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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan 

terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa 
bumi, badai laut dan tsunami. Setiap tahun bencana alam yang 
terjadi di Negara Indonesia semakin meningkat  dan 
menimbulkan banyak korban. Seperti yang telah kita ketahui 
terjadinya bencana letusan Gunung Bromo di Kabupaten 
Probolinggo pada tahun 2010 disusul dengan letusan Gunung 
Kelud di Kabupaten Kediri pada tahun 2014 mengakibatkan 
kerusakan dan memberikan dampak buruk bagi kehidupan 
masyarakat setempat. Salah satu permasalahan utama yang 
sampai saat ini masih dihadapi dalam upaya penanggulangan 
bencana  adalah kebutuhan pangan darurat, khususnya terkait 
dengan pemenuhan gizi yang memenuhi standar minimal yang 
telah dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan RI. 

Menurut Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan 
(2001) penyelamatan kesehatan bagi para korban akibat 
bencana alam dibagi menjadi dua tahap yaitu Fase pertama 
selama 5 hari setelah bencana dengan kondisi: a. Pengungsi 
baru terkena bencana, b. Petugas belum sempat 
mengidentifikasi pengungsi secara lengkap, c. Belum ada 
perencanaan makanan terinci sehingga semua golongan umur 
menerima bahan makanan yang sama dan disesuaikan dengan 
standar gizi harian.  

Fase kedua pengungsi sudah lebih dari 5 hari setelah 
bencana dengan kondisi: a. Pemberian makanan untuk setiap 
orang harus menerima ransum senilai 2.100 Kkal, 40 gram 
lemak dan 50 gram protein, b. Diusahakan memberikan pangan 
sesuai dengan kebiasaan dan ketersediaan setempat, mudah 
diangkut, disimpan dan didistribusikan, c. Harus memenuhi 
kebutuhan vitamin dan mineral. 

Kondisi pangan yang kurang mencukupi bagi para korban 
dapat menambah angka kematian korban. Sehingga sangat 
dianjurkan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan berupa 
pangan darurat yang mencukupi kebutuhan gizi korban 
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bencana. Menurut Institute of Medicine (IOM) (1995) pangan 
darurat adalah pangan yang diproduksi untuk memenuhi 
kebutuhan energi harian manusia yaitu sebesar 2100 kkal 
dalam kondisi darurat. Tujuan dari pangan darurat adalah untuk 
mengurangi kematian korban bencana alam, dengan cara 
menyediakan makanan yang  memiliki kandungan nutrisi 
lengkap agar memenuhi asupan gizi harian korban. Pemenuhan 
kebutuhan energi produk pangan darurat berasal dari tiga 
makronutrien yaitu protein, karbohidrat, dan lemak (Valentina, 
2009).  

Karakteristik pangan darurat dalam 1 bar atau 50 gr 
produk kering mengandung total kalori 233 kkal  dengan 
komponen karbohidrat 23-35 gr, lemak 9-12 gr, protein 7-9 gr 
(Zoumas, 2002). Secara umum berbagai jenis makanan yang 
biasa diberikan pada korban bencana diantaranya bubur instan, 
mie instan, dan lain sebagainya, namun produk tersebut 
memiliki kelamahan yakni belum bisa langsung dimakan 
membutuhkan proses pemasakan dan kandungan gizi pada 
produk sejenis itu masih belum mencukupi kebutuhan nutrisi 
korban. Selain itu produk tersebut biasanya diproduksi oleh 
pabrik dengan skala besar, sehingga sistem tersebut tidak dapat 
dikembangkan menjadi usaha skala kecil dan menengah untuk 
meningkatkan aktivitas ekonomi daerah setempat.  

Kondisi darurat pasca bencana alam dapat menimbulkan 
berbagai macam penyakit diantaranya diare, demam, dan 
penyakit menular (Departemen Kesehatan, 2001), hal ini 
disebabkan karena menurunnya sistem imunitas atau sistem 
kekebalan tubuh manusia sehingga mengakibatkan manusia 
rentan terserang penyakit akibat virus dan radikal bebas 
(Anonim, 2013). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka 
dalam rangka penyelamatan kesehatan akibat bencana dan 
penanganan pengungsi agar tidak kelaparan serta dapat 
mempertahankan status gizi korban bencana maka salah satu 
alternatif yang dapat membantu dalam mendukung kegiatan 
tersebut dengan memberikan makanan yang siap saji atau 
langsung dapat dimakan, seperti cookies atau biskuit yang 
ditambah dengan senyawa antioksidan untuk mencegah radikal 
bebas dan memperkuat daya tahan tubuh. 
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Menurut Fatkurahman (2012) cookies adalah salah satu 
jenis makanan ringan/kecil yang sangat digemari masyarakat 
baik di perkotaan maupun di pedesaan, kue tersebut terbuat 
dari bahan dasar tepung terigu yang kaya akan karbohidrat 
protein dan lemak yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan 
energi/kalori dan dikemas dalam kemasan yang ringan dan 
praktis karena makanan tersebut  siap santap tanpa perlu 
dimasak terlebih dahulu. Salah satu bentuk cookies yang cocok 
dikembangkan sebagai pangan darurat dan sekaligus sebagai 
pangan tradisional daerah adalah bagiak modifikasi dengan 
penambahan zat antioksidan dari ubi jalar ungu. Seperti yang 
telah diketahui bagiak Banyuwangi adalah salah satu contoh 
jenis makanan yang serupa dengan cookies pada umumnya 
namun kue ini dikenal sebagai makanan khas kota Banyuwangi 
yang terbuat dari tepung sagu  atau tepung garut dan bahan 
pembantu lainnya (Pambudi, 2015). Kue bagiak memiliki ciri 
khas yaitu adanya retakan di bagian atas, memiliki rasa gurih, 
renyah dan manis dengan kandungan karbohidrat yang cukup 
tinggi sehingga dapat menahan rasa lapar.  

Permasalahan yang timbul jika kue bagiak dapat dijadikan 
sebagai alternatif pangan darurat, yakni  kandungan gizi dalam 
kue bagiak belum memenuhi syarat dalam pemenuhan asupan 
gizi pada pangan darurat yakni total kalori 2100 kkal per hari. 
Kondisi bahan baku (tepung sagu) yang digunakan cukup mahal 
oleh sebab itu untuk pembuatan bagiak ini akan menggunakan 
subtitusi bahan baku lokal yakni tepung mocaf dan tepung 
jagung. Tepung mocaf dibuat dari bahan baku lokal yakni 
singkong, menurut (BPS, 2012) wilayah  Jawa Timur 
menghasilkan produksi umbi  pohon (singkong) di tahun 2013 
mencapai nilai 117,111 ton per tahun, dengan harga yang relatif 
murah yakni Rp.1.600 ditingkat petani dan produksi jagung 
sebesar 294,977 ton per tahun. 

Untuk meningkatkan kualitas bagiak sebagai pangan 
darurat, pembuatan kue bagiak akan dikombinasikan dengan 
formulasi bahan lain yang kaya akan nutrisi dan antioksidan 
yakni dengan penambahan ubi jalar ungu. Hal yang diharapkan 
dalam penelitian ini adalah dapat diperoleh formulasi pangan 
darurat yang memiliki nutrisi tinggi, berharga murah dan dapat 
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dikembangkan sebagai pangan daerah dengan melibatkan 
peran UKM.  

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan 
dikaji pada penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana formulasi bagiak modifikasi yang dibuat dari 
tepung komposit yang berasal dari tepung sagu, tepung 
mocaf, dan tepung jagung serta penambahan 
antioksidan, apakah memenuhi syarat nutrisi sebagai 
pangan darurat? 

2. Bagaimanakah kualitas sensoris bagiak modifikasi yang 
dihasilkan? 
 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendapatkan formulasi bagiak modifikasi yang 
terbuat dari tepung komposit yang berasal dari tepung 
mocaf, tepung jagung dan tepung sagu serta 
penambahan antioksidan agar dapat memenuhi syarat 
sebagai pangan darurat. 

2. Untuk mengetahui kualitas sensoris dan nilai kandungan 
nutrisi bagiak modifikasi yang dihasilkan, sehingga dapat 
dijadikan sebagai pangan darurat. 
 

1.4 Manfaat 

1. Menghasilkan formulasi bahan kue bagiak modifikasi 
yang berasal dari potensi lokal. 

2. Menghasilkan kue bagiak modifikasi yang kaya akan 
nutrisi, dan siap konsumsi.  

3. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 
produk pangan darurat yang memenuhi standart gizi, 
selain itu pembuatan kue bagiak dapat diterapkan 
sebagai upaya pemerataan pembangunan dan 
industrialisasi di wilayah pedesaan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Pangan Darurat (Emergency Food Product) 
2.1.1 Deskripsi Pangan Darurat 

Pangan Darurat  atau Emergency Food Product (EFP) 
merupakan salah satu produk pangan yang dibuat untuk 
menghadapi bencana atau situasi darurat seperti banjir, tanah 
longsor, gempa bumi, ataupun kelaparan.  Menurut  Zoumas 
et.al (2002) pangan darurat dapat digunakan dalam  mengatasi 
kondisi iklim buruk. Selain itu diharapkan menjadi satu-satunya 
sumber makanan selama periode tertentu untuk menjaga 
kecukupan gizi. Pemenuhan energi produk pangan darurat 
terdiri atas tiga sumber makronutrien yakni karbohidrat, protein, 
dan lemak. Tujuan dari pemberian pangan darurat (EFP) adalah 
untuk memenuhi gizi harian korban bencana agar semua korban 
dapat bertahan hidup. 
Menurut  Valentina (2009) bahwa produk pangan darurat 
termasuk produk fortifikasi karena penambahan kalori berkisar 
antara 30% sampai 100% diatas kebutuhan pada umumnya. 
EFP dapat dibuat berdasarkan produk yang sudah ada dengan 
formulasi tertentu agar memenuhi kecukupan gizi. Faktor utama 
yang harus diperhatikan yakni produk harus berupa produk 
kering. Hal ini dikarenakan biasanya penyaluran bantuan lewat 
jalur udara sehingga aman dalam proses penyaluran. 

Sebelum EFP diproduksi dan disalurkan, Ada beberapa 
hal yang harus diperhitungkan antara lain : 1) Apakah pengguna 
dalam keadaan bergerak atau diam, 2) Apakah pasokan air 
bersih tersedia, 3) Berapakah jumlah orang yang akan 
mengkonsumsi, 4) Mengetahui jumlah kalori yang dibutuhkan 
per hari, 5) Cara konsumsi yang benar mengenai jumlah produk, 
harus disesuaikan dengan kebutuhan kalori harian (Departemen 
Kesehatan, 2001). 

 
2.1.2 Karakteristik Pangan Darurat 

Menurut Zoumas et al (2002), terdapat lima karakteristik 
yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan produk 
pangan darurat yakni 1) aman, 2) memiliki daya tarik yang baik, 
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3) mudah didistribusikan, 4) mudah dikonsumsi, dan 5) memiliki 
kalori yang tinggi. Pembuatan  EFP dalam produk kue kering 
harus memperhatikan dasar kandungan gizi yakni EFP harus 
memenuhi kebutuhan energi sebesar 2100 kal per hari, dimana 
dalam 1 bar produk mengandung protein sebesar 7,9 - 8,9 gr 
per bar, lemak 9,1 – 11,7 gr per bar, dan karbohidrat 23- 35 gr 
per bar  ( 1 bar = 50 gr produk kering). Kandungan nutrisi dapat 
dilihat pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi Pangan Darurat 

Nutrisi Rentang  Usia 
Jumlah per bar 
(233 kkal; 50 gram) 

Lemak - 9-12 g 

Protein 
 

- 7,9 g 

Karbohidrat - 23-35 gr 

Vitamin A 14-18 thn, laki-laki 117 µg 

Vitamin D 51-70 thn, perempuan 1,2 µg 

Vitamin E 14-18 thn, perempuan 2,2 mg 

Vitamin K 19-50 thn, laki-laki 14 µg 

Vitamin C 51 thn keatas, laki-laki 11,1 mg 

Sumber : Zoumas(2002) 
 

2.2 Bagiak 

Bagiak merupakan kue yang terbuat dari tepung sagu 
yang dicampur dengan kelapa parut dan bahan lainnya. Rasa 
dari kue ini manis, gurih dan garing dengan aroma kayu manis. 
Pangan tradisional khas Banyuwangi yang satu ini cukup 
banyak diproduksi dan dibeli oleh wisatawan sebagai buah 
tangan khas Banyuwangi (Suhargo,2015). Karakteristik kue 
bagiak sama dengan cookies pada umumnya, secara fisik, 
bagiak ini memiliki bentuk oval memanjang. Bagiak memiliki 
tekstur keras namun  setelah dimakan mudah hancur atau 
lembek. Kue bagiak terbuat dari tepung sagu, margarin, susu 
skim, telur dan bahan pengembang (Pambudi, 2015). Contoh 
bagiak Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Bagiak Banyuwangi (Pambudi, 2015) 

 
Standar mutu untuk kue bagiak sama dengan standar kue 

kering yaitu sesuai dengan SNI 01-2973-1992  dari 100 gram 
produk  energi minimum 400 kkal, air maksimal 5%, protein 
minimal 9%, lemak minimal 9,5%, karbohidrat minimal 70%, abu 
maksimal 1,5%, serat kasar maksimal 0,5%, logam berbahaya 
negarif, bau dan rasa normal dan tidak tengik (SNI, 1995).  

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan 
bagiak modifikasi yakni tepung sagu, tepung mocaf, dan tepung 
jagung. Bahan tambahan yang digunakan yakni margarin, susu 
skim, gula, telur, bahan pengembang, serta penambahan ubi 
jalar ungu sebagai sumber antioksidan. Bahan baku dan bahan 
tambahan yang diberikan banyak tersedia di pasar tradisional 
sehingga untuk memperoleh bahan baku tersebut bisa lebih 
mudah.  
 
2.3 Bahan Baku Bagiak Tradisional 

 
2.3.1 Tepung sagu 

Tepung sagu adalah salah satu sumber karbohidrat yang 
memiliki peran penting dalam berbagai industri pengolahan, 
misalnya pembuatan roti mie, pempek, bagiak dan sebagainya. 
Pemanfaatan sagu secara lebih lanjut selain dapat mendukung 
upaya pengembangan dan peningkatan keanekaragaman 
pangan olahan berbahan baku sagu, juga dapat mengurangi 
atau menekan beban konsumsi masyarakat pada beras dan 
terigu. Penerapan teknologi pengolahan pangan yang  tinggi 
dapat menjadikan sagu sebagai bahan pangan yang lezat dan 
bergizi tinggi. 

Putera (2005) menyatakan bahwa kandungan kalori dalam 
setiap 100 g sagu sebesar 353 kalori, protein 0,7 gr, karbohidrat 
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84,7 gr, lemak 0,2 gr. Komponen yang paling dominan dalam 
sagu adalah pati (karbohidrat). Pati adalah karbohidrat yang 
dihasilkan oleh tumbuhan untuk persedaan bahan makanan. 
Pati sagu mengandung amilosa sebesar 28% dan amilopektin 
74%. Amilosa merupakan struktur lurus yang memiliki ikatan (1-
4) α-glukosa, sedangkan amilopektin memiliki ikatan (1-4) α-
glukosa dengan cabang ikatan (1-6) α-glukosa. Adapun sifat pati 
sagu yang tidak dimiliki oleh pati lainnya adalah daya tahannya 
yang lebih lama.  
 
2.3.2 Susu Full Cream 

Susu full cream adalah bahan makanan serta minuman 
yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.  Susu full 
cream mengandung energi sebesar 502 kilokalori, protein, 
karbohidrat, lemak, kalsium, fosfor, dan zat besi.  Selain itu di 
dalam Susu Full Cream juga terkandung vitamin A, vitamin B1 
dan vitamin C, (Herman, 2008). Komposisi kandungan gizi susu 
full cream dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 
Tabel 2.2. Komponen Kimia Susu Full Cream 

Komponen zat gizi Susu full cream per 100 gram 

Energi 502 kkal 
Protein 27 gram 
Lemak 26 gram 
Karbohidrat 40 gram 
Vitamin C 47 mg 
Sumber: Belitz and Grosh (1987) dalam Herman (2008) 
 

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal setelah 
krim diambil sebagian atau seluruhnya dalam proses separasi. 
Susu skim mengandung semua komponen gizi dari susu yang 
tidak dipisahkan, kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam 
lemak. Susu full cream mengandung protein susu 25-27%, 
kadar lemak tidak kurang dari 26% dan mineral antara lain 
potassium, kalsium, fosfor, klorida, dan sodium (Adnan,1984). 
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2.3.3 Margarin 

Lemak berfungsi sebgai bahan pengemulsi pada proses 
pembuatan cookies bagiak sehingga menghasilkan cookies 
bagiak yang renyah. Lemak yang dapat digunakan antara lain 
shortening dan margarin. Kandungan kimia yang terdapat dalam 
margarin antara lain dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

 
Tabel 2.3 Komponen Kimia Margarin 

Komponen Jumlah 

Energi (kkal) 720 
Kadar Air (gr) 15,5 
Kadar Protein (gr) 0,6 
Kadar lemak (gr) 81 
Kadar karbohidrat (gr) 0,4 
Kadar abu (gr) 2,5 
Fosfor (mg) 16 

Sumber : Mahmud dkk (2009) 
 

Menurut Ketaren (1986) margarin adalah suatu bahan 
pangan berlemak dalam bentuk emulsi water in oil, yaitu fase air 
berada dalam fase minyak atau lemak. Lemak yang digunakan 
dalam pembuatan margarin berasal dari lemak nabati, biasanya 
menggunakan minyak kelapa, minyak inti sawit, minyak kedelai, 
minyak wijen dan minyak jagung. Minyak nabati umumnya 
berwujud cair, karena mengandung asam lemak tidak jenuh, 
seperti asam linoleat, oleat, dan linolenat. 

