

pada bekatul memberikan pengaruh yang sangat nyata tingkat kecerahan (L*) 

kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan proporsi bekatul (5%, 15%, 25%) 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap tingkat kecerahan (L*) kulit 

pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua perlakuan tersebut tidak 

memberikan pengaruh yang nyata. 

 

Tabel 4.9 Rerata Tingkat Kecerahan (L*) Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan 

Stabilisasi Bekatul 

Jenis Perlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar 

Kecerahan (%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 52,14 b 2,51 

Dengan Stabilisasi 36,50 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa kulit pizza bekatul dengan stabilisasi 

memiliki rerata tingkat kecerahan (L*) lebih rendah (36,50) hal ini menunjukkan 

bahwa kulit pizza bekatul cenderung lebih gelap, ini disebabkan karena panas 

autoclave yang tinggi dan cenderung lama menyebabkan pati bereaksi dengan 

asam amino dan mengalami reaksi maillard yang menyebabkan kulit pizza 

menjadi gelap. Kulit pizza bekatul tanpa stabilisasi memiliki kadar kecerahan (L*) 

yang tinggi (52,14) hal ini disebabkan karena tidak adanya proses stabilisasi oleh 

panas menyebabkan komponen lemak dan protein tidak mengalami pemanasan 

sehingga reaksi maillard pada produk dapat dikurangi. 
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Tabel 4.10 Rerata Tingat Kecerahan (L*) Kulit Pizza Bekatul Akibat Subsitusi 

Tepung Bekatul 

Penambahan Bekatul 

(%) 

Rerata Kadar 

Kecerahan (%) 

BNT 0,05 

5 48,17 c 3,08 

15 44,20 b 

25 40,60 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari tabel 4.10, dapat dilihat bahwa semakin tinggi penambahan bekatul maka 

tingkat kecerahan akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan warna bekatul yang 

cenderung lebih gelap daripada warna dari tepung terigu, semakin tinggi bekatul 

maka kadar protein juga semakin tinggi sehingga kemungkinan reaksi maillard 

yang menyebabkan warna kecoklatan juga akan lebih tinggi hal ini dapat terjadi 

karena protein mengikat air yang terikat. Mc Williams (2001) menjelaskan 

perubahan warna terjadi selama reaksi maillard dimana warna asli pada bahan 

tersebut mula-mula akan berubah menjadi warna keemasan, kemudian 

kecoklatan kemerahan dan lama kelamaan akan menjadi coklat gelap. Selain itu 

dengan penambahan bekatul, lemak yang rusak karena pemanasan akan 

semakin tinggi sehingga warna kulit pizza akan semakin gelap. 

 

4.3.1.2 Kemerahan (a+) 

Tingkat kemerahan (a+) kulit pizza bekatul yang dihasilkan sebagai akibat 

perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi dan stabilisasi) dan proporsi penambahan 

tepung bekatul (5%, 15%, 25%) berkisar antara 12,43-28,72 (Lampiran 9). Mc 

William (2001) menyatakan bahwa warna merah yang timbul dari suatu obyek 

merupakan refleksi cahaya secara maksimal dari obyek dengan panjang 

gelombang yang lebih panjang yaitu 600-700nm. Grafik tingkat kemerahan (a+) 

kulit pizza bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.7 
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Gambar 4.7. Pengaruh Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul Terhadap 

Tingkat Kemerahan (a+) Kulit Pizza Bekatul 

Hasil analisa ragam (lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul (tanpa stabilisasi dan stabilisasi) dan perlakuan penambahan proporsi 

bekatul (5%, 15%, 25%) memberikan pengaruh sangat nyata terhadap tingkat 

kemerahan (a+) kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemerahan 

(a+) kulit pizza bekatul. 

