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RINGKASAN

Permasalahan kesehatan di Indonesia salah satu contohnya adalah

kematian anak usia bawah lima tahun (balita). Angka kematian balita di negara-

negara berkembang khususnya Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu penyebab

yang menonjol diantaranya karena keadaan gizi yang kurang baik atau bahkan

buruk. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010, secara nasional

prevalensi balita gizi buruk sebesar 4,9 persen dan kekurangan gizi 17,9 persen.

Rentang prevalensi BBLR (per 100) di Indonesia adalah 1,4 sampai 11,2.

Untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita gizi

kurang perlu diselenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.

PMT Pemulihan bagi anak usia 6-59 bulan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan

sebagai pengganti makanan utama sehari-hari. PMT dimaksud berbasis bahan

makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi

setempat.

Di Poltekkes Kemenkes Malang telah mengembangkan formula untuk PMT

yang memanfaatkan potensi lokal berbasis kelor. Formula ini belum diketahui

kandungan gizi sehingga akan dilakukan uji proksimat untuk mengetahui

kandungan kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein dan karbohidrat.

Selain itu juga dilakukan uji organoleptik untuk dapat menentukan kesukaan yang

nanti kedepan dapat dilakukan perbaikan cita rasa.
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan kesehatan di Indonesia salah satu contohnya adalah kematian

anak usia bawah lima tahun (balita). Angka kematian balita di negara-negara

berkembang khususnya Indonesia masih cukup tinggi. Salah satu penyebab yang

menonjol diantaranya karena keadaan gizi yang kurang baik atau bahkan buruk.

Kondisi gizi anak-anak Indonesia rata-rata lebih buruk dibanding gizi anak-anak

dunia dan bahkan juga dari anak-anak Afrika (Anonim, 2006). Tercatat satu dari

tiga anak di dunia meninggal setiap tahun akibat buruknya kualitas nutrisi. Sebuah

riset juga menunjukkan setidaknya 3,5 juta anak meninggal tiap tahun karena

kekurangan gizi serta buruknya kualitas makanan (Anonim, 2008). Badan

kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa 54 persen kematian anak

disebabkan oleh keadaan gizi yang buruk. Sementara masalah gizi di Indonesia

mengakibatkan lebih dari 80 persen kematian anak (WHO, 2011).

Prevalensi balita gizi buruk merupakan indikator Millenium Development

Goals (MDGs) yang harus dicapai disuatu daerah (kabupaten/kota) pada tahun

2015, yaitu terjadinya penurunan prevalensi balita gizi buruk menjadi 3,6 persen

atau kekurangan gizi pada anak balita menjadi 15,5 persen (Bappenas, 2010).

Pencapaian target MDGs belum maksimal dan belum merata di setiap provinsi.

Besarnya prevalensi balita gizi buruk di Indonesia antar provinsi cukup beragam.

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010, secara nasional

prevalensi balita gizi buruk sebesar 4,9 persen dan kekurangan gizi 17,9 persen.

Rentang prevalensi BBLR (per 100) di Indonesia adalah 1,4 sampai 11,2, dimana

yang terendah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tertinggi di Provinsi

Gorontalo. Provinsi Jawa Timur termasuk daerah dengan balita gizi buruk masih

tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi gizi buruk sebesar 4,8

persen. Walaupun pada tingkat nasional prevalensi balita kurang gizi telah hampir

mencapai target MDGs, namun masih terjadi disparitas antar provinsi, antara

perdesaan dan perkotaan, dan antar kelompok sosial-ekonomi.

Untuk mengatasi kekurangan gizi yang terjadi pada kelompok usia balita gizi

kurang perlu diselenggarakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan.
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PMT Pemulihan bagi anak usia 6-59 bulan dimaksudkan sebagai tambahan, bukan

sebagai pengganti makanan utama sehari-hari. PMT dimaksud berbasis bahan

makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi

setempat.