Karakteristik warna yang diinginkan pada margarin adalah 
wara kuning mentega (butter yellow). Minyak nabati yang biasa 
digunakan dalam pembuatan margarin adalah minyak sawit 
karena  minyak tersebut telah mempuyai warna kuning, jika 
dijadikan margarin tinggal menambahkan sedikit β-karoten 
untuk mempertegas warna kuning (Bukle, 1987). 

 
2.3.4 Telur 

Telur memiliki memiliki sifat dapat mengikat udara, 
sehingga jika digunakan dalam jumlah banyak akan diperoleh 
kue bagiak yang lebih mengembang. Penggunaan kuning telur 
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tanpa putih telur akan menghasilkan kue bagiak yang lembut. 
Telur membentuk warna,aroma, kelembutan, dan berfungsi 
sebagi emulsifier alami. Selain itu telur juga menambah nilai gizi 
pada bagiak, karena mengandung protein, lema, dan mineral. 
Berikut  adalah komponen kimia dari telur Tabel 2.4. 

 
 
Tabel 2.4 Komponen Kimia Telur 

Komponen Telur utuh Putih telur Kuning telur 

Air (%) 75,00 88,00 48,00 
Protein (%) 13,00 10,50 16,00 
Lipid (%) 11,30 0,03 34,00 
Karbohidrat (%) 0,80 0,80 0,90 
Abu (%) 0,90 0,70 1,10 

Sumber: Wirakusumah (2005) 

Sebagai bahan pangan, telur merupakan gudang zat gizi 
yang dibutuhkan tubuh. Vitamin yang terpenting pada telur 
adalah vitamin B12 yang dapat memperbaiki fungsi saraf. Selain 
itu telur juga mengandung lesithin (emulsifier alami) yang kaya 
akan cholin. Cholin adalah senyawa yang terlibat dalam 
pemindahan kolesterol melalui peredaran darah dan membantu 
metebolisme lemak dalam tubuh (Wirakusumah, 2005).  

Menurut Dinas Peternakan Jawa Timur (2015) pada bulan 
maret 2015 harga telur ras mencapai nilai Rp.16.600 per kg. 
Pada tahun 2013 data populasi ternak ayam petelur mencapai 
43 juta ekor. Dan seiring dengan peningkatnya jumlah ternak 
maka produksi telur juga meningkat. Telur ayam bisa diperoleh 
dari pasar trasional, supermarket, ataupun di toko rumahan. 

 
2.3.5 Gula Halus 

Gula merupakan kompoenen utama dalam pembuatan 
kue bagiak karena gula akan berpengaruh terhadap kualitas 
produk akhir. Jumlah dan mutu gula berpengaruh terhadap 
tekstur, penampakan, dan citarasa. Penggunaan gula halus 
pada pembuatan bagiak sangat baik. Jumlah gula yang 
digunakan harus tepat untuk menjamin hasil yang diinginkan 
yaitu lembut dan tidak keras. Jadi penambahan gula yang tinggi 
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pada pembuatan kue membuat remah kue lebih lunak. 
Komposisi kimia gula halus dalam dalam 100 gram bahan dapat 
dilihat pada Tabel 2.5. 

 
Tabel 2.5 Komponen Kimia Gula dalam 100 gram Bahan 

Komponen  Jumlah 

Kalori (kkal) 364 

Protein (g) 0 

Lemak (g) 0 

Karbohidrat (g) 94 

Kalsium (mg) 5 

Fosfor (mg) 1 

Vitamin A (SI) 0 

Vitamin C (mg) 0 

Air (gr) 5,40 

Sumber : Sularjo (2010) 

 
Gula yang biasa digunakan sebagai pemanis adalah 

sukrosa termasuk dalam disakarida yang terbentuk  dari ikatan 
antar glukosa dan fruktosa. Rumus kimia dari sukrosa adalah 
C12H22O11 dengan sifat fisik tak berwarna, larut dalam air  dan 
etanol, tidak larut dalam eter dan kloroform , titik didih 180oC 
sedangkan sifat kimia dalam suasana asam dan suhu tinggi 
akan mngalami inverse menjadi glukosa ddan fruktosa 
(Sularjo,2010). 

 
2.3.6 Bahan Pengembang 

Bahan pengembang yang ditambahkan pada kue bagiak 
antara lain natrium bikarbonat dan ammonium bikarbonat. Pada 
penelitian terdahulu Pambudi (2015) Penambahan natrium 
bikarbonat (NaHCO3) bertujuan untuk membuat adonan kue 
bagiak mengembang sehingga produk yang dihasilkan 
mempunyai volume besar, memiliki tekstur renyah. Hal tersebut 
terjadi karena jika dilakukan pemanasan akan membebaskan 
karbon dioksida. Sedangkan penambahan ammonium 
bikarbonat (NH4HCO3) bertujuan untuk memberikan daya 
kembang tinggi, adanya retakan pada kue bagiak dan terasa 
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pahit akibat penambahan ammonium bikarbonat yang terlalu 
tinggi. Pada penelitian tersebut dilihat dari perlakuan terbaik 
dinyatakan bahwa proporsi penambahan natrium bikarbonat dan 
ammonium bikarbonat yang baik yaitu (2 : 1,5% b/b tepung). 

 
 

2.4 Sumber Karbohidrat 
 

2.4.1 Karbohidrat 

Karbohidrat adalah salah satu dari 3 nutrisi utama 
penghasil energy yang kita konsumsi. Secara umum karbohidrat 
adalah senyawa organik yang mengandung aton karbon (C), 
hidrogen (H) dan oksigen (O). Menurut Ide (2010) karbohidrat 
sederhana dijumpai dalam bentuk : monosakarida, dan 
disakarida, selain itu karbohidrat komplek dijumpai sebagai: 
polisakarida, cadangan yang terikat dalamrantai alfa (polimer 
monosakarida) yang dapat dipecah oleh enzim pencernaan. 
Polisakarida dikenal sebagai pati atautepung yang banyak 
dijumpai pada padi, biji-nijan, dan umbi-umbian. 

Pati terbentuk lebih dari 500 molekul monosakarida. 
Merupakan polimer dari glukosa, pati terdapat dalam umbi-
umbian sebagai cadangan makanan padda tumbuhan. Jika 
dilarutkan dalam air panas, pati dapat  dipisahkan menjadi dua 
fraksi utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Perbedaan terletak 
pada bentuk rantai dan jumlah monomernya (Anonim, 2015). 

 
2.4.2 Tepung Mocaf 

Mocaf atau Modified Cassava Flour merupakan tepung 
tepung yang terbuat dari singkong yang termodifikasi. Mocaf 
diolah dengan memanfaatkan singkong dan bakteri asam laktat 
yang difermentasi. Menurut Ardhayanti (2015) prinsip 
pembuatan mocaf adalah dengan memodifikasi sel singkong 
secara fermentasi, sehingga menyebabkan perubahan 
karakteristik tepung yang dihasilkan lebih baik berupa naiknya 
viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi dan kemudahan 
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melarut, warna lebih putih dan tidak berbau. Komposisi kimia 
bahan sebagai berikut: 

Tepung mocaf adalah tepung yang terbuat dari singkong 
dengan teknik fermentasi sehingga produk yang dihasilkan 
memiliki karakteristik dan tekstur seperti terigu, putih, lembut, 
dan tidak berbau singkong. Tepung mocaf sering digunakan 
sebagai bahan subtitusi tepung terigu, tepung mocaf memiliki 
kadar karbohidrat, dan lemak lebih tinggi, namun tepung mocaf 
memiliki kadar protein yang lebih rendah dibandingkan tepung 
sagu (Hanifa dkk, 2013). Karbohidrat pada mocaf sebagian 
besar merupakan komponen pati yang tergolong dalam molekul 
monosakarida (amilosa dan amilopektin). Sedangkan komponen 
lain pentose, serat kasar, dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi. 
Oleh karena itu penambahan tepung mocaf pada pembuatan 
cookies bagiak sangat dibutuhkan untuk menambah nilai gizi. 
Tabel komposisi kimia tepung mocaf dapat dilihat pada Tabel 
2.6. 

  
Tabel 2.6 Komponen Kimia Tepung Mocaf per 100 g 

Komponen Jumlah 

Kalori (kkal) 358 

Air (g) 9,25 

Protein (g) 1,93 

Abu (g) 0,30 

karbohidrat(g) 88,6 

Vitamin A(SI) 0,21 

lemak (g) 0,02 

Sumber : Subagio et. al., (2006) 
 

Kandungan pati pada 100 g mocaf sebesar 73,29% 
dengan kandungan amilosa 11.07% dan amilopektin sebesar 
88,93% (Rahman,2007). Menurut Subagio (2007) dalam 
Rahman (2007) pada proses fermentasi granula pati dihidrolisis 
oleh mikroba dan mengahasilkan asam-asam organik. Proses 
hidrolisis ini menyebabkan kaddar pati pada mocaf menjadi 
lebih rendah.  
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2.4.3 Tepung Jagung 

Tepung jagung adalah tepung yang diperoleh dari proses 
penggilingan biji jagung (Zea mays L).  Salah satu jenis jagung 
yang biasa dimanfaatkan untuk pembuatan tepung jagung 
adalah jenis jagung manis (Zea mays sacc). Komponen penting 
pada jagung yakni kadar pati sebesar 70% dari berat biji jagung. 
Selain itu tepung jagung juga mengandung protein, lemak, serat 
kasar, vitamin dan mineral. Protein tepung jagung mempunyai 
komposisi asam amino yang cukup banyak. Untuk komposisi 
gizi pati jagung dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

 
Tabel 2.7 Komponen Kimia Tepung Jagung 100 gram 

Komponen 
Ju

mlah 
Energi (kkal) 355,00 

Kadar Protein (gr) 9,2 

Kadar Lemak (gr) 3,9 

Kalsium (mg) 10,00 

Fosfor (mg)  256,00 

Zat besi (mg) 2,4 

Karbohidrat (gr) 73,7 

Sumber : Djuwardi (2009) 
 

Tepung jagung adalah hasil pengolahan biji jagung yang 
diproses melalui cara penggilingan atau penepungan. Tepung 
jagung merupakan produk setengah jadi yang banyak 
dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Jagung mengandung pati 
54,1 - 71,7%, sedangkan kandungan gulanya 2,6 – 12,0%. 
Karbohidrat pada jagung sebagian besar merupakan komponen 
pati, sedangkan komponen  lainnya adalah pentose, serat kasar 
dekstrin, sukrosa, dan gula pereduksi (Richana dan suarni, 
2015).  
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2.5 Sumber Protein 
 

2.5.1 Protein 

Menurut Devi (2010) Protein adalah komponen yang terdiri 
atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada juga 
mengandung sulfur. Tersusun dari serangkaian asam amino 
dengan berat molekul yang relatife sangat besar. Protein 
tersusun hanya dari asam amino disebut protein sederhana. 
Sedangkan protein yang terdiri dari turunan vitamin, lemak, dan 
karbohidrat disebut protein komplek.  

Asam amino dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu asam 
amino esensial dan asam amino nonesensial. Angka kecukupan 
gizi kecukupan gizi orang Indonesia adalah 60 gram per hari 
(Kemenkes, 2012). Kekurangan protein dapat mengakibatkan 
pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang tidak normal, 
kerusakan fisik dan mental. Sedangkan kelebihan protein dapat 
mengakibatkan kerja berat ginjal. 

 
2.5.2 Kedelai  

Kedalai merupakan salah satu bahan pangan yang berupa 
biji-bijian, kedelai digunakan sebgai bahan baku tempe, tahu, 
kecap, susu kedelai dan lain sebagainya. Hal tersebut 
dikarenakan kandungan nutrisi pada kedelai sangat banyak. 
Kedelai kaya akan protein (asam amino) serta lemak nabati 
yang sangat berperan bagi tubuh. Bila dibandingkan kacang 
hijau, kacang tanah, ikan dan telur, kandungan protein pada 
kedelai lebih banyak. 

Kedelai memliki kandungan protein sebesar 34% smpai 
40%, karbohidrat 34%, lemak 18% dan kalori 331 kal. Setiap 
satu gram asam amino kedelai mengandung 340 mgr Isoleusin, 
480 mgr Leusin, 400 mgr Lisin, 310 mgr Fenilalanin, 200 mgr 
Tirosin, 80 mgr Metionin, 110 mgr Sistin, 250 mgr Treonin, 90 
mgr Triptofan, dan 330 mgr Valin (Winarsi, 2010). Selain itu 
kedelai mengandung senyawa Phenolik dan asam lemak tak 
jenuh, dimana kedua senyawa tersebut dapat menghambat 
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munculnya senyawa Nitrosamin, senyawa tersebut (Nitrosamin) 
menyebabkan penyakit kanker (Rukmana dan Yuyun, 1996).  

Selain asam lemak, kedelai juga mengandung Lesitin. 
Lesitin digunakan secara luas diberbagai industri karena lesitin 
meiliki beberapa sifat fungsional seperti pengemulsi, pelembab, 
koloidal, dan antioksidan. Lesitin juga memberikan efek 
kesehatan fisiologis bagi kesehatan tubuh (Winarsi, 2010). 

 
2.5.3 Kacang Hijau 

 Kacang hijau adalah tanaman palawija yang kaya aka 
nutisi. Kacang hijau mengndung banyak protein, vitamin B1, 
asam folat, kalsium, fosfor, lemak dan asam lemak tak jenuh. 
Secara umum kacang hijau dimanfaatkan sebagai bahan baku 
produk pangan, hal ini karena  kacang hijau memiliki cita rasa 
yang khas. Selain itu kacang hijau mampu meningkatkan 
kualitas produk pangan.  
 Menurut purwono (2005) Kacang hijau merupakan sumber 
protein nabati, serta beberapa zat lain yang bermanfaat bagi 
tubuh manusia seperti amilum, besi, mangan dan minyak lemak. 
Kandungan protein kacang hijau sekitar 22%, karbohidrat 
sebesar 62,90%, dan lemak , 1,20%. Selain itu Rukmana (1997) 
menjelaskan bahwa kandungan protein kacang hijau cukup 
lengkap yang terdiri atas asam amin esensial, yakni Isoleusin 
7,07%, Leucin 12,90%, Lysin 7,94%, Methionin 0,84%, 
Phenylalanin 7,07% Threonin 4,50%, dan Valin 6,323%. Selain 
itu ada juga asam amino nonesensial yakni Alanin 4,15%, 
Arginin 4,44%, Asam Aspartat 12,10%, Asam Glutamat 17,00%, 
Glycin 4,03%, Tryptophan 1,35%, dan Tyrosin 3,86%. 
 
2.5.4 Kacang Tanah 

 Produk utama tanaman kacang tanah adalah biji buah 
yang memiliki rasa gurih dan merupakan makanan sehat. 
Kacang tanah adalah salah satu bahan pangan sumber protein 
dan lemak yang cukup tinggi. Kandungan mineralnya terutama 
kalsium dan fosfor yang cukup tinggi. Tingkat kalori paa kacang 
tanah sebesar 452 kal. Selain itu Kandungan protein kacang 
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tanah kering sebesar 26,90%, karbohidrat 23,60% dan lemak 
44,20% (Haryoto, 2009). 
 Ada berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh yakni 
biji kacang tanah dapat dpat diolah daan diproses menjadi 
minyak goring. Setiap 100 kg kacang tanah, dapat 
menghasilkan minyak antara 40-60 liter (Aak,1989). Kacang 
tanah memiiki peran besar daam mencukupi kebutuhan bahan 
pangan jenis-kaca-kacangan. Kacang tanah merupakan bahan 
pangan yang sehat karena mengandung protein, niacin, 
magnesium, vitamin C, mangan, krom kolesterol rendah, asam 
lemak tidak jenuh 80% dan mengandung asam linoleat sebnyak 
40-45% (Kasno,2005).   
 
2.6 Sumber Antioksidan 

 
2.6.1 Antioksidan 

Antioksidan merupakan zat kimia yang diproduksi oleh 
tubuh atau yang berasal dari makanan yang bertujuan untuk 
menetralisir radikal bebas. Radikal bebas yang diserap oleh 
tubuh melalui poses respirasi aerobik dan berupa superoksida, 
hidroksil, hydroperoxy dan radikal peroksil. Konsumsi makanan 
yang mengandung  zat antioksidan terbukti dapat menghambat 
stress oksidatif (Ranjani R. et. al., 2014) selain itu dapat 
menghambat pertumbuhan sel kanker akibat radikal bebas dan 
menambah daya tahan tubuh yang kuat.   

Ada berbgai sumber antioksida yag dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pangan. Buah-buahan dan sayuran memiliki 
kandungan antioksidan yang cukup banyak. Zat antioksidan 
yang da pada buah dan sayur yakni jenis polifenol, flavonoid, 
karotenoid dan asam askorbat zat tersebut dapat menurunkan 
resiko terjadinya penyakit kanker  (Fada A. et. al., 2014). Ada 
berbagai macam buah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
pangan yang kaya akan antioksidan di antaranya nanas, jeruk, 
dan tamarillo dengan kandungan vitamin C dan aktivitas 
antioksidan berupa flavonoid. 
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2.6.2 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu merupakan salah satu ubi jalar yang banyak 
ditemui di Indonesia. Ubi jalar ungu jenis Ipomoea batatas L.Poir 
memiliki warna ungu yang cukup pekat pada daging ubinya, 
sehingga banyak menarik perhatian. Menurut Pakorny et 
al,.(2001) dan Timberlake dan Bridle(1982) warna ungu pada 
ubi jalar disebabkan oleh adanya pigmen ungu antosianin yang 
menyebar dari bagian kulit sampai dengan daging ubinya. 
Konsentrasi antosianin inilah yang menyebabkan beberapa jenis 
ubi ungu mempunyai gradasi warna ungu yang berbeda (Yang 
dan Gadi, 2008). 