 

Tabel 4.11 Rerata Tingkat Kemerahan (a+) Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan 

Stabilisasi Bekatul 

Jenis Perlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar 

Kemerahan (%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 27,16 b 1,36 

Dengan Stabilisasi 13,51 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa kulit pizza bekatul dengan stabilisasi 

memiliki rerata tingkat kemerahan (a+) lebih rendah (13,51) dibandingkan 

dengan tingkat kemerahan (a+) dengan perlakuan tanpa stabilisasi (27,16). Hal 

ini tentu berbanding terbalik dengan literatur yang ada, dimana seharusnya 

tingkat kemerahan (a+) kulit pizza bekatul dengan stabilisasi seharusnya lebih 

tinggi dibandingkan tingkat kemerahan (a+) kulit pizza bekatul tanpa perlakuan 

stabilisasi, panas stabilisasi membuat pati bereaksi dengan asam amino 

sehingga mengalami reaksi maillard yang menyebabkan warna kulit pizza 

menjadi gelap. Mc Williams (2001) menjelaskan bahwa perubahan warna yang 
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terjadi selama reaksi maillard dimana warna asli bahan mula-mula akan berubah 

menjadi warna keemasan, kemudian coklat kemerahan dan menjadi warna coklat 

gelap. Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan Larson (1993) yang 

menyatakan bahwa warna coklat adalah perpaduan antara warna merah dan 

warna kuning dimana warna coklat yang semakin tua menunjukkan peningkatan 

warna merah. Ketidaksesuaian antara hasil percobaan dengan literatur yang ada 

diduga dikarenakan adanya kesalahan teknis selama pengovenan atau dari 

faktor pencahayaan pada saat pengambilan data yang menyebabkan hasil 

percobaan berbanding terbalik. Seharusnya perlakuan stabilisasi memberikan 

hasil tingkat kemerahan (a+) yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat 

kemerahan (a+) pada perlakuan tanpa stabilisasi. 

Tabel 4.12 Rerata Tingkat Kemerahan (a+) Kulit Pizza Bekatul Akibat Stabilisasi 

Tepung Bekatul 

Penambahan Bekatul 

(%) 

Rerata Kadar 

Kemerahan (%) 

BNT 0,05 

5 18,67 a 1,67 

15 20,52 b 

25 21,82 b 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.12, dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan bekatul 

maka tingkat kemerahan akan semakin tinggi, hal ini dikarenakan dengan 

penambahan bekatul maka kadar protein juga meningkat. Protein akan mengikat 

air terikat sehingga dibutuhkan energi panas yang besar untuk menguapkan air. 

Dengan adanya panas maka jumlah protein yang tinggi tersebut akan 

berinteraksi dengan pati sehingga terbentuk reaksi maillard, sehingga 

terbentuklah warna coklat. Larsson (1993) menyatakan bahwa warna coklat 

sebenarnya merupakan perpaduan antara warna merah dan kuning.Warna coklat 

yang semakin tua menunjukkan peningkatan warna merah. 

 

4.3.1.3 Kekuningan (b+) 

Tingkat warna kuning (b+) kulit pizza bekatul yang dihasilkan sebagai akibat 

perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi atau stabilisasi) dan proporsi penambahan 

tepung bekatul (5%, 15%, dan 25%) berkisar antara 13,33 - 25,83 (Lampiran 10). 

Grafik tingkat warna kuning (b+) kulit pizza bekatul dapat dilihat pada Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Tingkat  Warna Kuning (b+) Kulit Pizza bekatul 

Tingkat warna kuning (b+) menyatakan tingkat biru-kuning dengan kisaran 

nilai -100 sampai 100.Nilai negatif (-) menyatakan kecenderungan warna biru 

sedangkan nilai positif (+) menyatakan kecenderungan warna kuning. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

bekatul (tanpa stabilisasi dan dengan stabilisasi) dan perlakuan penambahan 

proporsi bekatul (5%, 15%, 25%) memberikan pengaruh sangat nyata terhadap 

tingkat kekuningan (b+) kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kekuningan 

(b+) kulit pizza bekatul. 