Di Poltekkes Kemenkes Malang telah mengembangkan formula untuk PMT

yang memanfaatkan potensi lokal berbasis kelor. Formula ini masih menggunakan

perhitungan secara empiris sehingga untuk meningkatkan kualitas formula terkait

dengan kadar dan nilai gizi diperlukan sebuah analisis laboratorium terhadap

kadar formula yang telah dikembangkan.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dimaksud adalah bagaimana kandungan gizi biskuit dan

sereal kelor dari formula PMT.
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kelor

Pohon Kelor adalah salah satu tanaman yang paling luar biasa yang pernah

ditemukan. Hal ini mungkin terdengar sensasional, namun faktanya memang kelor

terbukti secara ilmiah merupakan sumber gizi berkhasiat obat yang kandungannya

diluar kebiasaan kandungan tanaman pada umumnya. Sehingga Kelor diyakini

memiliki potensi untuk mengakhiri kekurangan gizi, kelaparan, serta mencegah

dan menyembuhkan berbagai penyakit di seluruh dunia. Kelor benar-benar

tanaman ajaib, dan karunia Tuhan sebagai sumber bergizi dan obat penyembuhan

bagi umat manusia.

Andrew Young, mantan Walikota Atlanta dan Duta Besar Amerika,

menyebutkan: “Moringa shows great promise as a tool to help overcome some of

the most severe problems in developing world-malnutrition, deforestation, impure

water and proverty. The tree does best in the dry regions where these problem a

worst.”

Pada tahun 1999, adalah Fuglie LJ yang pertama kali mempublikasikan

hasil penelitiannya yang mengejutkan dunia tentang kandungan nutrisi Kelor dan

tertuang dalam buku “The Miracle Tree: Moringa oleifera: Natural Nutrition for

the Tropics” (Church World Service, Dakar. 68 pp.;). Buku yang memicu

gelombang penelitian ilmiah lanjutan tentang Kelor ini, kemudian direvisi tahun

2001 dan dipublikasikan kembali dalam judul : “The Miracle Tree: The Multiple

Attributes of Moringa”.

Menurut hasil penelitiannya, daun Kelor ternyata mengandung vitamin A,

vitamin C, Vit B, kalsium, kalium, besi, dan protein, dalam jumlah sangat tinggi

yang mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh manusia. Tidak hanya itu, Kelor

pun diketahui mengandung lebih dari 40 antioksidan. Kelor dilaporkan

mengandung 539 senyawa yang dikenal dalam pengobatan tradisional Afrika dan

India (Ayurvedic) serta telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk

mencegah lebih dari 300 penyakit.

Tahun 2006, Wiley InterScience mempublikasikan artikel berjudul

“Moringa oleifera: A Food Plant with Multiple Medicinal Uses”. Artikel tersebut



8

merupakan ulasan Anugrah Kelor tentang penggunaan bagian-bagian tanaman

Kelor sebagai obat penyembuh. Disebutkan, berbagai bagian dari tanaman Kelor

berisi mineral penting dan merupakan sumber protein yang baik, vitamin, β-

karoten, asam amino fenolat dan berbagai asam amino essensial lainnya. Kelor

menyediakan kombinasi yang kaya dan langka dari zeatin, quercetin, β - sitosterol,

asam caffeoylquinic dan kaempferol.

Selain memiliki kekuatan sebagai pemurni air yang efektif dan nilai gizi

yang tinggi, Kelor sangat penting untuk pengobatan alami. Berbagai bagian dari

tanaman Kelor seperti daun, akar, biji, kulit kayu, buah, bunga dan polong dewasa,

bertindak sebagai stimulan jantung dan peredaran darah, memiliki anti-tumor,

anti-piretik, anti-epilepsi, anti-inflamasi, anti-ulcer, anti-spasmodic, diuretik,

anti-hipertensi, menurunkan kolesterol, antioksidan, anti-diabetik, hepatoprotektif,

anti-bakteri dan anti-jamur. Saat ini Kelor sedang diteliti untuk digunakan dalam

pengobatan berbagai penyakit dalam sistem kedokteran, khususnya di Asia

Selatan. Kelor memang merupakan Tanaman Ajaib anugrah Tuhan untuk umat

manusia. (Dudi Krisnadi, 2015)