Kandungan antosianin yang terdapat pada ubi jalar ungu 
mempunyai aktivitas sebagai antioksidan (Pakorny et al., 2001). 
Menurut Timberlake dan Bridle (1982) ubi jalar ungu 
mengandung senyawa peonidin glikosida yang dapat 
memperkuat senyawa antioksidan, maka denagn demikian ubi 
jalar ungu mempunyai potensi besar sebagai sumber 
antioksidan alami dan sebagai pewarna ungu alami.  

2.7 Angka Kecukupan Gizi  

Angka Kecukupan gizi (Recommended Dietary 
Allowances) merupakan rekomendasi asupan berbagai nutrien 
esensial yang harus dipertimbangkan berdasarkan pengetahuan 
ilmiah agar asupan nutrisi memenuhi kebutuhan gizi pada 
semua orang. AKG mencerminkan asupan rata-rata sehari yang 
harus dikonsumsi oleh masyarakat (Hartono, 2004). Sedangkan 
menurut Wirakusumah (2012) Angka kecukupan gizi adalah nilai 
yang menunjukan jumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh 
untuk hidup sehat setiap hari bagi semua golongan masyarakat 
menurut kelompok umur, jenis elamin,ukuran tubuh dan 
aktivitas, untuk mencegah terjadinya defisiensi atau 
kerukaranggiziataupun kelebihan gizi. Sumber energi bagi tubuh 
terdiri atas beberapa komponen nutrisi diantaranya karbohidrat, 
protein, lemak, vitamin dan mineral ( Khomsan dan Faisal, 
2008) 
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2.8 Mixture Experiment 

 Menurut cornell (1990) Mixture Experiment (ME) 
merupakan suatu metode rancangan percobaan kumpulan dari 
teknik matematika dan statistika dimana variabel respon 
diasumsikan hanya bergantung pada proporsi relatif bahan 
penyusunnya, dan bukan dari jumlah total campuran bahan 
tersebut. Salah satu tujuan penggunaan perancangan 
percobaan ini adalah untuk mengoptimalkan respon yang 
diinginkan. 
 Ada enam tahap dalam penggunaan ME, tahap pertama 
yaitu menentukan tujuan percobaan, memiih bahan penyusun 
yang dianggap memberikan pengaruh nyata terhadap variabel 
respon produk akhir, menentukan batas atas dan batas bawah 
berupa proporsi relative maing-masing bahan penyusun 
campuran, meentukan variabel respon yang diinginkan, 
membuat model yang sesuai untuk mengolah data dari respon, 
dan memilih desain percobaan yang sesuai (Cornell,1990). 
 
2.9 Proses Pembuatan Kue Bagiak 

 
2.9.1 Pembuatan Adonan dan Pencampuran 

 Pembuatan adonan merupakan faktor terpenting dalam 
proses pembuatan kue bagiak. Faktor yang sangat berpengruh 
dalam pembuatan adonan yakni homoginitas adonan, karena 
sifat ini akan mempengaruhi keseragaman produk akhir yang 
dihsilkan, baik karakteristik fisik, kimia, maupun organoleptik. 
Oleh karena itu, pada saat encmpuran bahan hendaknya 
dilakukan sampai homogeny (Susilo, 2001). 
 Pencampuran bertujuan mencampur semua bahan secara 
homogeny, mendpatkan hidrasi yang sempurna pada 
karbohidrat dan protein, serta membentuk dan melunakan 
gluten. Pencampuran harus berlangsung higga tercapai 
perkembangan optimal dar gluten dan penyerapan airnya (Kim, 
1996). Adonan yang baik dapat dbut dengan memperhatikan 
jumah air yang ditambahkan, lama pengadukan, dan suhu 
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adonan. Air yang ditambahkan umumnya berjumlah 28-38% dari 
berat tepung. Jika penambahan air lebih dari 38% adonan akan 
menjaadi basah dan lengket. Bila penambahan air kurang dari 
28% menyebabkan adonan menjadi keras, rapuh dan sulit untuk 
dibentuk menjadi lembaran (Astawan, 2008). 
 Menurut whitely (1997) ad dua metode dsar pencampuran 
adonan cookies, yaitu metode krim dan metode all-in. cara 
pencampuran metode krim yaitu mencampur terlebih dahulu 
lemak ddan gula secara bersamaan dan disusul dengan 
penambahan bahan lain seperti telur, susu skim, bahan 
pengembang,dan terkhir yakni penambahan  tepung. 
Sedangkan car all-in yaitu mencampur semua bahan secara 
bersamaan hingga homogen. Pencampuran dilakukan sampai 
adonan mengembang.  
 Pembentukan struktur kue bagiak diawali selama 
pencampuran, cara pencampuran bahan pada pembuatan ue 
bagiak menggunakan metode creaming dengan indikator 
adonan yang dihasilkan menjadi kalis. Pada pembuatan kue 
bagiak menggunakan kecepatan rendah dan kecepatan tinggi. 
Saat awal pengadukan menggunakan kecepatan rendah 
kemudian dilakukan penambaan kecepatan tinggi, pada proses 
pencampuran kecepatan tinggi diperlukan waktu 4-5 menit.  
 
2.9.2 Pencetakan  

 Proses pencetakan dimaksud untuk memperoleh bentuk 
ddan ukuran yang lebih seragam dan meningatkan daya tarik 
konsumen. Keseragaman ukuran penting untu memperoleh 
penampakan dan penetrasi panas yang merata sehingga 
memudahkan proses pemanggangan dan menghasilkan produk 
garing dengan wara yang lebi seragam (Winarno, 2004). 
Pencetakan biasanya dilakukan pada Loyang dengan diberi 
jarak untuk menghindari agar kue bagiak  tidak saling lengket. 
Kue bagiak dicetak berbentuk balok dengan ukuran p x l x t (5 x 
1,5 x 1,5) cm ± 0,2 (Pambudi, 2015). 
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2.9.3 Pemanggangan 

 Proses pemanggangan dapat merubah sifat fisik maupun 
kimiawi pada suatau bahan. Faktor yang perlu diperhatikan 
dalam pemanggangan yakni waktu pemanggangan dan suhu 
pemanggangan. Proses pemangangan kue bagiak 
menggunakan suhu 120oC selama 30 menit, penggunaan suhu 
rendah pada pemanggangan kue bagiak bertujuan untuk 
mengahasilkan kue bagiak matang secara merata dan 
menghindari terjadinya gosong pada kue bagiak 
(Pambudi,2015). Tujuan dari tahap pemanggangan untuk 
meningkatkan sifat sensoris produk dan memberikan selang 
rasa, aroma, dan tekstur. 
 
2.9.4 Pendinginan 

Pendinganan merupakan proses terkhir dalam pembuatan 
kue bagiak, tujuan proses pendinginan untuk menurunkan suhu 
kue bagiak setelah proses pemanggangan. Pendinginan kue 
bagiak dilakukan dengan cara sederhana yakni diangin - 
anginkan dengan suhu ruang selama 20 menit sehingga 
menyebabkan pengerasan pada kue (Pambudi, 2015). Jika 
proses pendinginan tida sempurna, maka uap air yang tersisa 
akan mengembun dan menempel pada pada permukaan kue 
bagiak sehingga memacu tumbuhnya jamur (Astawan, 2006). 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 

 Pengaruh Proporsi Natrium Bikarbonat Dan Ammonium 
Bikarbonat Sebagai Bahan Pengembang Terhadap Karakteristik 
Kue Bagiak (Pambudi, 2015). Penelitian ini menggunakan 
perbandingan bahan baku dan bahan tambahan (53% : 47%). 
Hasil yang didapatkan bahwa penambahan proporsi natrium 
bikarbonat dan ammonium bikarbonat berpengaruh nyata 
(α=0,05) terhadap sifat fisik kue bagiak. Sedangkan untuk 
perlakuan terbaik menurut penilaian panelis tingkat kesukaan 
panelis terhadap karakteristik kue bagiak berada pada tingkat 
(agak suka) yakni nilai rerata organoleptik 5 dengan parameter 
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fisik dan kimia kue bagiak dengan kecerahan (80,55), 
kemerahan (2,03), kekuningan (18,84), daya patah (13,80N), 
kadar air (4,38%), kadar abu (1%), Kadar protein (1,36%), kadar 
lemak (12,39), dan kadar karbohidrat (80,87). 

  
Formulasi Dan Optimasi Produk Biskuit Berbahan Baku 

Sagu Ubi Jalar Dan Kacang Hijau (Mayang, 2007). Formulasi 
bahan menggunakan perbandingan bahan baku dengan bahan 
tambahan (65% : 35%) dan di formulasikan menggunakan 
program desain expert. Hasil dari formulasi biskuit perlakuan 
terbaik dapat diterima oleh panelis, hal ini dilihat dari nilai rerata 
penilaian panelis  terhadap karakteristik sensoris yang 
mencakup (tingkat kekerasan, kerenyahan, warna, rasa, dan 
aroma) biskuit mencapai nilai 6,28 sehingga dapat dikatakan 
bahwa biskuit dapat diterima oleh panelis. Uji kimia menunjukan 
bahwa kandungan protein pada biskuit masih belum memenuhi 
standar yakni dengan nilai kadar air (1,75%0, nilai kadar abu 
(0,70%), nilai kadar lemak (14,05%), nilai kadar protein (4,09%), 
dan nilai kadar karbohidrat (78,89%).  
 
2.11 Hipotesis 

 Berdasarkan perumusan masalah dan dihubungkan 
dengan studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat 
ditentukan hipotesa. Diduga penggunaan bahan baku lokal 
seperti tepung mocaf, tepung jagung, tepung sagu serta ubi jalar 
ungu  dapat meningkatkan kualitas sensoris, bernutrisi tinggi 
serta mengandung antioksidan. Sehingga dapat dijadikan 
sebagai alternatif produk pangan darurat. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu  

Penelitian  dilaksanakan  di Laboratorium Teknologi 
Agrokimia Jurusan Teknologi Industri Pertanian dan 
Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian 
Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang. Dilaksanakan pada bulan April 
2015 sampai dengan selesai. 

 
3.2 Alat dan Bahan Percobaan 

 
3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan bagiak modifikasi 
antara lain: mixer (Maspion), baskom, timbangan analitik, 
pengaduk kayu, loyang, dan oven. Peralatan yang digunakan 
untuk analisa adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan 
petri, Erlenmeyer 250 ml, soxhlet, oven, vortex, 
spektofotometer, shaker, pipet ukur, spatula, pipet tetes, gelas 
ukur, beaker glass, desikator, destilator, labu kjedahl, timbangan 
analitik, corong plastik, dan kertas saring. 

 
3.2.2 Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tepung sagu (Sagu mutiara), tepung mocaf (Tepung mocaf 
Novina 99), tepung jagung (Maizenaku), tepung kedelai, tepung 
ubi jalar ungu, gula halus (Claris),  margarin (Blue band), dan 
kuning telur. Bahan yang digunakan untuk analisa adalah 
aquades, HCL 0,1 N, NaOH 45%, tablet kjedahl, H2SO4 pekat, 
H3BO3 3% PE, K2SO4 10%, nelson A, nelson B, alkohol 95% 
dan kertas saring. 
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3.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi 
pada : 

1. Penelitian dilakukan skala Laboratorium dan UKM 
2. Pengambilan perlakuan terbaik berdasarkan uji 

organoleptik terlebih dahulu kemudian pada perlakuan 
terbaik diuji  fisik (daya patah), serta diuji kimia (kadar 
air, analisa proximat dan aktivitas antioksidan) 
 
 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasarkan prosedur 
yang tertera pada Gambar 3.1. 

 

Identifikasi Masalah

Studi Pustaka

Penentuan Hipotesis

Penentuan Rancangan 

Percobaan

Penelitian Pendahuluan 

Penelitian Lanjutan

Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar: 3.1 Prosedur Penelitian 
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3.4.1 Identifikasi Masalah 

 Penentuan masalah berupa identifikasi terhadap masalah 
ketahanan pangan yang masih buruk dalam kondisi darurat 
pasca bencana, dalam hal tersebut pangan darurat merupakan 
salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Kandungan gizi 
yang terdapat pada pangan darurat harus mencukupi gizi harian 
dengan nilai kalori 2100 kkal. Bagiak adalah salah satu alternatif 
makanan yang dapat dijadikan sebagai pangan darurat. Bagiak 
merupakan produk lokal khas Banyuwangi yang terbuat dari 
bahan baku pilihan. Salah satu parameter kualitas bagiak 
adalah memiliki nilai kalori tinggi dan memiliki kandungan 
antioksidan oleh karena itu pemanfaatan komoditas lokal seperti  
ubi kayu, jagung, sagu, kacang kedelai dan ubi jalar dapat 
meningkatkan kualitas sensoris kue bagiak modifikasi, selain itu 
pemanfaatan komoditas lokal dapat meningkatkan nilai ekonomi 
masyarakat setempat. 
 
3.4.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan upaya untuk mencari informasi 
secara luas dari berbagai sumber yang digunakan sebagai 
acuan untuk mendukung pelaksanaan penelitian baik secara 
teoritis maupun praktis. Studi pustaka dilaksanakan dengan 
mempelajari literatur berupa bahan baku, majalah, jurnal, 
laporan penelitian, dan  pustaka lain dari internet yang 
berhubungan dengan pokok bahasan pada penelitian. 
  
3.4.3 Penentuan Hipotesis 

Berdasarkan perumusaan masalah dan dihubungkan 
dengan studi literatur yang telah dilakukan, maka dapat 
ditentukan hipotesa. Penentuan hipotesa dilakukan sebagai 
pendugaan awal pada identifikasi permasalahan rancangan 
penelitian yang akan dilakukan. Diduga penggunaan bahan 
baku lokal dapat meningkatkan kualitas sensoris  serta 
mengandung antioksidan bagiak modifikasi yang dihasilkan. 
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3.4.4 Penentuan Rancangan Percobaan 

Penelitian ini terdiri dari Tahap  Formulasi Tepung 
Komposit dan Tahap  Rancangan Percobaan Pembuatan Kue 
Bagiak. Penentuan Rancangan percobaan  menggunakan dua 
metode yaitu metode Mixture D-Optimal untuk menentukan 
formulasi tepung komposit dan Rancangan Acak Kelompok 
untuk pembuatan kue Bagiak. 

 
A. Formulasi Bahan 

Penentuan formulasi bahan terdiri atas 2 tahap yakni 
Penentuan formulasi tepung dan perhitungan nilai kalori masing-
masing formulasi.  
a. Penentuan Formulasi Tepung  

Penentuan formulasi tepung menggunakan desain mixture 
experiment dengan software desain expert 8.0 Optimal, dengan 
melihat rasio tiga jenis tepung yakni tepung mocaf, tepung 
jagung dan tepung sagu. Rancangan formula yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah rancangan D-Optimal dengan tiga 
variabel, yaitu tepung mocaf (X1), tepung jagung (X2), tepung 
sagu (X3). Komposisi minimal masing-masing bahan baku 0% 
dan maksimal 100% (Mayang, 2007). Formulasi tepung 
komposit yang disarankan oleh software desain expert dapat 
dilihat pada Tabel 3.1. 
b. Penentuan Nilai Kalori Masing-masing Formulasi 

Penentuan nilai kalori masing-masing formulasi bagiak 
menggunakan metode trial and error dengan software Microsoft 
excel.  
Penentuan nilai kalori masing-masing formulasi bagiak 
menggunakan metode trial and error dengan software Microsoft 

excel dengan rumus: X=  
      

   
)  

Keterangan : X = Nilai nutrisi 
A = bobot yang diinginkan 
B = nilai nutrisi masing masing komponen kimia 
berdasarkan literatur 
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Tujuan dari penggunaan metode ini untuk memperkirakan 
nilai kalori bagiak modifikasi dengan masing-masing formulasi 
tepung komposit yang disarankan oleh desain, dimana 
perbandingan tepung komposit dengan bahan lain (30 % : 70%) 
Komposisi bagiak modifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.1 Formulasi Tepung Komposit 

No Mocaf (%) Jagung (%) Sagu (%) Total Kalori 
(Kkal) 

1 22 56 22 283,60 
2 56 22 22 297,18 
3 56 22 22 297,18 
4 0 100 0 283,77 
5 0 50 50 330,75 
6 100 0 0 279,41 
7 22 0 78 277,65 
8 21 22 57 284,93 
9 50 0 50 283,39 
10 0 77 23 284,61 
11 29 35 35 283,94 
12 22 56 22 283,60 
13 56 22 22 297,18 
14 22 56 22 283,60 
15 21 22 57 284,93 
16 22 77 1 282,84 
17 0 0 100 287,44 
18 0 21 79 286,66 
19 50 50 0 281,58 

Keterangan : 
Total kalori : Perkiraan nilai kalori dari 50 g total bahan. 

Berdasarkan tabel diatas formulasi tepung yang dipilih 
yakni ada 5 perlakuan dilihat dari kelengkapan komponen ke 
tiga jenis bahan. Setelah didapatkan jenis perlakuan dari desain 
d-optimal dilanjutkan dengan rancangan percobaan acak 
kelompok non faktorial. 
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B. Rancangan Percobaan Pembuatan Kue Bagiak 

Komposisi bahan bagiak modifikasi dibagi menjadi 2 yakni 
bahan baku (lima formulasi dari d-optimal yang dipilih) dan 
bahan tambahan yang bersifat tetap. Komposisi bagiak 
modifikasi dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

 
Tabel 3.2 Komposisi Bagiak Modifikasi 

Komponen Bahan Persentase (%) 
(b/b total) 

Bahan Baku 30 
Gula 16 
Margarin 13 
Telur 12 
Tepung kedelai 12 
Susu full cream 15 
Tepung ubi jalar ungu 
Jumlah 

2 
100 

Keterangan :  Bahan baku ( tepung Mocaf, tepung jagung dan tepung 
sagu). 

 

Bahan baku tepung komposit (30%) terdiri atas tepung  
mocaf, tepung jagung, dan tepung sagu dengan persentase 
yang berbeda sesuai dengan hasil desain expert. Kemudian dari 
formulasi tersebut didapatkan komposisi bahan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Komposisi Bahan 5 Formulasi 

 
Pembuatan kue bagiak modifikasi pada penelitian ini 

menggunakan rancangan acak kelompok non faktorial. 
Rancangan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.4. 
 