 

Tabel 4.13 Rerata Tingkat Kekuningan (b+) Kulit Pizza Bekatul Akibat Perlakuan 

Stabilisasi Bekatul 

Jenis Perlakuan 

Stabilisasi 

Rerata Kadar 

Kekuningan (%) 

BNT 0,05 

Tanpa Stabilisasi 21,59 b 1,35 

Dengan Stabilisasi 16,10 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.13, dapat diketahui bahwa rerata tingkat kekuningan kulit pizza 

bekatul tanpa stabilisasi (21,59) lebih besar dibandingkan tingkat kekuningan 

kulit pizza bekatul dengan stabilisasi (16,10). Hasil pengamatan berbanding 

terbalik dengan literatur yang ada yang seharusnya tingkat kekuningan pada kulit 

pizza stabilisasi harusnya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kekuningan 

pada kulit pizza tanpa stabilisasi, hal ini dapat terjadi karena adanya reaksi 
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maillard yang ditimbulkan adanya pemanasan karena stabilisasi. Mc Williams 

(2001) menjelaskan bahwa perubahan warna yang terjadi selama reaksi maillard 

dimana warna asli bahan mula-mula akan berubah menjadi warna keemasan, 

kemudian coklat kemerahan dan menjadi warna coklat gelap. Pernyataan diatas 

didukung dengan pernyataan Larson (1993) yang menyatakan bahwa warna 

coklat adalah perpaduan antara warna merah dan kuning. Ketidak selarasan 

antara pengamatan dengan literatur yang ada dapat disebabkan oleh berbagai 

faktor salah satunya adalah faktor saat pembuatan produk. 

 

 

Tabel 4.14 Rerata Tingkat Kekuningan (b+) Kulit Pizza Bekatul Akibat Stabilisasi 

Tepung Bekatul 

Penambahan Bekatul 

(%) 

Rerata Kadar 

Kekuningan (%) 

BNT 0,05 

5 22,45 c 1,65 

15 17,85 b 

25 16,23 a 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Dari Tabel 4.14, dapat dilihat bahwa penambahan proporsi bekatul 

menyebabkan tingkat kadar kekuningan kulit pizza bekatul menjadi menurun. 

Tingkat kadar kekuningan kulit pizza bekatul paling tinggi terdapat pada kulit 

pizza pada penambahan bekatul sebesar 5% (22,45) sedangkan tingkat kadar 

kekuningan kulit pizza bekatul paling rendah terdapat pada penambahan bekatul 

sebanyak 25% (16,23). Hal ini terjadi karena kadar air pada bekatul terikat oleh 

protein. Kadar protein dengan penambahan proporsi bekatul semakin banyak 

akan semakin meningkat sehingga kemampuan untuk mengikat air pun semakin 

kuat. Menurut Larson (1993) warna kuning yang timbul merupakan refleksi 

cahaya oleh kadar air dalam bahan, selain itu warna coklat pada bahan terbentuk 

karena adanya perpaduan antara warna merah dan warna kuning 

 

4.3.2 Volume Pengembangan 

Tingkat volume pengembangan kulit pizza bekatul yang dihasilkan sebagai 

akibat perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi maupun dengan stabilisasi) dan 

proporsi penambahan bekatul (5%, 15%, 25%) berkisar antara 130,52 cm3/gr - 
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205,47 cm3/gr (Lampiran 11). Grafik volume pengembangan kulit pizza bekatul 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Volume Pengembangan Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.9, dapat ditunjukkan bahwa volume kulit pizza tertinggi 

terdapat pada kulit pizza dengan perlakuan stabilisasi dengan proporsi 

penambahan bekatul 25% (205,47cm3/gr) sedangkan volume kulit pizza terendah 

terdapat pada kulit pizza dengan perlakuan stabilisasi dengan proporsi 

penambahan bekatul 15% (130,52cm3/gr).  