2.2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemberian Makanan Tambahan adalah program intervensi bagi balita yang

menderita kurang gizi dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi

anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi

dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut. Sedangkan

pengertian makanan untuk pemulihan gizi adalah makanan padat energi yang

diperkaya dengan vitamin dan mineral, diberikan kepada balita gizi buruk selama

masa pemulihan.

Menurut Persagi (2009), pemberian tambahan makanan di samping

makanan yang dimakan sehari – hari dengan tujuan memulihkan keadaan gizi dan

kesehatan. PMT dapat berupa makanan lokal atau makanan pabrik. Program

Makanan Tambahan Pemulihan (PMT– Pemulihan) diberikan kepada anak gizi

buruk dan gizi kurang yang jumlah harinya tertentu dengan tujuan untuk

meningkatkan status gizi anak. Ibu yang memiliki anak di bawah lima tahun yang

menderita gizi kurang / gizi buruk diberikan satu paket PMT Pemulihan.
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Makanan tambahan adalah formula yang diberikan kepada anak mulai usia

6 bulan ke atas yang mempunyai sifat tidak memberatkan fungsi pencernaan serta

memiliki zat – zat gizi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak untuk

pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Asupan makanan yang tidak sesuai

akan menyebabkan gangguan gizi, baik itu kekurangan maupun kelebihan gizi.

Makanan tambahan harus mengandung zat gizi makro dan protein, lemak, vitamin

dan mineral untuk menunjang pertumbuhan da perkembangan secara fisik,

kognitif maupun emosiaonal balita.

Menurut Gibson et al (1998), Complementary foods atau makanan

tambahan yang diberikan pada anak khususunya di negara yang sedang

berkembang menurut sebaiknya harus di fortifikasi dengan micro nutrient

terutama zat besi, kalsium dan zinc. Penatalaksanaan diet atau realementasi

merupakan salah satu cara penanggulangan bagi balita gizi buruk yang selama ini

telah dilakukan oleh Pemerintah dengan Pemberian Makanan Tambahan –

Pemulihan (PMT-P) selama 3 sampai 4 bulan atau 90 sampai 120 hari.

Salah satu sasaran PMT Pemulihan adalah bayi umur 6- 12 bulan dan anak

balita umur dibawah dua tahun (baduta) dari keluarga miskin. Namun dalam

pelaksanaannya PMT Pemulihan diberikan juga kepada balita gizi kurang dan

atau buruk dari keluarga miskin.

Secara umum pemberian makanan tambahan bertujuan untuk memperbaiki

keadaan gizi pada anak golongan rawan gizi yang menderita kurang gizi, dan

diberikan dengan kriteria anak balita yang tiga kali berturut-turut tidak naik

timbangannya serta yang berat badannya pada KMS terletak dibawah garis merah.

Pemberian makanan tambahan juga memiliki tujuan untuk menambah energi dan

zat gizi esensial. Sedangkan tujuan pemberian makanan tambahan (PMT)

pemulihan pada bayi dan balita gizi buruk, antara untuk memberikan makanan

tinggi energi, tinggi protein, dan cukup vitamin mineral secara bertahap, guna

mencapai status gizi yang optimal.

http://www.indonesian-publichealth.com/2013/03/respon-imun-vaksin.html
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2.3. Uji Proksimat

A. Analisa Kadar Air

Penentuan kadar air merupakan analisis penting dan paling luas dilakukan

dalam pengolahan dan pengujian pangan. Jumlah bahan kering (dry matter)

sampel bahan kebalikan dengan jumlah air yang dikandungnya, maka kadar air

secara langsung berkaitan dengan kepentingan ekonomis bahan. Kandungan air

bahan juga berkaitan dengan kualitas dan stabilitas bahan. Bijian yang berkadar

air tinggi akan mudah rusak oleh jamur, pemanasan, serangga, dan resiko

perkecambahan. Laju pencoklatan sayur dan buah yang dikeringkan serta absorpsi

O2 oleh bubuk telur makin meningkat dengan semakin tingginya kandungan

airnya.