Tabel 3.4 Rancangan Penelitian  

Ulangan   Perlakuan   
 1 2 3 4 5 

 1 A11 A21 A31 A41 A51 

 2 
 3 

A12 

A13 

A22 

A23 

A32 

A33 

A42 

A43 

A52 

A53 

Keterangan: 
A1 : Formulasi kesatu yakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 22%, 

tepung jagung 56%, dan tepung sagu 22%) dengan bahan 
tambahan 70%. 

A2  : Formulasi kedua yakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 56%, 
tepung jagung 22%, dan tepung sagu 22%) dengan bahan 
tambahan 70%. 

A3 : Formulasi ketiga yakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 21%, 
tepung jagung 22%, dan tepung sagu 57%) dengan bahan 
tambahan 70%. 

Komposisi 
Bahan 

Formulasi Bagiak (g) 

A1 A2 A3 A4 A5 

Tepung Mocaf 26 68 25 36 26 

Tepung Jagung 68 26 26 42 92 

Tepung Sagu 26 26 69 42 2 

Gula 64 64 64 64 64 

Margarin 52 52 52 52 52 

Telur  48 48 48 48 48 

Tepung Kedelai 48 60 60 60 60 

Susu skim 60 48 48 48 48 
Tepung ubi jalar 
ungu 8 8 8 8 8 

Jumlah 400 400 400 400 400 
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A4 : Formulasi keempatyakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 29%, 
tepung jagung 36%, dan tepung sagu 35%) dengan bahan 
tambahan 70%. 

A5 : Formulasi kelima yakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 22%, 
tepung jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan bahan 
tambahan 70%.  

 

C.  Material Balance 

Proses pembuatan kue bagiak modifikasi terdapat dua 
tahapan yakni tahap pencampuran dan tahap pemanggangan, 
maka untuk menghitung masuk keluarnya bahan hingga 
didapatkan output (kue bagiak modifikasi) dapat digambarkan 
melalui neraca bahan. Neraca bahan  proses produksi kue 
bagiak modifikasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

Mixer

Bahan Baku 30%

Tepung mocaf 

Tepung jagung

Tepung sagu 

Adonan 100%

Pemanggangan

Bagiak 

Modifikasi 

95%

KA 5%

Bahan Tambahan  

70%

Gambar 3.2 Neraca Bahan Kue Bagiak Modifikasi 
 

3.4.5 Penelitian Pendahuluan 
 

3.4.5.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan sebagai percobaan awal 
dengan cara mengulangi hasil perlakuan terbaik dari penelitian 
sebelumnya, sehingga akan diketahui dapat tidaknya bahan 
baku lokal dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bagiak. 
Penelitian pendahuluan juga digunakan untuk menentukan 
proses dan formulasi komposisi bahan yang tepat dalam 
pengolahan bagiak. Selain itu, untuk mengetahui berapa 
presentase penambahan antioksidan yang tepat pada 
pembuatan bagiak. 
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3.4.5.2 Diagram Alir Pembuatan Kue Bagiak Modifikasi 

Diagram alir proses pembuatan kue bagiak dapat dilihat 
pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

 
Tepung mocaf, Tepung Jagung, 

dan tepung Sagu

Penyangraian

Suhu 80
o
C selama 20 menit

Pendinginan

Suhu ruang 27-30
o
C selama 30 menit

Pengayakan

(60 mesh)

Tepung mocaf, Tepung Jagung, 

dan tepung Sagu sangrai
 

Gambar 3.2. Diagram  Alir Penyangraian Tepung (Modifikasi 
Pambudi, 2015) 
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Pencampuran 1 

Kecepatan speed 1 selama 8 menit

Pencampuran II

Kecepatan Speed 3 selama 5 menit

Pencampuran III

Kecepatan Speed 2 selama 3 menit

Adonan

Pencampuran IV

Kecepatan Speed 1 selama 1 menit

Adonan bagiak

Penimbangan adonan 10 g / biji

Pencetakan 

P : 5 cm, l : 1,5 cm, t : 1,5 cm

Pengovenan 

Suhu 150
o
C selama 30 menit

Di kering-anginkan selama 20 menit

Kue bagiak modifikasi

Analisa 

perlakuan

Terbaik:

-Daya patah

-Lemak

-Protein

-Karbohidrat

-Total kalori

-Antioksidan

Kuning telur 12% b/b Total

Tepung kedelai 20% b/b 

total

Tepung ubi jalar 5% b/b total

Uji Fisik dan Uji Organoleptik

Bagiak Modifikasi Perlakuan Terbaik

Margarin dan Gula halus Tepung mocaf, tepung 

jagung, dan tepung sagu 

sudah disangrai

Penimbangan 

Tepung mocaf 22%

Tepung jagung 77%

Tepung sagu 1%

Tepung Komposit 

30% (120 gram)

 
Gambar 3.3. Diagram  Alir Pembuatan Bagiak (Modifikasi Pambudi, 

2015) 
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3.4.6 Penelitian Lanjutan 

Penelitian lanjutan adalah pelaksanaan penelitian sesuai 
dengan rancangan percobaan yang telah ditentukan kemudian 
dilanjutkan dengan uji kesukaan, penetuan perlakuan terbaik, uji 
fisik, dan uji kimia. 

 
 

3.4.6.1 Pengujian Bagiak Modifikasi 

1. Uji Organoleptik: Menggunakan metode uji hedonik 
dengan parameter yang digunakan meliputi warna, rasa, 
aroma, dan kerenyahan  

2. Uji Fisik  
- Daya patah dengan tensil strength (Pambudi, 2015), uji 
daya patah menunjukan tingkat kekerasan kue bagiak 
menggunakan alat tensil strength . 
- Kadar air metode oven (AOAC,1990), untuk menguji 
kandungan air yang ada pada kue bagiak modifikasi. 
Metode yang digunakan yakni metode oven 

3. Uji Fisik dan Kimia (Uji Proximat) dapat dilhat pada Lampiran 
1 

- Kadar lemak metode soxhlet (AOAC,1990), pengujian 
kadar lemak melalui proses soxhletasi. 

- Kadar protein metode kjedahl (AOAC,1990), pengujian 
kadar protein dengan 3 tahap yakni destruksi, 
destilasi,dan titrasi. 

- Kadar Abu (AOAC,1990),uji kadar abu yakni proses 
pengabuan menggunakan alat Muffle Furnace (Tanur) 
- Kadar karbohidrat (AOAC,1990), pengujian karbohirat 

dengan by difference 
- Total Kalori (menggunakan faktor Atwater), metode 

penjumlahan kadar protein, lemak, dan karbohidrat 
yang telah dikalikan dengan faktor pengalinya. 

4. Uji Kadar antioksidan (menggunakan DPPH), metode 
penyerapan senyawa antioksidan terhadap radikal bebas 
DPPH. 
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3.4.6.2 Analisa Data 

Data yang diperoleh dari uji Sensoris dianalisa 
menggunakan penelis tidak terlatih terdiri dari 30 orang. 
Pengujian yang dilakukan menggunakan metode Uji hedonik (uji 
kesukaan) meliputi warna, rasa, aroma, dan kerenyahan. Setiap 
parameter memiliki nilai dari yang terendah sampai tertinggi 
yaitu 1 = sangat tidak suka, 2= tidak suka, 3= netral, 4= suka, 
dan 5= sangat suka. 

Untuk menganalisis nilai dari seluruh perlakuan data hasil 
uji organoleptik menggunakan Uji Friedman. Menurut (Millah, 
2014) apabila hasil Uji Friedman menunjukan adanya beda 
nyata, maka analisa dilanjut dengan Uji Lanjutan Friedman 
dengan nama Uji Jumlah Rangking friedman. 

Data yang diperoleh dari uji fisik dianalisa menggunakan 
analisa ragam (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh dari setiap 
perlakuan. Apabila terdapat beda nyata pada interaksi kedua 
perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT (Duncan’S Multiple Range 
Test) dan bila tidak terdapat interaksi dilakukan uji beda BNT.  

  
3.4.7 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Hasil dari uji friedman dianalisis untuk menentukan 
pemilihan alternatif terbaik dari semua perlakuan dengan 
metode indeks efektivitas. Pengujian ini menggunakan prosedur 
pembobotan  dari parameter mutu yang telah ditentukan. 

Penentuan konsentrasi penambahan antioksdian yang 
paling cocok untuk pembuatan bagiak maka perlu dilakukan 
pemilihan perlakuan terbaik berdasarkan analisa organoleptik. 
Cara penentuan perlakuan terbaik pembuatan bagiak dengan 
memilih skor terbesar. Pemilihan perlakuan terbaik pada 
penelitian ini menggunakan metode De Garmo et al. (1984).  

Prosedur  penentuan perlakuan terbaik menggunakan 
indeks efektivitas sebagai berikut : 
a) Mengelompokkan parameter  

Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah 
dengan parameter organoleptik 
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b) Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-
masing kelompok. Bobot yang diberikan sesuai tingkat 
kepentingan setiap parameter dalam mempengaruhi tingkat 
penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis. 

           
                            

                     
 

c) Menghitung nilai efektivitas (NE) dengan rumus : 

   
      

       
 

Keterangan:  
NE = Nilai Efektivitas 
Np = Nilai Perlakuan 
Ntj = Nilai Terjelek 
Ntb = Nilai Terbaik 

d) Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, 
maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi 
sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan 
nilai semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 
nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

e) Menghitung nilai produk (NP) 
Nilai produk diperoleh dari perlakuuan nilai efektivitas dengan 
bobot nilai. 

f) Menjumlahkan nilai produk dari semua parameter dari tiap 
kelompok. Kelompok yang mempunyai nilai produk tertinggi 
adalah perlakuan terbaik pada kelompok parameter.  

Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki nilai 
produk tertinggi untuk parameter organoleptik.   
 
3.4.8 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan utuk menjawab tujuan dari peneltian yang 
diakukan, sedangkan saran untuk memberikan usulan penelitian 
selanjutnya dari kelemahan penelitian yang dilakukan. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bagiak Modifikasi 

Bagiak merupakan salah satu makanan tradisional yang 
ada di Jawa Timur yakni makanan khas kota Banyuwangi. 
Bagiak yang dibuat pada penelitian ini aalah bagiak yang 
dimodifikasi dengan cara mensubtitusi bahan baku dari komoditi 
lokal yakni tepung mocaf dan tepung  jagung dan tepung sagu. 
Secara fisik, bentuk bagiak bulat memanjang sebesar jempol 
orang dewasa. Kue bagiak memiliki tekstur keras dibagian luar 
tetapi menjadi lumek/ lumer ketika setelah masuk di mulut 
(Pambudi, 2015)  Karakteristik bagiak modifikasi ini sama 
dengan bagiak komersial yang telah ada di pasaran, namun 
untuk karakteristik warna sedikit berbeda, warna kecoklatan 
yang membuat bagiak modifikasi ini berbeda dengan bagiak 
komersial. 

 

 
             (Gambar 4.1 Bagiak Modifikasi, 2015) 

 

Warna kecoklatan pada bagiak modifikasi ini disebabkan 
adanya penambahan ubi jalar ungu. Kombinasi warna kuning 
pada adonan dengan warna ungu yang terdapat ubi jalar ungu. 
Penambahan ubi jalar ungu pada modifikasi ini bertujuan untuk 
memberikan tambahan nutrisi yakni zat antioksidan serta dapat 
menambah nilai kalori pada kue bagiak. Aroma yang dihasilkan 
tercium aroma khas kue bagiak pada umumnya. Selain itu 
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bagiak modifikasi memiliki cita rasa yang gurih dan disukai oleh 
panelis. Tekstur yang dihasilkan padat remah, dan ada sedikit 
retakan di atas permukaaan bagiak,hal ini disebabkan karena 
terjadinya proses gelatinisasi pada pati. 

 
4.2 Hasil Uji Fisik Bagiak Modifikasi 

4.2.1 Kadar Air Basis Kering 

Air merupakan komponen penting yang sangat 
berpengaruh terhadap kualitas, karena dapat mempengaruhi 
tekstur dan cita rasa suatu produk. Bahkan dalam bahan 
pangan kering, tepung, biji-bijian, buah dan sayur memiliki batas 
tertentu (Winarno, 2004). Analisa kadar air bertujuan untuk 
mengetahui presentase kadar air yang terkandung dalam bagiak 
modifikasi. Nilai rerata kadar air bahan tertera pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Rerata Kadar Air Bagiak Modifikasi 

Sumber : Data Primer (2015) 
 

Tabel 4.1 menunjukan bahwa rerata kadar air bagiak 
modifikasi berkisar antara 4,24% - 4,46%. Kadar air kue bagiak 
modifikasi tertinggi terdapat pada perlakuan A5 dengan nilai 
4,46% (Formulasi bahan baku 30% (tepung mocaf 22%, tepung 
jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan bahan tambahan 
70%). Kadar air terendah pada perlakuan A2 dengan nilai 
4,46% (Formulasi  bahan baku 30% ( tepung mocaf 56%, 
tepung jagung 22%, dan tepung sagu 22%) dengan bahan 
tambahan 70%). Formulasi bahan baku tepung komposit 
menghasilkan kadar air rendah, sehingga dapat memenuhi 

Perlakuan Rerata Nilai Kadar Air (%) 

A1 4,40
 

A2 4,24
 

A3 4,42
 

A4 4,37
 

A5 4,46
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standard SNI. Menurut SNI 01-2973-1992 mengenai standard 
air kue kering , dalam 100 gram maksimal mengandung air 
sebesar 5%.  

 

 
Gambar 4.2 Grafik Rerata Kadar Air(%) Bagiak Modifikasi Akibat 

Pengaruh Formulasi Tepung Komposit 
 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukan kadar air setiap 
formulasi mengalami fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh 
perbedaan presentase komponen tepung komposit. Nilai kadar 
air rendah terdapat pada formulasi A2, hal yang mempengaruhi 
rendahnya kadar air pada formulasi A2 adalah tingginya 
presentase tepung mocaf yang ditambahkan yakni sebesar 
56%. Sedangkan pada formulasi A5 memiliki mengandung 
kadar air yang lebih tinggi hal ini dipengaruhi oleh tingginya 
presentase tepung jagung (77%).  

Menurut Nurbaya (2013)  tingginya rasio kandungan pati  
pada bahan pangan menyebabkan kadar air kue kering semakin 
rendah, hal ini dikarenakan adanya kandungan amilosa dalam 
pati bersifat mudah menyerap dan melepaskan air. Tepung 
mocaf memiliki kandungan pati yang lebih tinggi dibandingkan 
dengan pati jagung dan pati sagu. Kandungan pati mocaf 
sebesar 85% sampai 87% (Ariyani, 2010) dalam 
(Kusumanegara A.I, 2012). Kandungan pati jagung sebesar 
69,97% (Nurbaya, 2013). Sedangkan kandungan pati tepung 
sagu sebesar 84% (Putera, 2005). Sehingga kadar air pada 
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formulasi A2 lebih rendah karena kandungan pati mocaf lebih 
tinggi. Sedangkan pada formulasi A5 kandungan kadar airnya 
lebih tinggi disebabkan oleh kandungan pati jagung lebih rendah 
sehingga kemampuan untuk menyerap dan melepaskan air 
tidak maksimal. 

Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan 
formulasi komponen tepung komposit tidak berbeda nyata (α = 
5%), dapat dilihat pada Lampiran 4. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan melihat nilai F hitung (4,524) dengan taraf kepercayaan 
5%. Analisa ragam (ANOVA) digunakan untuk mengetahui 
pengaruh setiap perlakuan, apabila terdapat beda nyata pada 
antar perlakuan dengan ketentuan (F hitung > F tabel) taraf 
kepercayaan 5% maka harus dilakukan uji lanjut BNT namun 
jika (F hitung < F tabel) maka tidak perlu dilakukan uji lanjut 
(Yitnosimarto, 2001). Sehingga pada analisa ragam (ANOVA) 
kadar air kue bagiak tidak dilakukan uji lanjut karena F hitung 
(4,524) < F Tabel (4,82) yang artinya  setiap perlakuan 
perbedaan formulasi komponen tepung kompsit tidak 
berpengaruh nyata terhadap kadar air kue bagiak modifikasi. 
 
4.2.2 Daya Patah 

Daya patah bahan pangan menunjukkan ketahanan  
bahan pangan tersebut terhadap tekanan yang diberikan dan 
juga berhubungan dengan tingkat kerenyahan produk. Daya 
patah yang semakin rendah menunjukan tingkat kerenyahan 
yang semakin baik (Ketaren, 2008). Rerata nilai yang diperoleh 
pada uji fisik daya patah dapat dilihat pada Tabel 4.2  

 
Tabel 4.2 Rerata Daya Patah Bagiak Modifikasi 

Sumber : Data Primer (2015) 

Perlakuan Rerata Nilai Daya Patah (N) 

A1 44,23
 

A2 64,00
 

A3 35,23
 

A4 50,53
 

A5 50,03
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Tabel 4.2 menunjukan bahwa nilai yang diperoleh pada uji 
daya patah mengalami fluktuatif. Rerata daya patah pada 
bagiak modifikasi dengan perbedaaan presentase tepung 
komposit berkisar antara35,23 N sampai 64,00 N. Nilai terendah 
pada formulasi A3 dengan Formulasi bahan baku 30% (tepung 
mocaf 21%, tepung jagung 22%, dan tepung sagu 57%) dan 
bahan tambahan 70% memiliki dayah patah sebesar 35,23N, 
sedangkan nilai tertinggi terdapat pada formulasi A2 dengan 
formulasi bahan baku 30% ( tepung mocaf 56%, tepung jagung 
22%, dan tepung sagu 22%) dengan bahan tambahan 70% 
Memiliki daya patah sebesar 64,00N. Hal ini dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yakni kandungan senyawa dalam bahan baku, 
proses pemanggangan, dan proses pencetakan.   