Hasil analisa ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa perlakuan stabilisasi 

(tanpa stabilisasi dan dengan stabilisasi) tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap volume pengembangan kulit pizza bekatul. Perlakuan penambahan 

proporsi bekatul (5%, 15%, 25%) tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kulit pizza bekatul, sedangkan untuk interaksi dari kedua perlakuan juga 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. 

Dari hasil analisa ragam dapat diketahui tidak adanya pengaruh yang nyata 

pada volume pengembangan kulit pizza bekatul diduga karena pengukuran 

volume pengembangan dilakukan dengan menggunakan alat pengukuran buatan 

manusia sehingga hasil yang didapat bisa kurang akurat untuk pengukuran 

volume pengembangan. Menurut Campbell (1990), elastisitas dan kemampuan 

mengatur suhu (Thermosetting Ability) yang dimiliki oleh gluten berhubungan erat 

dengan volume pengembangan, tekstur, dan kenampakan kulit pizza. Winarno 

(1997) juga menyebutkan bahwa kandungan serat kasar yang tinggi juga akan 

menurunkan volume pengembangan, hal ini disebabkan karena kandungan serat 

kasar yang terdiri dari sebagian besar selulosa dan hemiselulosa. Selulosa 
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adalah polimer glukosa berantai lurus dengan ikatan 1-4β-glikosida. Adanya 

konfigurasi β tersebut menyebabkan selulosa mudah membentuk kristal sulit larut 

dalam air. Proses stabilisasi juga akan menyebabkan volume pengembangan 

menurun. Hal ini erat kaitannya dengan kadar lemak pada kulit pizza dimana 

kenaikan kadar lemak juga akan menyebabkan menaiknya volume 

pengembangan pada kulit pizza bekatul. Eliason dan Larsson (1993) 

menyatakan bahwa kandungan lemak yang tinggi pada bahan akan 

menyebabkan lebih meratanya dispersi lemak sehingga akan menyebabkan 

volume pengembangan akan meningkat. 

 

4.4 Analisa Organoleptik 

4.4.1 Warna 

Nilai total ranking panelis terhadap warna kulit pizza bekatul berkisar antara 

82 sampai dengan 105 (Lampiran 12). Kecenderungan kesukaan panelis 

terhadap warna kulit pizza akibat perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi dan 

dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul (5%, 15%, dan 

25%) disajikan pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung 

Terhadap Warna Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.10, dapat dilihat bahwa total ranking penilaian panelis terhadap 

warna kulit pizza bekatul yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan 

bekatul 5% pada perlakuan bekatul tanpa stabilisasi, hal ini diduga kemungkinan 

bahwa warna bekatul tanpa distabilisasi pada penambahan 5% lebih penyerupai 

bentuk kulit pizza pada umumnya (lebih putih), jika lebih dari 5% warna kulit 
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pizza bekatulnya cenderung kecoklatan dan gelap sehingga kurang disukai oleh 

para konsumen. 

Dari uji analisa warna dapat diketahui bahwa perlakuan stabilisasi (tanpa 

stabilisasi maupun dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul 

(5%, 155, dan 25%) memilki pengaruh yang nyata terhadap warna kulit pizza 

bekatul. Rerata penilaian panelis terhadap warna kulit pizza bekatul ditunjukkan 

pada Tabel 4.15 

 

Tabel 4.15 Penilaian Panelis Terhadap Warna Kulit Pizza Bekatul Akibat 

Perlakuan Stabilisasi dan Proporsi Penambahan Bekatul 

Perlakuan 

Stabilisasi 

Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata 

Penilaian Panelis 

DMRT 

Tanpa 

Stabilisasi 

5 5,25 a 0,80 

15 4,95 bc 0,79 

25 4,10 a 0,72 

Stabilisasi 5 5,00 bc 0,79 

15 4,95 bc 0,79 

25 4,30 ab 0,75 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Berdasarkan penilaian panelis (lampiran 12) dapat dilihat bahwa total ranking 

tertinggi terhadap warna kulit pizza bekatul terdapat pada penambahan bekatul 

tanpa stabilisasi pada proporsi 5%. Total ranking terendah terhadap warna kulit 

pizza bekatul terdapat pada penambahan bekatul 25%. Hal ini diduga karena 

panelis memilih warna yang tingkat kecerahannya tinggi, sedangkan adanya 

penambahan bekatul diatas 5% akan menyebabkan warna menjadi coklat, 

sedangkan stabilisasi menyebabkan warna lebih gelap karena adanya proses 

pemanasan. 

Fellow (1990) menyatakan karakteristik warna coklat keemasan yang terjadi 

pada produk yang diberikan perlakuan panas disebabkan oleh reaksi maillard, 

karamelisasi gula-gula dextrin (dalam bahan pangan maupun diproduksi oleh 

hidrolisa pati) menjadi furfural, karbonisasi gula, lemak, dan protein. Selanjutnya 

menurut Winarno (1987), warna coklat yang dihasilkan ini sering dikehendaki 

atau kadang-kadang menjadi pertanda penurunan mutu. Winarno (1987) dalam 

Hamidah (2001) menyatakan bahwa warna dari segi psikologik adalah respon 
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mata terhadap sinar dengan panjang gelombang 380-770 nm, intensitas yang 

diserap dan intensitas yang dipantulkan mencirikan warna produk. 

 

4.4.2 Aroma 

Nilai total ranking panelis terhadap aroma kulit pizza bekatul antara 88 sampai 

dengan 111 (Lampiran 13). Kecenderungan kesukaan panelis terhadap aroma 

kulit pizza bekatul akibat perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi dan dengan 

stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul disajikan pada Gambar 

4.11 

 

Gambar 4.11 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung Bekatul 

Terhadap Aroma Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.11, dapat dilihat bahwa total ranking penilaian panelis terhadap 

aroma kulit pizza bekatul yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan 

bekatul 5% dengan perlakuan bekatul stabilisasi. Hal ini diduga kemungkinan 

aroma bekatul yang distabilisasi pada penambahan 5% lebih menyerupai kulit 

pizza pada umumnya, karena jika penambahan bekatul lebih dari 5% 

kemungkinan aroma yang dihasilkan terlalu tajam dan kurang diminati oleh para 

konsumen. 

Dari hasil analisa aroma dapat diketahui perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi 

dan dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul (5%, 15%, dan 

25%) memiliki pengaruh yang nyata terhadap aroma kulit pizza bekatul. Rerata 

penilaian panelis terhadap aroma kulit pizza bekatul ditunjukkan pada Tabel 4.16 

 

Tabel 4.16 Penilaian Panelis Terhadap Aroma Kulit Pizza Bekatul Akibat 

Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Bekatul 
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Perlakuan 

Stabilisasi 

Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata 

Penilaian Panelis 

DMRT 

Tanpa 

Stabilisasi 

5 4,70 a 0,74 

15 4,40 a 0,69 

25 4,45 a 0,72 

Stabilisasi 5 5,55 b 0,76 

15 4,70 a 0,75 

25 4,80 ab 0,76 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Berdasarkan penilaian panelis (Lampiran 13) dapat dilihat bahwa total ranking 

tertinggi terhadap aroma kulit pizza bekatul terdapat pada penambahan bekatul 

dengan stabilisasi pada proporsi 5%. Total ranking terendah terdapat pada 

aroma kulit pizza bekatul terdapat pada penambahan tanpa stabilisasi dengan 

proporsi 15%. Hal ini diduga karena adanya senyawa volatil dari bekatul yang 

akan keluar setelah dilakukan pemanasan, dimana kita ketahui bahwa bekatul 

mengandung lemak yang cukup tinggi yang apabila mengalami proses 

pemanasan maka lemak tersebut akan memberikan flavor tertentu yang banyak 

disukai konsumen, oleh karena itu para panelis banyak menyukai perlakuan 

bekatul yang distabilisasi pada produk kulit pizza bekatul. Selain itu aroma tengik 

pada bekatul dapat disamarkan dengan adanya perlakuan stabilisasi daripada 

bekatul tanpa stabilisasi. Hal ini terjadi karena bekatul yang distabilisasi sudah 

mengalami inaktifasi enzim sehingga aroma ketengikan pada bekatul akan 

hilang. 