 

 

Gambar 4.3 Rerata Daya Patah Bagiak Modifikasi 
 

Menurut Dewa (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi 
besarnya daya antara lain (1) Ketebalan produk, semakin tebal 
produk, daya patah akan semakin tinggi. (2) kadar air, adanya 
air dalam rongga-rongga antar sel suatu bahan dapat 
menurunkan kekuatan sel sehingga akan menurunkan 
kerenyahan produk (daya patah tinggi). (3) kadar protein. Selain 
itu lemak juga berpengaruh terhadap daya patah. Semakin 
banyak penambahan margarin dapat menyebabkan kue kering 
mudah dipatahkan. Menurut Bennion (1980) interaksi antara 
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pati, protein, dan lemak akan menghasilkan produk yang 
bertekstur lebih renyah karena air yang terlepas dari pati tidak 
terperangkap secara maksimal oleh protein yang telah terlumasi 
oleh minyak. 

Hasil analisa ragam Lampiran 5 menunjukkan bahwa 
perlakuan formulasi komponen tepung komposit tidak berbeda 
nyata (α = 5%). Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai F 

hitung (0,865) dengan taraf kepercayaan 5%. Analisa ragam 
(ANOVA) digunakan untuk mengetahui pengaruh setiap 
perlakuan, apabila terdapat beda nyata pada antar perlakuan 
dengan ketentuan (F hitung > F tabel) taraf kepercayaan 5% 
maka harus dilakukan uji lanjut BNT namun jika (F hitung < F 
tabel) maka tidak perlu dilakukan uji lanjut (Yitnosimarto, 2001). 
Sehingga pada analisa ragam (ANOVA) daya patah bagiak tidak 
dilakukan uji lanjut karena F hitung (0,156) < F Tabel (4,82) 
yang artinya  setiap perlakuan perbedaan formulasi komponen 
tepung kompsit tidak berpengaruh nyata terhadap gaya patah 
kue bagiak modifikasi. 

  
4.3 Hasil Uji Organoleptik Bagiak Modifikasi 

Uji organoleptik merupakan uji dengan menggunakan 
indera manusia sebagai instrumennya. Uji organoleptik 
dilakukan dengan uji hedonik (uji penerimaan). Uji ini sering 
digunakan untuk menilai mutu komoditas pertanian. Pada uji ini 
panelis diminta mengungkapkan tanggapan pribadinya terhadap 
warna, aroma dan rasa dari sampel. Tanggapan tersebut dapat 
berupa suka atau ketidaksukaan (Poste, et.al., 1991). Hasil uji 
friedman dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Nilai Rerata hasil Organoleptik Berasarkan Parameter 
(warna, Rasa, Aroma, dan Kerenyahan) Bagiak Modifikasi 

Formulasi Nilai 
Warna 

Nilai 
Rasa  

Nilai 
Aroma 

Nilai 
Kerenyahan 

Kontrol  3,37 2,43 2,90 3,03 
A1 3,73 3,70 4,10 3,83

b 

A2 4,23 3,87 4,10 2,87
a 

A3 4,03 4,00 4,20 4,10
b 

A4 4,06 3,97 4,17 4,00
b 

A5 4,23 4,33 4,07 4,50
c 

Keterangan : Rerata nilai kerenyahan yang didampingi notasi huruf 
berbeda menunjukan beda nyata pada α=0,05 

 

4.3.1 Warna  

Menurut Paker (2003) warna merupakan variabel yang 
memepengaruhi penampilan suatu produk, warna juga 
merupakan salah satu indikator kematangan atau kerusakan 
suatu produk. Warna adalah suatu hasil pengamatan dan 
penglihatan yang dapat membedakan antar satu warna engan 
warna yang lain, warna juga dapat menarik dan membangkitkan 
selera konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk, selain 
ituwarna juga dapat menjadi penilaian konsumen terhadap 
produk itu sendiri (Wahyuni, 2011) 

Berdasarkan  Tabel 4.3 analisis  nilai  organoleptik  warna 
menggunakan Uji Friedman dapat diketahui bahwa formulasi 
tepung komposit memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 
(taraf α = 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis,  sehingga  
tidak  perlu  dilakukan  uji  lanjutan  jumlah rangking Friedman. 
Hasil uji Friedman rerata nilai organoleptik warna dari 30 panelis 
dapat dilihat bahwa  rerata kesukaan panelis terhadap warna 
bagiak modifikasi dengan perbedaan tepung komposit berkisar  
antara  3,37 – 4,23 (netral-suka). Nilai hasil kesukaan panelis 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan (tidak beda nyata). Hal 
ini ditunjukan dengan nilai x2ri (Nilai friedman dari hasil 
perhitungan) pada warna bagiak modifikasi lebih kecil 
dibandingkan dengan tabel x2t (Nilai yang diperoleh dari tabel 
Chi-Square), disajikan pada Lampiran 6 . Nilai x2ri sebesar 
0,10333 dan Tabel x2t sebesar 9,488 yang artinya bahwa 
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perlakuan formulasi tepung tidak memberikan pengaruh 
terhadap warna.  

Selain itu semakin tinggi jumlah ranking pembobotan yang 
didapatkan menunjukan warna dari bagiak modifikasi semakin 
disukai dan sebaliknya semakin renah jumlah ranking 
pembobotan yang didapatkan menunjukanbagiak modifikasi 
semakin tidak disukai . Jumlah ranking pembobotan tertinggi 
yakni pada perlakuan A5 dengan nilai 99,5 sedangkan nilai 
terendah pada perlakuan A1 senilai 72. Hasil  analisis  nilai  
organoleptik  warna  secara keseluruhan dapat dilihat pada 
Lampiran 6 sedangkan grafik kesukaan warna Bagiak 
Modifikasi dapat  dilihat  pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4 Grafik Rerata Kesukaan Panelis (Warna) 

 

Gambar 4.4 menunjukkan nilai tertinggi terdapat pada 
formulasi A2 dan A5 sebesar 4,23 (suka) dan nilai terendah 
yakni diperoleh pada perlakuan A1 senilai 3,73 (netral), 
karakteristik warna dari masing-masing komponen tepung 
memiliki pengaruh yang berbeda, warna tepung mocaf 
cenderung kecoklatan sedangkan tepung jagung dan tepung 
sagu memiliki karakteristik warna lebih putih. Formulasi bagiak 
modifikasi perlakuan A5 memiliki warna yang lebih terang 
daripada keempat formulasi lainnya, hal ini karena pada 
formulasi A5 mengandung komponen tepung jagung yang lebih 
banyak, dan formulasi A1 lebih banyak tepung mocaf. Menurut 
Comittee on Food Chemicals Codex (2005) tepung mocaf 



45 
 

mempunyai warna krem sampai coklat terang sehingga dengan 
semakin banyak penambahan tepung mocaf menyebabkan 
tingkat kecerahan warna bagiak modifikasi semakin rendah, 
sedangkan tepung jagung memilikiwarnayang lebih cerah 
sehingga menyebabkan tingkat kecerahan warna bagiak 
modifikasi semakin disukai. Secara visual karakteristik warna 
bagiak modifikasi hampir sama yaitu berwarna coklat terang. 
Sedangkan warna pada bagiak kontrol berwarna putih 
kecoklatan. Perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap 
warna bagiak modifikasi diduga karena faktor pencoklatan 
(browning) akibat kombinasi warna adonan dan adanya 
penambahan tepung jalar ungu pada bagiak modifkasi sehingga 
bagiak modifikasi cenderung disukai oleh panelis. Proses 
pencoklatan (browning) disebabkan karena adanya oksidasi. 
Menurut Kumalaningsih (2006) ubi jalar ungu mengandung zat 
antosianin yang menyebabkan adanya pigmen warna ungu.  
Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada 
umumnya larut dalam air, sewaktu pemanasan dalam asam 
mineral pekat, antosianin pecah menjadi antosianin dan gula 
(Winarno, 2002).  

Menurut Winarno (2004) warna pada makanan dapat 
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pigmen, 
pengaruh pemanasan pada gula dan adanya pencampuran 
bahan lain. Sehingga kandungan gula pada bahan yang tinggi 
dapat memberikan warna pada bagiak modifikasi. Warna 
pencoklatan timbul karena karamelisasi gula akibat pemanasan. 
Ketika gula dipanaskan maka kandungan air didalam gula akan 
menguap dan menjadikan konsentrasi gula semakin meningkat. 
Selanjutnya pemanasan akan berlanjut dan menyebabkan gula 
mencair. Saat gula mencair inilah terjadi karamelisasi. 
Karamelisasi ketika pemanasan gula mencapai titik lebur atau 
melebihi titik lebur (Amandasari, 2008). 

 
4.3.2 Rasa 

Rasa merupakan faktor penting untuk menentukan 
diterima atau tidaknya suatu produk makanan. Rasa yang enak 
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dapat menarik perhatian konsumen. Walaupun semua 
parameter normal tetapi jika tidak diikuti oleh rasa yang enak 
maka produk tersebut tidak akan diterima oleh konsumen. Rasa 
dipengaruhi oleh rangsangan indera pengecap, rasa suatu 
bahan pangan oleh beberapa faktor yaitu senyawa kimia, 
temperatur, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain 
(winarno, 2004).  

Berdasarkan  analisis  nilai  organoleptik  warna 
menggunakan uji Friedman dapat diketahui bahwa formulasi 
tepung komposit memberikan hasil yang tidak berbeda nyata 
(taraf α = 0,05) terhadap tingkat kesukaan panelis,  sehingga  
tidak  perlu  dilakukan  uji  lanjutan  jumlah rangking Friedman. 
Hasil uji Friedman rerata nilai organoleptik warna dari 30 panelis 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. Diketahui  bahwa  hasil analisis 
rerata kesukaan panelis terhadap rasa bagiak modifikasi 
dengan perbedaan tepung komposit berkisar  antara  3,70 – 
4,33 (netral-suka). Hal ini ditunjukan dengan nilai x2ri (Nilai 
friedman dari hasil perhitungan) pada rasa bagiak modifikasi 
lebih kecil dibandingkan dengan tabel x2t (Nilai yang diperoleh 
dari tabel Chi-Square). Nilai x2ri sebesar 5,74 dan Tabel x2t 
sebesar 9,488 yang artinya bahwa perlakuan formulasi tepung 
tidak memberikan pengaruh terhadap rasa.  Hasil  analisis  nilai  
organoleptik  rasa  secara keseluruhan dapat dilihat pada 
Lampiran 7 sedangkan grafik kesukaan rasa bagiak modifikasi 
dapat  dilihat  pada Gambar 4.5. 

 

 
Gambar 4.5 Grafik Rerata Kesukaan Panelis (Rasa) 
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Berdasarkan Gambar 4.5 nilai yang diperoleh bersifat 
fluktuatif, naik turunnya nilai tersebut disebabkan oleh 
presentase tiap komponen bahan baku (tepung mocaf, tepung 
jagung, dan tepung sagu) tidak sama. Nilai tertinggi terletak 
pada formulasi A5 sebesar 4,33 sedangkan nilai terendah 
formulasi A1 dengan nilai 3,70. Hal ini akibat  Namun penilaian 
panelis terhadap kue bagiak modifikasi lebih disukai dari pada 
kontrol (bagiak komersial). Hal ini dipengaruhi oleh penambahan 
komponen bahan lain seperti telur, susu, dan gula yang 
ditambahkan pada bagiak modifikasi lebih banyak yakni sebesar 
70%. 

 Menurut Matz dan Matz (1978) dalam Soliha (2008) rasa 
dipengaruhi oleh beberapa komponen pembentuk adonan salah 
satunya gula yang memberi rasa manis dan garam sebagai 
pemberi rasa asin, sehingga dari beberapa komponen tersebut 
dapat meningkatkan kelezatan cookies. Selain itu diduga rasa 
dipengaruhi oleh presentase penambahan tepung komposit. 
Adanya penambahan tepung jagung A5 lebih banyak daripada 
formulasi A1 mengakibatkan perbedaan tingkat penilaian 
panelis terhadap parameter rasa. Menurut Harzau (2013) hal 
tersebut disebabkan tepung jagung memiliki kandungan protein 
yang lebih tinggi dibandingkan tepung mocaf sehingga ketika 
protein terhidrolisis maka menciptakan flavor yang lebih gurih.  
Menurut Steinkraus (2002) makanan terfermentasi adalah 
substrat makanan yang ditumbuhi mikroorganisme yang dapat 
dimakan, terutama amylase, protease, dan lipase yang 
menghidrolisis polisakarida, protein, dan lemak menjadi produk 
dengan flavor, aroma, dan tekstur menyenangkan dan menarik 
bagi konsumen. 

  
4.3.3 Aroma 

Aroma merupakan suatu parameter produk yang perlu 
diamati, karena aroma juga dapat menarik konsumen. Aroma itu 
sendiri diamati oleh indera pembau, dan sukar diukur sehingga 
menimbulkan penilaian yang berbeda dari konsumennya.  
Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena setiap orang 
memiliki intensitas penciuman yang berbeda meskipun 
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konsumen dapat membedakan kualitas aroma namun setiap 
orang memiliki tingkat kesukaan yang berbeda (Kartika, 1998 
dalam Prihatiningrum, 2012). Data yang telah dianalisis  nilai  
organoleptik  warna menggunakan uji Friedman dapat diketahui 
bahwa formulasi tepung komposit memberikan hasil yang tidak 
berbeda nyata (taraf α = 0,05) terhadap tingkat kesukaan 
panelis,  sehingga  tidak  perlu  dilakukan  uji  lanjutan  jumlah 
rangking Friedman. Hasil uji Friedman rerata nilai organoleptik 
warna dari 30 panelis dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Berdasarkan hasil uji organoleptik warna diketahui  bahwa  
hasil analisis rerata kesukaan panelis terhadap aroma bagiak 
modifikasi dengan perbedaan tepung komposit berkisar  antara  
4,07 - 4,20 (suka).  Nilai hasil kesukaan panelis tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan, hasil uji friedman tidak memberikan 
pengaruh beda nyata. Hal ini ditunjukan dengan nilai x2ri (Nilai 
friedman dari hasil perhitungan) pada Aroma bagiak modifikasi 
lebih kecil dibandingkan dengan tabel x2t (Nilai yang diperoleh 
dari tabel Chi-Square). Nilai x2ri sebesar 0,507 dan Tabel x2t 
sebesar 9,488 yang artinya bahwa perlakuan formulasi tepung 
tidak memberikan pengaruh terhadap Aroma. Hasil  analisis  
nilai  organoleptik  Aroma  secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Lampiran 8 sedangkan grafik kesukaan warna bagiak 
modifikasi dapat  dilihat  pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6 Grafik Rerata Kesukaan Panelis (Aroma) 
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Gambar 4.6 menunjukkan rerata tingkat kesukaan panelis 
bersifat fluktuatif perbedaan antar formulasi tidak jauh berbeda, 
sedangkan penilaian panelis terhadap aroma bagiak modifikasi 
dengan bagiak kontrol (bagiak komersial) memiliki selisih yang 
lebih banyak. Panelis lebih menyukai bagiak modifikasi dari 
pada bagiak kontrol. Tinggi rendahnya tingkat kesukaan panelis 
terhadap aroma dipengaruhi oleh  sedikit banyaknya tepung 
mocaf yang ditambahkan. Nilai tertinggi yaitu pada formulasi A3 
dengan nilai 4,20 sedangkan nilai terendah pada formulasi A5 
dengan nilai 4,07. Hal ini dikarenakan penambahan tepung 
mocaf pada formulasi A3 lebih banyak dibandingkan dengan 
formulasi A5. 

Menurut Yuwono (2013) hal tersebut karena pada saat 
proses fermentasi tepung mocaf mikroba yang tumbuh 
menghasilkan enzim pektinolitik dan sellulotik yang dapat 
menghancurkan dinding sel ubi kayu, pada saat pemanggangan 
granula pati tepung mocaf akan mengalami hidrolisis berupah 
menjai senyawa asam-asam organik dan kemudian ketika 
senyawa asam tersebut bercampur dengan bahan lain akan 
menciptakan aroma yang khas sehingga  formulasi A3 lebih 
disukai oleh panelis. Selain itu aroma juga dipengaruhi oleh 
penambahan komponen bahan lain seperti telur, susu, tepung 
kedelai dan gula yang ditambahkan pada bagiak modifikasi lebih 
banyak 70% dari pada presentase penambahan tepung 
komposit yakni 30%.  Adanya pemanggangan akan 
mendegradasi senyawa volatil sehingga menghasilkan sejumlah 
besar komponen aroma. Jenis aroma yang dihasilkan 
tergantung pada kombinasi  khusus lemak, asam amino, dan 
gula yang terdapat pada bahan makanan (Fellow, 1990).  