Fellow (1990) menyatakan bahwa adanya proses pemanggangan akan 

mendegradasi senyawa volatil sehingga menghasilkan sejumlah besar 

komponen aroma. Jenis aroma yang dihasilkan tergantung pada kombinasi 

khusus dari lemak, asam amino, dan gula yang terdapat pada makanan. 

Komponen aroma sangat berkaitan dengan konsentrasi komponen aroma 

tersebut dalam fase uap di dalam mulut. Konsentrasi ini juga dipengaruhi oleh 

sulfat volatil dari aroma itu sendiri. Faktor lain juga mempengaruhi aroma adalah 

kualitas komponen aroma, suhu, komposisi aroma, viskositas makanan, interaksi 

alami antara komponen aroma dan komponen nutrisi dalam makanan tersebut, 

seperti protein, lemak, dan karbohidrat (Fellow, 1990). 
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4.4.3 Rasa 

Nilai total ranking panelis terhadap rasa kulit pizza bekatul berkisar antara 86 

sampai dengan 112 (Lampiran 14). Kecenderungan Kesukaan Panelis terhadap 

rasa kulit pizza bekatul akibat perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi dan dengan 

stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul disajikan pada Gambar 

4.12 

 

Gambar 4.12 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung 

Terhadap Rasa Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.12, dapat dilihat bahwa total ranking panelis terhadap rasa kulit 

pizza bekatul yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan bekatul 5% 

dengan perlakuan bekatul stabilisasi, hal ini diduga karena kemungkinan bahwa 

rasa bekatul yang distabilisasi pada penambahan 5% lebih menyerupai kulit 

pizza pada umumnya karena jika lebih dari 5% maka akan timbul rasa pahit dan 

tidak enak sehingga produk kurang disukai oleh konsumen. 

Dari hasil analisa rasa dapat diketahui bahwa perlakuan stabilisasi (tanpa 

stabilisasi atau dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul 

(5%, 155, dan 25%) memiliki pengaruh yang nyata terhadap rasa kulit pizza 

bekatul. Rerata penilaian panelis terhadap rasa kulit pizza bekatul ditunjukkan 

pada Tabel 4.17 
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Tabel 4.17 Penilaian Panelis Terhadap Rasa Kulit Pizza Bekatul Akibat 

Perlakuan Stabilisasi Bekatul dan Subsitusi Bekatul 

Perlakuan 

Stabilisasi 

Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata 

Penilaian Panelis 

DMRT 

Tanpa 

Stabilisasi 

5 4,80  ab 0,88 

15 4,65  a 0,84 

25 4,30  a 0,81 

Stabilisasi 5 5,60  b 0,89 

15 4,95  ab 0,89 

25 4,70  a 0,87 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 

Berdasarkan penilaian panelis (Lampiran 14) dapat dilihat bahwa total ranking 

tertinggi terhadap rasa kulit pizza bekatul terdapat pada penambahan bekatul 

dengan perlakuan stabilisasi pada proporsi 5%. Total ranking terendah terhadap 

rasa kulit pizza bekatul terdapat pada penambahan bekatul tanpa stabilisasi 

dengan proporsi 25%. Hal ini diduga karena adanya flavor tertentu yang khas 

pada bekatul selain itu pada penambahan bekatul 5% rasa kulit pizza bekatul 

tidak pahit. 

Rasa suatu bahan pangan berasal dari bahan itu sendiri dan apabila telah 

mendapat proses pengolahan maka rasa akan dipengaruhi oleh bahan-bahan 

yang ditambahkan selama proses pengolahan. Menurut Soekarto (1985) di 

dalam Rasulu (2004) menyatakan bahwa komponen yang bertanggung jawab 

untuk rasa pada umumnya tidak dapat menguap pada suhu ruang, komponen ini 

bereaksi dengan reseptor penerima rasa yang berlokasi pada kuncup pengecap 

lidah. 

 

4.4.4 Tekstur 

Nilai total ranking panelis terhadap tekstur kulit pizza bekatul berkisar antara 

87 sampai dengan 113 (Lampiran 15). Kecenderungan kesukaan panelis 

terhadap tektur kulit pizza bekatul akibat perlakuan stabilisasi (tanpa stabilisasi 

dan dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul (5%, 15%, 

25%) disajikan pada Gambar 4.13 
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Gambar 4.13 Pengaruh Perlakuan Stabilisasi dan Subsitusi Tepung 

Terhadap Tekstur Kulit Pizza Bekatul 

Dari Gambar 4.13, dapat dilihat bahwa total ranking panelis terhadap tekstur 

kulit pizza bekatul yang tertinggi diperoleh pada perlakuan penambahan bekatul 

dengan stabilisasi pada proporsi 5%, hal ini diduga karena tekstur kulit pizza 

cenderung lebih halus dan hampir menyerupai kulit pizza pada umumnya karena 

jika penambahan proporsi bekatul lebih dari 5% maka tekstur akan keras dan 

mudah hancur sehingga kurang disukai oleh konsumen. 

Dari hasil analisa tekstur dapat diketahui bahwa perlakuan stabilisasi (tanpa 

stabilisasi atau dengan stabilisasi) dan proporsi penambahan tepung bekatul 

(5%, 15%, dan 25%) memilki pengaruh yang nyata terhadap tekstur kulit pizza 

bekatul. Rerata penilaian panelis terhadap tekstur kulit pizza bekatul disajikan 

pada Tabel 4.18 

 

Tabel 4.18 Penilaian Panelis Terhadap Tekstur Kulit Pizza bekatul Akibat 

Perlakuan Stabilisasi Bekatul dan Subsitusi Bekatul 

Perlakuan 

Stabilisasi 

Penambahan 

Bekatul (%) 

Rerata 

Penilaian Panelis 

DMRT 

Tanpa 

Stabilisasi 

5 4,40 a 0,80 

15 4,65 ab 0,82 

25 5,00 abc 0,84 

Stabilisasi 5 5,65 c 0,85 

15 5,40 bc 0,84 

25 4,35 a 0,77 

*Angka dengan notasi yang tidak sama menunjukkan beda nyata (α = 0,05) 
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Berdasarkan penilaian panelis (Lampiran 15) dapat dilihat bahwa total ranking 

tertinggi terdapat pada tekstur kulit pizza bekatul dengan stabilisasi pada proporsi 

5%. Total ranking terendah terhadap kulit pizza bekatul terdapat pada 

penambahan bekatul dengan stabilisasi pada proporsi 25%. Hal ini diduga 

karena penambahan bekatul yang lebih dari 5% akan memberikan tekstur yang 

keras dan mudah hancur. 