 
4.3.4 Kerenyahan 

Hasil  analisis  nilai  organoleptik  rasa menggunakan uji 
Friedman dapat diketahui bahwa formulasi tepung komposit 
berbeda nyata (taraf α = 0,05) terhadap tingkat  kesukaan  
panelis pada parameter kerenyahan bagiak modifikasi.  Hal  ini  
ditunjukkan  dengan  notasi huruf yang mendampingi rerata nilai 
tersebut berbeda. Hasil uji Friedman nilai organoleptik 
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kerenyahan dari 30 panelis terhadap rasa bagiak modifikasi 
dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Berdasarkan tersebut dapat  diketahui  bahwa  hasil 
analisis rerata kesukaan panelis terhadap kerenyahan bagiak 
modifikasi dengan perbedaan tepung komposit berkisar  antara  
2,87 – 4,50.   Hal ini ditunjukkan dengan nilai x2ri (Nilai friedman 
dari hasil perhitungan) pada kerenyahan bagiak modifikasi lebih 
besar dibandingkan dengan tabel x2t (Nilai yang diperoleh dari 
tabel Chi-Square). Nilai x2ri sebesar 34,79 dan Tabel x2t 
sebesar 9,488 yang artinya bahwa perlakuan formulasi tepung 
komposit berpengaruh terhadap kerenyahan. Hasil  analisis  
nilai  organoleptik  kerenyahan secara keseluruhan dapat dilihat 
pada Lampiran 9 sedangkan grafik kesukaan warna bagiak 
modifikasi dapat  dilihat  pada Gambar 4.7. 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Rerata Kesukaan Panelis (Kerenyahan) 

 

Gambar 4.6 menunjukkan rerata tingkat kesukaan panelis 
terhadap kerenyahan  terletak pada tingkat 2,87 – 4,50 (tidak 
suka - suka). Nilai kesukaan panelis memiliki pengaruh yang 
signifikan, hasil uji friedman memberikan pengaruh beda nyata. 
Formulasi tepung komposit berpengaruh nyata terhadap 
kesukaan panelis, terlihat pada gambar bahwa pada formulasi 
A2 rerata kesukaan panelis (2,87) berbeda signifikan dengan 
formulasi yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh formulasi 
tepung mocaf (56%), tepung jagung (22%), tepung sagu (22%). 
Masing-masing tepung memberikan pengaruh nyata terhadap 
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kerenyahan bagiak modifikasi. Menurut Kusumanegara (2012) 
bahwa perbandingan antara amilopektin dan amilosa di dalam 
pati akan mempengaruhi daya kembang dan tekstur dari 
makanan yang dihasilkan, kadar amilopektin yang tinggi pada 
pati akan mengalami gelatinisasi mengisi rongga-rongga 
diantara benang-benang protein, sehingga tekstur  produk yang 
didapatkan lebih remah, sedangkan jika kadar amilosa yang 
tinggi menyebabkan tekstur yang didapat lebih padat. 

 
4.4 Pemilihan Perlakuan Terbaik (Indeks Efektifitas) 

Pemilihan perlakuan terbaik dilakukan dengan 
membandingkan nilai produk setiap perlakuan menggunakan 
indeks efektifitas. Perhitungan dilakukan dengan metode 
pembobotan yang dilakukan oleh panelis Lampiran 10. 
Semakin besar nilai bobot yang didapatkan maka semakin 
penting pula tingkat kepentingannya menurut konsumen. 
Tingkat kepentingan dapat dilihat pada Tabel. 4.4. 

 
Tabel 4.4 Tingkat Kepentingan antar Parameter 

No Parameter Bobot 
Nilai 

Terbaik 
Nilai 

Terburuk 

1 Warna 0,18 4,23 3,73 

2 Aroma 0,17 4,20 4,07 

3 Rasa 0,40* 4,33 3,70 

4 Kerenyahan 0,25 4,50 2,87 

Keterangan : * = nilai tertinggi 
 

Tabel menunjukan bahwa warna memiliki bobot sebesar 
0,18, aroma memiliki bobot sebesar 0,17, rasa memiliki bobot 
sebesar 0,40, dan kerenyahan memiliki bobot sebsar 0,25. 
Penilaian panelis terhadap masing-masing parameter memiliki 
nilai yang berbeda-beda, dari keempat perameter tersebut bobot 
rasa memiliki nilai tertinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa panelis 
lebih mementingkan parameter rasa  daripada ketiga parameter 
lainnya. 
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Nilai terbaik dan terburuk pada parameter mewakili tingkat 
kesukaan panelis. Parameter warna didapatkan nilai terbaik 
sebesar 4,23 diartikan bahwa panelis menyukai warna dari 
bagiak modifikasi dan nilai terburuk sebesar 3,73 diartikan 
netral. Parameter aroma nilai terbaik sebesar 4,20 diartikan 
bahwa panelis menyukai aroma pada kue bagiak dan nilai 
terburuk sebesar 4,07 diartikan bahwa panelis juga 
menyukainya aroma bagiak modifikasi. Parameter rasa memiliki 
nilai terbaik sebesar 4,33 diartikan bahwa panelis menyukai 
rasa bagiak modifikasi dan nilai terburuk sebesar 3,70 diartikan 
netral. Parameter kerenyahan nilai terbaik sebesar 4,50 
diartikan bahwa penelis menyukai kerenyahan bagiak moifikasi 
dan nilai terburuk sebesar 2,87 iartikan bahwa panelis tidak 
menyukai. 

Nilai Produk (NP) merupakan perhitungan perkalian antara 
nilai efektifitas dengan nilai bobot ari sebuah produk. Apabila 
nilai produk (NP) semakin tinggi maka produk tersebut disukai 
diantara produk yang lain. Nilaiproduk tertinggi dikatakan 
sebagai perlakuan terbaik berdasarkan parameter organoleptik 
menurut panelis pada Lampiran 10. Nilai produk dari bagiak 
modifikasi dapat diamati pada Tabel 4.5. 

 
Tabel 4.5 Nilai Produk (NP) Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Produk NP 

A1 0,19 

A2 0,33 

A3 0,66 

A4 0,61 

A5 0,83* 

Keterangan : * = Nilai Tertinggi Perlakuan Terbaik 
 

 Pemilihan perlakuan terbaik dipilih berdasarkan penilaian 
panelis terhadap parameter organoleptik (warna, aroma, rasa, 
dan kerenyahan). Berasarkan Tabel 4.5 Produk A5 memiliki 
nilai produk tertinggi yaitu sebesar 0,83 dengan perlakuan 
formulasi tepung komposit yakni bahan baku 30% (tepung 
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mocaf 22%, tepung jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan 
bahan tambahan 70%. Nilai terendah pada formulasi A1 nilai 
sebesar 0,19 dengan perlakuan formulasi tepung komposit 
bahan baku 30% (tepung mocaf 22%, tepung jagung 56%, dan 
tepung sagu 22%) dengan bahan tambahan 70%. Adapun 
perlakuan terbaik pada formulasi A5 memiliki tingkat kesukaan 
panelis terhadap warna sebesar 4,23 yang artinya penelis 
menyukai warna bagiak modifikasi, kesukaan panelis terhadap 
aroma sebesar 4,06 yang artinya penelis menyukai aroma 
bagiak modifikasi, kesukaan panelis terhadap rasa sebesar 4,33  
yang artinya penelis menyukai rasa bagiak modifikasi, dan 
kesukaan panelis terhadap kerenyahan sebesar 4,5 yang 
artinya panelis menyukai kerenyahan bagiak modifikasi. 
  
2.6 Perbandingan  Bagiak Modifikasi Perlakuan Terbaik dan 

Bagiak Komersial  

Pemilihan perlakuan terbaik ditentukan dari besarnya nilai 
perlakuan yang terbesar dari ke-5 formulasi bagiak modifikasi. 
Perlakuan terbaik yang didapatkan dengan nilai perlakuan 
tertinggi (0,89). Kandungan nutrisi kimia bagiak modifikasi 
perlakuan terbaik dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

 
Tabel 4.6 Perbandingan Kandungan Nutrisi Kimia Bagiak Modifikasi 

Perlakuan Terbaik dengan Kontrol per 100 gram. 

Parameter Nilai Nutrisi Bagiak Komersial EFP 

 
Bagiak 

Modifikasi 
(Pambudi,2015) 

(Zoumas, 
2002) 

Kadar Air (%) 4,46 2,79 - 
Kadar Abu (%) 2,07 0,05 - 
Protein (%) 9 1,15 15,8 
Lemak (%) 16,32 8,44 18 
Karbohidrat (%) 68 51,31 46 
Total Kalori 
(Kkal) 

437,56 243 409.2 

Antioksidan 
(mg/ml) 

63,67  - - 

Sumber: Data primer 2015 
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Dilihat dari Tabel 4.6 bagiak modifikasi memiliki 
kandungan nutrisi yang lebih besar. Rerata kandungan nutrisi 
setiap 100 gram bagiak modifikasi mengandung karbohidrat 
sebesar 68%, Protein 9%, Lemak 16,32%.dan Total Kalori 
sebesar 437,56 Kkal. Sedangkan kandungan bagiak komersial 
yang telah ada di pasar memiliki nilai nutrisi yang lebih kecil 
yakni karbohidrat 51,31%, protein 1,15%, lemak 8,44, dan total 
kalori 243 Kkal. Perhitungan total kalori dapat dilihat pada 
Lampiran 11. 

Jika dibandingkan dengan bagiak komersial yang ada di 
pasar, perbandingan komposisi nilai nutrisi memiliki perbedaan 
yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah persentase 
komponen jenis tepung yang berbeda. Menurut Pambudi (2015) 
bagiak terbuat dari tepung garut dan tepung tapioka dengan 
perbandingan bahan baku dan bahan tambahan (53% : 47%). 
Sedangkan bagiak modifikasi dibuat dari 3 jenis tepung yakni 
tepung mocaf, tepung jagung, dan tepung sagu dengan 
perbandingan bahan baku dan bahan tambahan (30% : 70%). 
Komposisi bahan baku yakni tepung mocaf, tepung, jagung, dan 
tepung sagu memiliki kandungan nutrisi yang lebih besar. 
Sehingga jika dibandingkan antara bagiak modifikasi dengan 
bagiak komersial, maka bagiak modifikasi telah memenuhi 
standart gizi pangan darurat dan dapat dijadikan sebagai 
alternatif produk pangan darurat. Hal ini dapat dilihat dari nilai 
total kalori pada bagiak modifikasi lebih tinggi dari standar 
minimum pangan darurat, sedangkan bagiak komersial belum 
karena nilai kalori kurang dari standar pangan darurat . 

1. Kadar Abu 

Kadar abu pada bagiak modifikasi dengan formulasi 
tepung komposit bahan baku 30% (tepung mocaf 22%, tepung 
jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan bahan tambahan 
70% memiliki kadar abu sebesar 2,07% sedangkan pada bagiak 
komersial 0,05 dan menurut SNI maksimum 1,5%. Hal ini dapat 
diartikan bahwa kadar abu bagiak modifikasi memiiliki kadar abu 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagiak komersial dan 
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syarat mutu kue kering berdasarkan SNI. Kandungan abu yang 
ada bagiak modifikasi diduga karena banyaknya bahan baku 
(tepung) yang ditambahkan. Selain itu kandungan abu diduga 
berasal dari margarin karena terdapat mineral didalamnya 
antara lain zat besi dan fosfor (Rosalin, 2006). Kadar abu 
diduga juga berasal dari telur karena mengandung lesitin. 
Menurut Oktavia (2008), berbagai bahan yang berkontribusi 
terhadap kadar abu diantaranya kuning telur dan lesitin. Kadar 
abu dinilai dengan adanya kandungan mineral, baik berupa 
senyawa organik maupun anorganik, serta adanya pasir dan 
kotoran (Winarno, 2004). Semakin banyaknya kandungan 
mineral yang terdapat pada bahan baku, maka akan semakin 
banyak kadar abu didalam bahan tersebut (Amandasari, 2009). 

 
2. Kadar Protein 

Kadar protein pada bagiak modifikasi perlakuan terbaik 
memiliki kandungan protein sebesar 9% jika dibandingkan 
dengan kontrol (bagiak komersial) dengan kadar protein 1,15%, 
maka bagiak modifikasi memiliki protein yang lebih tinggi namun 
belum memenuhi standard ESP (Emergency Food Product) 
karena standard yang ditentukan yakni 15,8%, tetapi protein 
bagiak modifikasi telah memenuhi  standard SNI. Standar 
minimum  protein berdasarkan SNI 01-2973-1992  yakni 
sebesar 9% (SNI,1995). Banyaknya kandungan protein pada 
bagiak modifikasi diduga karena adanya tambahan tepung 
kedelai, susu dan telur. Ketiga bahan tersebut merupakan 
sumber protein tinggi, hal ini didukung dengan pernyataan 
Oktavia (2008) bahwa protein pada cookies sebagian besar 
berasal dari susu dan telur. Ditambah dengan pernyataan 
Winarsi (2010) bahwa kedelai mengandung protein sebesar 
34%. Peningkatan kadar protein pada kue kering (cookies) dari 
hasil penambahan bahan menjadi salah satu keunggulan 
produk, karena tolok ukur nilai gizi suatu produk makanan 
adalah kadar proteinnya (Suarni, 2009). 
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3. Kadar Lemak 

Kadar lemak pada bagiak modifikasi perlakuan terbaik 
sebesar 16,32 % jika dibandingkan dengan kontrol (bagiak 
komersial) dengan kadar lemak 8,44 %, maka bagiak modifikasi 
memiliki kadar lemak yang lebih tinggi namun belum memenuhi 
standard ESP (Emergency Food Product ) sebesar 18 %. Meski 
demikian bagiak modifikasi telah memenuhi syarat mutu SNI 01-
2973-1992  karena standard minimum yakni sebesar 9,5% 
(SNI,1995). Kadar lemak pada bagiak modifikasi diduga karena 
adanya penambahan tepung kedelai, margarin, susu, dan telur. 
Oktavia (2008) lemak yang ada pada kue kering (cookies) pada 
umumnya berasal dari margarin dan telur. Penambahan tepung 
kedelai mempengaruhi peningkatan kadar lemak pada bahan 
pangan karena tepung kedelai mengandung 15,11% (Rahman 
dkk, 2011) 

 
4. Kadar Karbohidrat  

Kadar karbohirat pada bagiak modifikasi perlakuan terbaik 
sebasar 68 %  jika dibandingkan dengan kontrol (bagiak 
komersial) dengan kadar karbohidrat 51,31%, maka bagiak 
modifikasi memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi dan telah 
memenuhi standard ESP (Emergency Food Product). Kadar 
karbohirat diduga dipengaruhi oleh adanya penambahan bahan 
baku dari berbagai tepung diantaranya tepung mocaf, tepung 
jagung, tepung sagu, dan bahan tambahan lainnya yaitu tepung 
kedelai dan tepung ubi. Berbagai macam tepung tersebut 
merupakan sumber karbohidrat. Selain itu kadar karbohidrat 
disebabkan adanya peningkatan kadar abu, lemak dan protein 
secara by difference. Menurut Sugito dan Hayati (2006), kadar 
karbohidrat yang dihitung secara by different dipengaruhi oleh 
komponen nutrisi lainnya, semakin rendah komponen nutrisi lain 
maka kadar karhodirat akan semakin tinggi dan begitu juga 
sebaliknya jika komponen lain semakin tinggi maka kadar 
karbohidrat akan semakin  rendah. Komponen nutrisi lain yang 
mempengaruhi kadar karbohidrat adalah kandungan protein, 
lemak,air, dan abu pada produk pangan. 
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5. Aktifitas Antioksidan 

Antioksidan yang terkandung pada bagiak modifikasi yakni 
jenis senyawa antosianin, hal ini karena adanya penambahan 
tepung ubi jalar ungu. Antosianin merupakan salah satu 
antioksidan alami, antioksidan alami yang terkandung pada ubi 
jalar ungu dapat menghentikan reaksi berantai pembentukan 
radikal bebas alam tubuh yang diyakini sebagai penyebab 
penuaan dini dan sumber berbagai penyakit, salah satunya 
penyakit kanker (Apriliyanti, 2010). Menurut Husna (2013) 
aktifitas antioksidan pada tepung ubi jalar ungu  7,54 – 14,45% / 
100 g sedangkan ubi jalar ungu segar mengandung aktifitas 
antioksidan sebesar 56 – 60% /100 g. Aktifitas antioksian yang 
diperoleh dari perlakuan terbaik bagiak modifikasi berdasarkan 
data IC50 yakni sebesar 63,67 mg/ml (63.670 ppm) yang 
tergolong tidak aktif dalam menghambat radikal bebas. Hal ini 
didasarkan menurut pernyataan Yen et.al (1995) dalam 
Prasetyorini, dkk (2014) yakni jika suatu senyawa memiliki nilai 
IC50 < 50 ppm (sangat aktif), nilai IC50 50-100 ppm (aktif), nilai 
IC50 100-1000 ppm (kurang aktif), dan nilai IC50 > 1000 ppm 
(tidak aktif). Sedikitnya jumlah aktifitas antioksidan pada bagiak 
modifikasi akibat kurangnya persentase penambahan tepung 
ubi jalar ungu sehingga menyebabkan penyerapan radikal 
bebas masih lemah dan solusi yang dapat diterapkan yaitu perlu 
adanya penambahan tepung ubi jalar ungu. 

 
6. Total Kalori  

Bagiak modifikasi perlakuan terbaik memiliki nilai kalori 
sebesar 437,56 Kkal per 100 gram. Bagiak modifikasi ini  telah 
memenuhi syarat pangan pangan darurat, karena syarat total 
kalori pangan darurat sebesar 409,2 Kkal. Sedangkan jika 
dibandingkan dengan bagiak komersial, nilai kalori bagiak 
modifikasi memiliki nilai total kalori yang lebih tinggi karena nilai 
kalori bagiak komersial hanya sebesar 243 Kkal.  Tingginya nilai 
kalori dipengaruhi oleh tingginya nilai karbohidrat, protein dan 
lemak yang terkandung pada bahan, pernyataan tersebut 
didukung oleh (Gracia, 2009) bahwa karbohidrat merupakan 
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sumber energi terutama kandungan patinya, dan granula pati 
tersusun dari dua jenis polimer yaitu amilosa dan amilopektin. 
Tepung mocaf memiliki karbohidrat sebesar 88,6% 
(Subagio,et.al.,2006) dengan kandungan amilosa sebesar 26-
35% dan amilopektin sebesar 73% (Fitriadenti, 2011). Tepung 
jagung memiliki karbohidrat sebesar 73,7% (Djuwardi, 2009) 
dengan kandungan amilosa sebanyak 25-30% berat pati, dan 
amilopektin 70-75% (Gracia, 2009). Tepung sagu memiliki 
kandungan karbohidrat sebesar 84,7 % dengan kandungan 
amilosa 28% dan amilopektin 74% (Putera, 2005).  

Selain itu nilai kalori dipengaruhi oleh protein dan lemak, 
pada bagiak modifikasi kandungan protein yang tinggi 
dipengaruhi adanya tambahan tepung kedelai dan susu full 
cream. Menurut Winarsi (2010) kandungan protein tepung 
kedelai sebesar 35%, sedangkan kandungan protein pada susu 
full cream sebesar 27% (Belitz and Grosh (1987) dalam Herman 
(2008). Tingginya kandungan lemak pada bagiak modifikasi 
didominasi oleh adanya margarin, menurut Mahmud dkk, (2009) 
bahwa kandungan lemak pada margarin sebesar 81%. 

 
2.7 Neraca Massa Kuantitatif Pembuatan Bagiak Modifikasi 

Flowchart neraca massa menggambarkan proses 
pembuatan kue bagiak modifikasi perlakuan terbaik pada 
formulasi A5 mulai bahan baku masuk hingga produk jadi.  
Selain itu pada flowchart tersebut ditampilkan jumlah bahan 
baku yang masuk sama dengan bahan yang keluar, dapat 
dilihat pada Gambar 4.7. 
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Mixer I (Pencampuran 

Adonan I 116 gram)

Mixer II 

(Pencampuran 

Adonan II 164 gram)

Mixer III 

(Pencampuran 

adonan III 280 gram)

Mixer IV 

(Pencampuran 

adonan IV 400 gram)

Telur 48 gram

Tepung kedelai 48 gram

Tepung ubi jalar ungu 8 gram

Susu 60 gram

Pencetakan

Pengovenan Uap Air 52,8 gram

Bagiak Modifikasi Kering 

347,2 gram

Margarin 64 gram

Gula 52 gram
Tepung Mocaf, Tepung 

Jagung dan Tepung Sagu 

sudah disangari

Penimbangan 

Tepung Mocaf 26 gram

Tepung Jagung 92 gram

Tepung sagu 2 gram

Tepung Komposit  120 

gram

Bagiak Modifikasi Basah 

telah dicetak 400 gram

Gambar 4.8. Data Primer 2015 
 

Ada 6 tahap proses pembuatan kue bagiak yakni Mixer I, 
Mixer II, Mixer III, Mixer IV, Pencetakan, Pengovenan. Tahap 
pertama yaitu Mixer I proses pencampuran serta pengadukan 
margarin 64 gram dan gula 52 gram sehingga menghasilkan 
adonan I (116 gram). Tahap kedua yaktu Mixer II proses 
pencampuran serta pengadukan adonan I dengan penambahan 
telur 48 gram dan menghasilkan adonan II (164 gram). Tahap 
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ketiga yaitu Mixer III proses pencampuran serta pengadukan 
adonan II dengan penambahan tepung kedelai 48 gram, tepung 
ubi jalar ungu 8 gram, dan susu 60 gram, sehingga 
menghasilkan adonan III (280 gram). Tahap keempat yaitu 
Mixer IV proses pencampuran serta pengadukan adonan III 
ditambah dengan tepung komposit yang telah disangrai 
sebanyak 120 gram yang terdiri atas tepung mocaf 26 gram, 
tepung jagung 92 gram,dan tepung sagu 2 gram sehingga 
menghasilkan adonan kue bagiak yang siap untuk dicetak 
sebanyak 400 gram. Tahap kelima yaitu pencetakan kue bagiak 
modifikasi. Kemudian tahap terakhir yaitu pengovenan, pada 
proses ini adonan kue bagiak dikeringkan hingga matang hingga 
kue berwarna kecoklatan. Proses ini menghasilkan dua keluaran 
yaitu kadar air dan bagiak modifikasi kering. Rata-rata kadar air 
yang keluar sebanyak 52,8 gram dan kue bagiak kering 
sebanyak 347,2 gram. Perhitungan neraca massa telah 
disajikan pada Lampiran 12. 

 
4.7 Rendemen Bagiak Modifikasi 

Hasil penelitian menunjukkan rendemen padaperlakuan 
terbaik yaitu perlakuan A5 deng formulasi tepung komposit 30% 
(tepung mocaf 22%, tepung jagung 77%, dan tepung sagu 1%) 
dengan tambahan bahan lain 70%. Perhitungan rendemen kue 
bagiak modifikasi sebagai berikut. 
Berat bahan sebesar 400 gram terdiri atas: 
Tepung mocaf   26   g 
Tepung  jagung  92   g 
Tepung sagu      2   g 
Gula    64   g 
Margarin   52   g 
Telur    48   g 
Tepung Kedelai  60   g 
Susu full cream  48   g 

Tepung ubi jalar ungu    8   g      + 
    400  g 

Berat produk (Bagiak Modifikasi) = 347,2 g 
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Rendemen bagiak Modifikasi = 
                  

                
 x 100% 

 = 
       

     
 x 100% 

 = 86,8% 
 Rendemen yang dihasilkan  cukup besar yakni 86,8%, 
rendemen menunjukan persentase produk yang dihasilkan 
setelah proses produksi. Pengurangan produk diduga terjadi 
pada saat pemanggangan dikarenakan proses penguapan air 
yang ada di dalam adonan. Selain itu adanya adonan yang 
tersisa pada saat pengadukan, bahan menempel pada mixer 
dan menempel diloyang saat pemanggangan sehingga produk 
yang dihasilkan lebihkecil dibandingkan adonan awal. Namun 
pada saat proses produksi tidak ada bahan yang keluar sebagai 
scrub semua bahan tercampur menjadi satu adonan,  sehingga 
rendemen yang dihasilkan cukup besar.  
 Menurut winarno (2004) rendemen merupakan presentase 
dari berat bagiak modifikasi yang dihasilkan terhadap berat 
bahan yang digunakan sehingga peningkatan pada komponen 
penyusun rendemen akan meningkatkan kadar abu dari bahan 
tersebut. 
 
4.8 Angka Kecukupan Gizi 

Berdasarkan pemilihan perlakuan terbaik dengan 
menggunakan metode pembobotan, bagiak modifikasi 
perlakuan terbaik diperoleh dari perlakuan A5 formulasi tepung 
komposit yakni bahan baku 30% ( tepung mocaf 22%, tepung 
jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan bahan tambahan 
70%. Takaran sajji bagiak modifikasi merujuk pada takaran saji 
produk pangan darurat. Pehitungan angka kecukupan gizi 
dapat dilihat pada Lampiran 13. Angka Kecukupan Gizi pada 
bagiak modifikasi adalah  sebagai berikut Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Angka Kecukupan Gizi Bagiak Modifikasi 

INFORMASI NILAI GIZI 

Takaran Saji/ Serving size : 1 kemasan (150 g) 
Jumlahsajian per kemasan : 15 biji 

JUMLAH NUTRISI  PER SAJIAN  

Total Kalori 681,66 Kkal               Energi dari lemak 220,32 Kkal  

    % AKG 
Lemak 24,48 g 37,7% 
Protein 13,5 g 27% 
Karbohidrat 101,83 g 73,44% 

*% AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi 2000 Kkal 
Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 
Kue bagiak modifikasi adalah variasi bagiak Banyuwangi 

yang diformulasikan dengan bahan baku yang berasal dari 
komoditas lokal. Bagiak modifikasi dapat diterima secara 
organoleptik oleh konsumen (panelis) adalah perlakuan 
formulasi tepung komposit yakni bahan baku 30% (tepung 
mocaf 22%, tepung jagung 77%, dan tepung sagu 1%) dengan 
bahan tambahan 70%. Hasil  uji fisik bagiak modifikasi 
perlakuan terbaik memiliki kandungan kadar air sebesar 4,46% 
dan daya patah sebesar 50,03 N. Hasil organoleptik penilaian 
panelis terhadap warna senilai 4,23 (Suka),  Rasa senilai 4,33 
(Suka), Aroma senilai 4,07 (Suka), dan kerenyahan 4,50 (Suka). 
Hasil uji kimia pada perlakuan terbaik bagiak modifikasi 
perlakuan terbaik per 100 gram produk memiliki kandungan 
nutrisi yaitu Kadar Abu 2,07%, Protein 9%, Lemak 16,32%, 
Karbohidrat 68%, Total Kalori 446 Kkal, dan Antioksidan 63,67 
mg/ml (63.670 ppm). Berdasarkan nilai total kalori bagiak 
modifikasi ini dapat dijadikan sebagai alternatif pangan darurat 
meskipun ada beberapa komponen nutrisi yang belum 
memenuhi standard gizi pangan darurat yakni protein dan 
lemak. Namun nilai nutrisi tersebut telah memenuhi standard 
SNI produk kering untuk protein sebesar 9% dan lemak lebih 
dari 9,5%. Meskipun bagiak modifikasi ini masih kurang 
memenuhi standard pangan darurat, disisi lain bagaik moifikasi 
ini telah memenuhi tingkat kesukaan panelis, hal ini agar bagiak  
modifikasi dapat dijadikan sebagai jajanan harian dengan harga 
yang relatif murah dibandingkan dengan bagiak komersial. 

 
5.2 Saran 

 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka 

perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang: 
1. Perbaikan formulasi bahan agar memenuhi standard 

pangan darurat.  
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2. Perlu dilakukan adanya perhitungan umur simpan  
produk bagiak modifikasi 

3. Perlu dilakukan adanya perhitungan perencanaan 
produksi dalam skala yang lebih besar (skala ganda, 
industri rumah tangga ataupun UKM) 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Prosedur Penelitian Uji Kimia 
1.1 Analisa Kadar Air dengan metode Oven (AOAC,1990) 

1. Timbang bahan yang sudah dihaluskan 1-2 gram dalam 
botol timbang yang sudah diketahui beratnya. 

2. Dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105oC selama 
3-5 jam. 

3. Didinginkan dalam desikator dan timbang 
4. Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit, 

didinginkan dalam desikator dan timbang 
5. Perlakuan diulang sampai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg) 
6. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam 

bahan. Rumus perhitungan kadar air berdasaran berat 
kering adalah sebagai berikut: 

7. Kadar air = 
                      

          
        

 
1.2 Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 1990) 

1. Timbang 2 gram bahan yang telah dihaluskan, campur 
dengan pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 gram dan 
masukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet dalam 
timbel. Kemudian alirkan air pendingin melalui 
kondensor. 

2. Pasang tabung ekstraksi pada alat destilasi soxhlet 
dengan pelarut petroleum eter selama 4 jam. Setelah itu 
residu dalam tabung ekstraksi diaduk dilanjutkan lagi 2 
jam dengan pelarut sama. 

3. Petroleum eter yang sudah mengandung lemak dan 
minyak dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih 
dan diketahui beratnya kemudian uapkan dengan 
penangas air sampai agak pekat. Teruskan pengeringan 
dalam oven 100oC sampai berat konstan. 

4. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai 
berat lemak dan minyak. 
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1.3 Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC,1990) 
1. Timbang bahan yang sudah dihaluskan sebanyak 100-

500 mg dan dimasukkan ke dalam tabung destruksi. 
Ditambahkan ½  tablet kjeldahl dan 20 ml H2SO4 pekat. 

2. Dilakukan destruksi sampai warna menjadi hijau muda 
atau jernih. 

3. Ditunggu hingga dingin, kemudian ditambahkan 50 ml 
aquades. 

4. Ditambahkan larutan NaOH 45% sampai warna cokelat 
keruh. 

5. Panaskan labu kjeldahl perlahan-lahan sampai dua 
lapisan cairan tercampur, kemudian panaskan dengan 
cepat sampai mendidih. 

6. Dilakukan destilasi pada alat destilasi. Destilat 
ditampung dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 20 
ml H3BO3 3% dan 3 tetes indikator metil merah. Destilasi 
dilakukan selama 3 menit. 

7. Titrasi destilasi yang diperoleh dengan HCl 0,1 N sampai 
warna menjadi merah muda. 

8. Hitung volume titrasi. 
9. Perhitungan % N: 

% N =  
                      )       

               )      
                 

% Protein = % N x faktor 
 

1.4 Analisa Kadar Abu (AOAC,1990) 
1. Timbang sebanyak 6 gram dalam krus porselin yang 

kering dan telah diketahui beratnya. 
2. Bakar sampel dalam krus porselin dengan kompor listrik 

hingga menjadi arang. 
3. Memijarkan sampel yang berada di krus porselin dalam 

muffle selama 2-3 jam hingga diperoleh abu berwarna 
putih. 

4. Masukkan krus porselin yang berisi abu dalam desikator 
hingga dingin. 

5. Timbang hingga berat konstan. 

% Abu = 
            )

              )
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1.5 Analisa Kadar Karbohidrat 

Analisa karbohidrat dilakukan dengan menggunakan 
metode by-difference yaitu dengan mengurangi nilai 
100% dengan nilai kadar protein, kadar lemak, dan 
kadar abu. Kadar karbohidrat dihitung dengan rumus: 
Kadar Karbohidrat (%) = 100% - %(Abu + lemak + 
Protein + air) 
 

1.6 Analisa Total Kalori 
Total kalori dihitung menggunakan faktor Atwater 
menurut komposisi karbohidrat, lemak, dan protein. 
Kadar karbohidrat, protein, dan kadar lemak berasal dari 
hasil analisa proksimat. Nilai kalori untuk karbohidrat dan 
protein adalah 4 Kal/g, sedangkan lemak adalah 9 Kal/g 

 
1.7 Analisa Kadar Antioksidan (menggunakan DPPH) 

1. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang lalu dihaluskan 
2. Sampel ditambah etanol 96% lalu divortex untuk 

melarutkan sampel 
3. Ekstrak  kemudian di sentrifuge pada 400 rpm selama 

10 menit untuk memisahkan ekstrak antioksidan dan 
endapan 

4. 4 ml 73upernatant diambil dan kemudian ditambahkan 
dengan 1 ml larutan 1,1-diphenyl-2-picryhydrazyl 
(DPPH) 0,2 M (tingkat berkurangnya warna dari larutan 
menunjukkan efisiensi penangkap radikal) 

5. Larutan kemudian dibiarkan selama 10 menit  dalam 
kuvet dan diukur absorbansinya pada panjang 
gelombang 517 nm. 

6. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai 
presentasi berkurangnya warna DPPH, Untuk 
mengetahui kadar antioksidan, digunakan rumus: 

      Kadar antioksidan (%) = 100 x    
 

 
)      

              Keterangan: A= absorbansi sampel,     B= 
absorbansi blanko 
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Lapiran 2. Lembar Uji Organoleptik 
 

Kuesioner Uji Organoleptik Bagiak Modifikasi 
Nama panelis  : 
Tanggal  : 
Pekerjaan  : 
Produk yang diuji : Bagiak Modifikasi 
 

Dihadapan saudara telah tersedia 5 sampel produk 
bagiak modifikasi. Kami mohon saudara dapat memberikan 
penilaian terhadap produk bagiak modifikasi yang tersedia 
berdasarkan skala yang tercantum dibawah.  

 Berilah tanda (√) pada nilai yang dipilih sesuai kode. 

No Spesifikasi Nilai 
 Kode contoh 

Kontrol 100 105 110 115 120 

1. warna        
Sangat suka 5       
Suka 4       
Netral 3       
Tidak suka 2       
Sangat  tidak suka 1       

2. Aroma        
Sangat suka 5       
Suka 4       
Netral 3       
Tidak suka 2       
Sangat  tidak suka 1       

3. Rasa        
Sangat suka 5       
Suka 4       
Netral 3       
Tidak suka 2       
Sangat  tidak suka 1       

4. Kerenyahan        
 Sangat suka 5       
 Suka 4       
 Netral 3       
 Tidak suka 2       
 Sangat  tidak suka 1       

Komentar : 
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Lampiran 3. Lembar Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Pemilihan Perlakuan Terbaik Bagiak Modifikasi 

Produk yang diuji : Bagiak Modifikasi 
Nama Panelis  : 
Tanggal  : 
  
 Setelah saudara melakukan uji kesukaan, maka untuk 
menentukan bagiak modifikasi yang dapat diterima konsumen. 
Saudara diharapkan untuk memberikan nilai pada setiap 
parameter berdasarkan pada urutan yang saudara anggap 
penting. Nilai 1-3 untuk parameter organoleptik (semakin besar 
nilainya menunjukkan semakin penting). 
 
Cara pengisian: 
Tulis pada kolom yang sesuai dengan memberi penilaian angka 
yang menunjukkan tingkat kepentingan. 