 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan melalui metode pembobotan (De 

Garmo et al, 1984) yang meliputi parameter kimia (kadar air, lemak, pati, protein, 

dan serat kasar), fisik (warna dan volume pengembangan), dan organoleptik 

(warna, rasa, aroma, dan tekstur). Penilaian perlakuan terbaik menunjukkan 

bahwa perlakuan terbaik parameter kimia dan fisik berdasarkan metode 

pembobotan adalah perlakuan bekatul tanpa stabilisasi dengan proporsi 

penambahan bekatul sebanyak 25% dengan nilai masing-masing parameter 

adalah kadar air 12,36%; kadar lemak 12,55%; kadar pati 43,25%; kadar protein 

9,18%; kadar serat kasar 4,01%; warna L= 50,57; warna a+ = 28,77; warna b+ = 

19,13; dan volume pengembangan 141,02 cm3. Sedangkan untuk perlakuan 

terbaik parameter organoleptik berdasarkan metode pembobotan adalah 

perlakuan bekatul dengan stabilisasi autoclave dengan proporsi penambahan 

bekatul sebanyak 5% dengan nilai masing-masing parameter adalah warna 5,00 

(agak menyukai), rasa 5,60 (agak menyukai – menyukai), tekstur 5,65 (agak 

menyukai – menyukai), aroma 5,55 (agak menyukai – menyukai). Penilaian 

perlakuan terbaik terhadap parameter kimia, fisik, dan organoleptik kulit pizza 

bekatul disajikan pada Tabel 4.19 
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Tabel 4.19 Penilaian Perlakuan Terbaik Terhadap Parameter Kimia, Fisik, dan 

Organoleptik Kulit Pizza Bekatul 

Parameter Perlakuan 

Terbaik 

Kimia  

 Kadar Air (%) 12,36  

 Lemak (%) 12,55  

 Pati (%) 43,25  

 Protein (%) 9,18  

 Serat Kasar (%) 4,01  

Fisik   

 Warna: L * 50,57  

              a (+) 28,77  

              b (+) 19,13  

 Volume Pengembangan 141,02 

Organoleptik  

 Warna 5,00  

 Rasa 5,60  

 Aroma 5,55  

 Tekstur 5,65  
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V. Kesimpulan Dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

Perlakuan penambahan tepung bekatul (5%, 15%, dan 25%) dan perlakuan 

stabilisasi (tanpa stabilisasi maupun dengan stabilisasi autoclave) ternyata 

berpengaruh nyata terhadap karakteristik kimia dan fisik kulit pizza yang 

dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan bekatul 

dan perlakuan stabilisasi bekatul memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 

air, kadar lemak, kadar pati, kadar protein, kadar serat kasar, dan warna (L*, a+, 

dan b+). 

Hasil uji organoleptik terhadap interaksi panelis kulit pizza bekatul, perlakuan 

penambahan proporsi bekatul (5%, 15%, dan 25%) dan perlakuan stabilisasi 

bekatul (tanpa stabilisasi dan dengan stabilisasi) memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap warna, aroma, rasa, dan tekstur kulit pizza bekatul. 

Hasil penentuan perlakuan terbaik menggunakan parameter kimia dan fisik 

adalah perlakuan bekatul tanpa stabilisasi dengan proporsi penambahan bekatul 

sebanyak 25% dengan nilai masing-masing parameter adalah kadar air 12,36%; 

kadar lemak 12,55%; kadar pati 43,25%; kadar protein 9,18%; kadar serat kasar 

4,01%; warna L= 50,57; warna a+ = 28,77; warna b+ = 19,13; dan volume 

pengembangan 141,02 cm3. Sedangkan hasil perlakuan terbaik untuk parameter 

organoleptik adalah perlakuan bekatul dengan stabilisasi autoclave dengan 

proporsi penambahan bekatul sebanyak 5% dengan nilai masing-masing 

parameter adalah warna 5,00 (agak menyukai), rasa 5,60 (agak menyukai – 

menyukai), tekstur 5,65 (agak menyukai – menyukai), aroma 5,55 (agak 

menyukai – menyukai). 

 

5.2 Saran 

Analisa yang dilakukan masih terbatas pada analisa nilai gizi produk, oleh 

karena itu perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam sebagai contoh analisa 

serat pangan dan analisa PER (Protein Efficiency Ratio) sebelum produk benar-

benar dipasarkan dan dapat dikonsumsi. 
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