1 = Tidak Penting 
2 = Netral 
3 = Penting  

 

No. Parameter Urutan Tingkat Kepentingan 

1. Warna  
2. Rasa  
3. Aroma  
4. Kerenyahan  
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Lampiran 4. Lembar Pengujian Kadar Air 

Tabel 1. Perhitungan Kadar Air 

 

 

 

 

 

 

 

Ulan
gan 

Perla
kuan  

Sampel   Cawan  Kadar 
Air 
Kering% 

Kadar 
Air 
basah 

  Awal 
(g) 

Akhir
(g) 

Awal 
(g) 

Akhir 
(g) 

  

 A1 2 1,92 43,45 45,37 4,3841 4,20 
 A2 2 1,92 41,59 43,51 4,2209 4,05 
1 A3 2 1,92 44,70 46,61 4,3841 4,20 
 A4 2 1,92 55,82 57,74 4,3297 4,15 
 A5 2 1,92 46,06 47,97 4,4386 4,25 
 A1 2 1,92 40,02 41,94 4,4386 4,25 
 A2 2 1,92 46,47 48,39 4,2753 4,10 
 A3 2 1,92 47,82 49,74 4,4386 4,25 
2 A4 2 1,92 49,13 51,04 4,3841 4,20 
 A5 2 1,91 47,20 49,11 4,4932 4,30 
 A1 2 1,92 43,42 45,33 4,3841 4,20 
 A2 2 1,92 41,64 43,56 4,2209 4,05 
3 A3 2 1,92 44,65 46,56 4,4386 4,25 
 A4 2 1,92 55,72 57,63 4,3841 4,20 
 A5 2 1,92 46,06 47,98 4,4386 4,25 
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Tabel 2. Tabel Rancangan Acak Kelompok 

Perlakuan 
ULANGAN     

1 2 3 
TOTAL 
PERLAKUAN 

RATA-
RATA 

A1 4,3841 4,4386 4,3841 13,2069 4,4023 

A2 4,2209 4,2753 4,2209 12,7172 4,2391 

A3 4,3841 4,4386 4,4386 13,2614 4,4205 

A4 4,3297 4,3841 4,3841 13,0979 4,3660 

A5 4,4386 4,4932 4,4386 13,3705 4,4568 

TOTAL 21,7575 22,0299 21,8665 65,6540 21,8847 

Rata-rata 4,3515 4,40598 4,3733 13,1308 4,37694 
 

Tabel 3. Analisis Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

F 
Tabel 

 

α=5
% 

 

Kelompok 2 0,007 0,003 0,722 8,650 tn 

Perlakuan 4 0,083 0,021 4,524 7,010 tn 

Galat 
Percobaan 8 0,002 0,005   

  

Total 7 0,092       
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Lampiran 5. Uji Daya patah 

Tabel 1. Tabel Rancangan Acak Kelompok 

Perlakuan 
ULANGAN     

1 2 3 
TOTAL 
PERLAKUAN 

RATA-
RATA 

A1 24,90 45,20 62,60 132,70 44,23 

A2 36,90 72,80 82,30 192,00 64,00 

A3 34,70 24,30 46,70 105,70 35,23 

A4 27,10 48,60 75,90 151,60 50,53 

A5 19,40 65,10 65,60 150,10 50,03 

TOTAL 143,0 256,00 333,10 732,10 244,03 

Rata-rata 28,60 51,20 66,62 146,42 48,81 
 

Tabel 2. Analisis Keragaman 

Sumber 
Keragaman 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Kuadrat 
Tengah 

F 
Hitung 

F 
Tabel   

0,05 
 Kelompok 2 3656,761 1828,381 0,865 9,720 tn 

Perlakuan 4 1321,423 330,356 0,156 4,770 tn 
Galat 

Percobaan 8 1057,385 2114,771       

Total 7 Perlakuan          
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Lampiran 6. Hasil Analisa Organoleptik Warna 

Tabel 1. Hasil Rekap Kuesioner 

Panelis 
Warna 

kontrol A1 A2 A3 A4 A5 

1 4 4 4 4 4 4 
2 3 4 5 3 2 3 
3 5 4 4 4 4 4 
4 2 4 4 4 3 4 

5 2 4 4 3 4 3 

6 1 4 4 4 4 5 
7 5 4 4 4 4 4 
8 3 3 4 4 4 5 
9 3 4 4 5 4 4 

10 4 5 5 5 4 5 
11 5 3 5 4 4 4 

12 4 4 5 4 4 4 
13 5 4 4 4 4 4 
14 5 2 4 3 4 5 
15 1 4 4 5 4 4 
16 4 4 4 5 5 4 
17 4 4 5 5 4 4 
18 2 3 4 4 5 4 

19 4 4 5 4 4 4 
20 4 4 4 5 4 5 
21 4 3 4 4 4 5 
22 2 4 4 3 4 3 
23 4 4 4 4 5 4 
24 3 2 4 5 4 4 
25 3 4 4 3 4 5 
26 3 4 4 4 5 5 
27 2 4 5 4 4 4 
28 2 4 4 4 4 5 
29 3 4 4 3 5 4 
30 5 3 4 4 4 5 

Total 98 112 126 121 123 127 

X 3,366667 3,73 4,23 4,03 4,1 4,23 
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Tabel 2. Hasil Ranking Friedman Warna 

Panelis 
Formulasi 

Total 
A1 A2 A3 A4 A5 

1 3 3 3 3 3 15 
2 4 5 2,5 1 2,5 15 
3 3 3 3 3 3 15 
4 3,5 3,5 3,5 1 3,5 15 
5 4 4 1,5 4 1,5 15 
6 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
7 3 3 3 3 3 15 

8 1 3 3 3 5 15 

9 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 
10 3,5 3,5 3,5 1 3,5 15 
11 1 5 3 3 3 15 
12 2,5 5 2,5 2,5 2,5 15 
13 3   3 3 3 12 
14 1 3,5 2 3,5 5 15 
15 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 
16 2 2 4,5 4,5 2 15 
17 2 4,5 4,5 2 2 15 
18 1 3 3 5 3 15 
19 2,5 5 2,5 2,5 2,5 15 
20 2 2 4,5 2 4,5 15 
21 1 3 3 3 5 15 
22 4 4 1,5 4 1,5 15 
23 2,5 2,5 2,5 5 2,5 15 
24 1 3 5 3 3 15 
25 3 3 1 3 5 15 
26 2 2 2 4,5 4,5 15 
27 2,5 5 2,5 3 2,5 15,5 
28 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
29 3 3 1 5 3 15 
30 1 3 3 3 5 15 

∑ 72 96,5 89 90,5 99,5 447,5 
∑Ri 5184 9312,2 7921 8190,25 9900,25 40507,75 

X 2,4 3,216 2,966 3,016 3,316 14,916 
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Rumus uji Friedman adalah sebagai berikut : 

Ha=X2R 
  

       )
∑             ) 

   ) 

Keterangan : 
X2Ri = Nilai Friedman dari hasil perhitungan 
Ri = Jumlah ranking perlakuan 
k = Banyaknya Perlakuan 
n = Jumlah kelompok 
Hipotesis : 

Ho = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

Ha  = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

         (
  

           )
           )                ) 

           

Ho  = X2t (0,05; db(k-1)) 

            = X2t (0,05; db(5-1)) = 9,488 

Kesimpulan: 

(X2Ri) 0,103333 < 9,488 (X2t) 

X2Ri (hitung) < X2t (tabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa formulasi tepung 
komposit  tidak berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan 
konsumen terhadap warna bagiak modifikasi sehingga tidak 
diperlukan uji lanjut jumlah ranking Friedman untuk mencari 
pasangan rata-rata ranking yang berbeda. 
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Lampiran 7. Hasil Analisa Kuesioner Rasa  
 
Tabel 1. Hasil Rekap Kuesioner Rasa 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 4 4 5 5 4 22 

2 2 3 3 2 3 13 
3 4 4 4 4 5 21 
4 3 4 3 4 4 18 

5 4 3 3 4 3 17 

6 3 3 4 4 5 19 

7 4 4 5 3 5 21 

8 4 5 4 4 4 21 
9 3 4 4 4 5 20 

10 4 4 4 4 4 20 
11 5 4 5 4 5 23 
12 4 4 5 4 5 22 
13 2 3 2 4 4 15 
14 2 4 4 5 5 20 
15 3 3 3 3 4 16 
16 4 4 5 5 5 23 
17 4 4 4 4 5 21 
18 4 4 5 4 4 21 
19 5 4 4 4 5 22 
20 4 4 5 4 4 21 
21 4 4 3 4 4 19 
22 4 4 3 4 4 19 
23 3 4 4 4 4 19 
24 4 4 3 4 4 19 
25 4 4 4 5 5 22 
26 5 5 4 4 4 22 
27 4 3 5 3 5 20 
28 3 4 5 4 4 20 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 4 4 20 
∑ 111 116 120 119 130 596 

 X 3,7 3,866 4 3,966 4,333 19,866 
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Tabel 2. Hasil Ranking Kuesioner Rasa 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 2 2 4,5 4,5 2 15 
2 1,5 4 4 1,5 4 15 

3 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
4 1,5 4 1,5 4 4 15 
5 4,5 2 2 4,5 2 15 
6 1,5 1,5 3,5 3,5 5 15 
7 2,5 2,5 4,5 1 4,5 15 
8 2,5 5 2,5 2,5 2,5 15 
9 1 3 3 3 5 15 

10 3 3 3 3 3 15 
11 4 1,5 4 1,5 4 15 
12 2 2 4,5 2 4,5 15 

13 1,5 3 1,5 4,5 4,5 15 
14 1 2,5 2,5 4,5 4,5 15 

15 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
16 1,5 1,5 4 4 4 15 
17 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
18 2,5 0,5 5 2,5 2,5 13 

19 4,5 2 2 2 4,5 15 
20 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 
21 3,5 3,5 1 3,5 3,5 15 

22 3,5 3,5 1 3,5 3,5 15 
23 1 3,5 3,5 3,5 3,5 15 

24 3,5 3,5 1 3,5 3,5 15 
25 2 2 2 4,5 4,5 15 

26 4,5 4,5 2 2 2 15 

27 3 1,5 4,5 1,5 4,5 15 
28 1 3 5 3 3 15 
29 3 3 3 3 3 15 
30 3 3 3 3 3 15 

∑ 75 81 90,5 89,5 112 448 

∑Ri 5625 6561 8190,25 8010,25 12544 40930,5 

X 2,5 2,7 3,016 2,983 3,733 14,933 
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Rumus uji Friedman adalah sebagai berikut :  

Ha=X2R 
  

       )
∑             ) 

    

Keterangan : 

X2Ri = Nilai Friedman dari hasil perhitungan 
Ri = Jumlah ranking perlakuan 
k = Banyaknya Perlakuan 
n = Jumlah kelompok 
 
Hipotesis : 

Ho = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

Ha  = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

  

         (
  

           )
          )                ) 

       

Ho  = X2t (0,05; db(k-1)) 

            = X2t (0,05; db(5-1)) = 9,488 

Kesimpulan: 

(X2Ri) 5,74 < 9,488 (X2t) 

X2Ri (hitung) < X2t (tabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa formulasi tepung 
komposit  tidak berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan 
konsumen terhadap Rasa bagiak modifikasi sehingga tidak 
diperlukan uji lanjut jumlah ranking Friedman untuk mencari 
pasangan rata-rata ranking yang berbeda. 
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Lampiran 8. Hasil Analisa Organoleptik Aroma 

Tabel 1. Hasil Rekap Kuesioner Aroma 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 4 4 4 5 4 21 
2 3 5 4 5 2 19 
3 5 4 3 4 4 20 
4 4 3 4 4 4 19 
5 4 3 3 4 4 18 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 4 4 4 3 5 20 
9 4 5 5 5 3 22 

10 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 4 4 4 20 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 

14 5 5 5 5 5 25 

15 4 4 4 4 4 20 
16 4 4 4 5 4 21 
17 4 4 5 4 5 22 
18 5 4 4 4 4 21 
19 4 4 5 4 5 22 
20 5 5 4 4 4 22 
21 4 4 4 4 4 20 
22 4 4 5 4 4 21 
23 4 5 4 4 5 22 
24 3 3 5 4 3 18 
25 4 4 4 4 4 20 
26 4 4 5 4 5 22 
27 4 4 4 5 4 21 
28 5 4 4 4 4 21 
29 4 5 4 4 4 21 
30 4 4 5 4 4 21 
∑ 123 123 126 125 122 619 

X 4,1 4,1 4,2 4,17 4,07 20,63333 
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Tabel 2. Hasil Ranking Uji Friedman Aroma 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 2,5 2,5 2,5 5 2,5 15 

2 2 4,5 3 4,5 1 15 
3 5 3 1 3 3 15 
4 3,5 1 3,5 3,5 3,5 15 
5 4 1,5 1,5 4 4 15 
6 3 3 3 3 3 15 
7 3 3 3 3 3 15 
8 3 3 3 1 5 15 
9 2 4 4 4 1 15 

10 3 3 3 3 3 15 
11 3 3 3 3 3 15 
12 3 3 3 3 3 15 
13 3 3 3 3 3 15 
14 3 3 3 3 3 15 
15 3 3 3 3 3 15 
16 2,5 2,5 2,5 5 2,5 15 
17 2 2 4,5 2 4,5 15 
18 5 2,5 2,5 2,5 2,5 15 

19 2 2 4,5 2 4,5 15 

20 4,5 4,5 2 2 2 15 
21 3 3 3 3 3 15 
22 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 
23 2 4,5 2 2 4,5 15 
24 2 2 5 4 2 15 
25 3 3 3 3 3 15 
26 2 2 4,5 2 4,5 15 
27 2,5 2,5 2,5 5 2,5 15 
28 3 3 3 3 3 15 
29 2,5 5 2,5 2,5 2,5 15 
30 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 

∑ 87 87 94 92 90 450 
∑Ri 7569 7569 8836 8464 8100 40538 

X 2,9 2,9 3,133 3,066 3 15 
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Rumus uji Friedman adalah sebagai berikut : 

Ha=X2R 
  

       )
∑             ) 

    

Keterangan : 

X2Ri = Nilai Friedman dari hasil perhitungan 
Ri = Jumlah ranking perlakuan 
k = Banyaknya Perlakuan 
n = Jumlah kelompok 
 
Hipotesis : 

Ho = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

Ha  = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

  

         (
  

           )
        )                ) 

           

Ho  = X2t (0,05; db(k-1)) 

            = X2t (0,05; db(5-1)) = 9,488 

Kesimpulan: 

(X2Ri) 0,506667 < 9,488 (X2t) 

X2Ri (hitung) < X2t (tabel), maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa formulasi tepung 
komposit  tidak berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan 
konsumen terhadap Aroma bagiak modifikasi sehingga tidak 
diperlukan uji lanjut jumlah ranking Friedman untuk mencari 
pasangan rata-rata ranking yang berbeda. 
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Lampiran 9. Hasil Analisa Kuesioner Kerenyahan  

Tabel 1. Hasil Rekap Kuesioner Kerenyahan 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 3 4 5 5 4 21 
2 4 2 3 3 5 17 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 4 3 3 4 3 17 
6 3 3 3 4 5 18 
7 4 2 4 4 5 19 
8 4 4 5 4 4 21 
9 3 2 4 3 4 16 

10 5 2 4 4 5 20 
11 4 2 5 4 5 20 
12 4 2 5 4 5 20 
13 4 2 4 4 5 19 
14 4 2 2 5 5 18 
15 3 3 3 3 4 16 
16 4 4 5 4 5 22 

17 4 4 4 4 5 21 
18 4 2 5 4 4 19 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 5 4 5 22 
21 4 2 5 4 5 20 
22 4 2 4 4 4 18 
23 4 2 3 4 5 18 
24 4 3 4 3 5 19 
25 3 2 5 4 4 18 
26 4 4 4 4 5 21 

27 4 3 4 5 4 20 

28 4 2 5 4 4 19 

29 3 4 4 4 4 19 
30 4 3 4 5 5 21 

∑ 115 86 123 120 135 579 
X 3,8333 2,8667 4,1 4 4,5 19,3 
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Tabel 2. Hasil Ranking Kuesioner Kerenyahan 

Panelis  
Formulasi 

Total A1 A2 A3 A4 A5 

1 1 2,5 4,5 4,5 2,5 15 
2 4,5 1 2,5 2,5 4,5 15 
3 3 3 3 3 3 15 
4 3 3 3 3 3 15 
5 4,5 2 2 4,5 2 15 
6 2 2 2 4,5 4,5 15 
7 3 1 3 3 5 15 
8 2,5 2,5 5 2,5 2,5 15 
9 2,5 1 4,5 2,5 4,5 15 

10 4,5 1 2,5 2,5 4,5 15 
11 2,5 1 4,5 2,5 4,5 15 
12 2,5 1 4,5 2,5 4,5 15 
13 3 1 3 3 5 15 
14 3 1,5 1,5 4,5 4,5 15 
15 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
16 2 2 4,5 2 4,5 15 
17 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
18 3 1 5 3 3 15 
19 3 3 3 3 3 15 
20 2 2 4,5 2 4,5 15 
21 2,5 1 4,5 2,5 4,5 15 
22 3,5 1 3,5 3,5 3,5 15 
23 3,5 1 2 3,5 5 15 
24 3,5 1,5 3,5 1,4 5 14,9 
25 2 1 5 3,5 3,5 15 
26 2,5 2,5 2,5 2,5 5 15 
27 3 1 3 5 3 15 
28 3 1 5 3 3 15 
29 1 3,5 3,5 3,5 3,5 15 
30 2,5 1 2,5 4,5 4,5 15 

∑ 83,5 51 102,5 92,9 120 449,9 
∑Ri 6972,25 2601 10506,25 8630,41 14400 43109,91 

X 2,783333 1,7 3,416667 3,096667 4 14,99667 
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Rumus uji Friedman adalah sebagai berikut : 

Ha=X2R 
  

       )
∑             ) 

    

Keterangan : 

X2Ri = Nilai Friedman dari hasil perhitungan 
Ri = Jumlah ranking perlakuan 
k = Banyaknya Perlakuan 
n = Jumlah kelompok 
 

Hipotesis : 

Ho = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

Ha  = formulasi tepung komposit pada bagiak modifikasi  tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 

         (
  

           )
           )                ) 

          

Ho  = X2t (0,05; db(k-1)) 

            = X2t (0,05; db(5-1)) = 9,488 

Kesimpulan: 

(X2Ri) 34,7988 > 9,488 (X2t) 

X2Ri (hitung) > X2t (tabel), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa formulasi tepung 
komposit  berpengaruh nyata pada tingkat kesukaan konsumen 
terhadap Rasa bagiak modifikasi sehingga diperlukan uji lanjut 
jumlah ranking Friedman untuk mencari pasangan rata-rata 
ranking yang berbeda. 
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Rumus Uji Lanjut  jumlah ranking Friedman adalah sebagai 
berikut: 

Th= T(α=0,05 ; db(k-1) (n-1)) x√
       )

 
 

T(α=0,05 ; db(5-1) (30-1)) = T (0,05;116) = 1,98063 

Th = 1,98063 x √
          )

  
 = 1,98063 x 5,478= 10,848 

Tabel 3. Uji Lanjut Jumlah Ranking Friedman  

perlakuan   
1 2 3 4 5 

alpha 
0,05 

Nota
si 

  51 83,5 92,9 102,5 120    

A2 51 0 32,5 41,9 51,5 69 10,848 a 

A1 83,5   0 9,4 83,5 36,5   b 

A4 92,9     0 9,6 27,1   b 

A3 
102,
5       0 17,5   

b 

A5 120         0   c 
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