Kadar air perlu diketahui dalam penentuan nilai gizi pangan, untuk memenuhi

standar komposisi dan peraturan-2 pangan. Kadar air diperlukan juga untuk

menghitung komposisi bahan yang disajikan pada basis dry-matter.

Analisa kadar air bahan makanan dapat menggunakan beberapa metoda :

• Metoda pengeringan (thermogravimetri)

• Metoda destilasi (thermovolumetri)

• Metoda kimiawi (Fischer method)

• Metoda fisikawi

B. Analisa kadar abu

Abu merupakan residu anorganik dari pembakaran bahan organik. Isi dan

komposisinya tergantung dari sifat bahan yang dibakar dan metoda pengabuannya.

Kebanyakan produk susu (‘dairy’) cair mengandung 0.5 — 1.0% abu; meningkat

menjadi 1.5% pada susu kental dan hampir 8% pada susu kering bebas lemak.

Lemak murni, minyak, shortening, praktis tidak mengandung komponen abu.

Komponen mineral utama dalam mentega, margarin, mayonnaise, dan ‘salad

dressing’ adalah Sodium klorida. Abu dalam buahan segar berkisar antara 0.2 —

0.8% dan umumnya akan semakin tinggi kadarnya bila kandungan airnya semakin

rendah. Beberapa buahan kering dapat mengandung abu 3.5%. Fraksi putih

endosperm dan penggilingan gandum mengandung kurang dari 0.5% abu,

sedangkan bekatulnya, lapisan aleuron dan lembaganya kaya mineral.
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Kebanyakan kacang-kacangan mengandung 1.5 — 2.5% abu. Daging segar dan

unggas mengandung 1% komponen mineral, tetapi daging yang diolah dapat

mengandung abu 12% (pada dendeng asin dan ikan asin) . Sedangkan bagian yang

dapat dimakan dan ikan segar mengandung abu 1 — 2%. Kuning telur

mengandung abu 1.7% sedangkan putih telurnya 0.6% Gula murni, candy, madu,

dan sirup mengadung sejumlah sangat kecil sampai 0.5% abu; namun gula merah

dan cokelat (cocoa) mengandung abu lebih tinggi. Kandungan abu kebanyakan

sayuran segar sekitar 1%, dan biasanya lebih tinggi dibanding pada buahan.

C. Analisa Karbohidrat

Klasifikasi karbohidrat :

1. Monosakarida : Ribosa, Xilosa, Glukosa, Fruktosa, Mannosa, Galaktosa

2. Oligosakarida : Sakarosa, Maltosa, Laktosa, Rafinosa, Stakiosa

3. Polisakarida : Pati, dextrin, selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin, kitin

Rumus kimia empiris karbohidrat: (CH2O)n atau Cm(H2O)n

Semua monosakarida yang bebas gugus aldehid atau gugus ketonnya (pada

struktur piran atau furan, gugus —OH hemiasetal bebas) bersifat mampu

rnereduksi ion Ferri atau Cupri dalam suasana alkalis. Oligosakarida yang masih

memiliki gugus-OH hemiasetal bebas juga bersifat reduktif meskipun daya

reduktifnya lebih rendah/lemah dibanding monosakarida.

Pengujian gula reduktif secara kualitatif menggunakan larutan garam

Cupri-sulfat encer (larutan jernih berwarna biru cerah) dalam kondisi alkalis, yang

bila tereduksi akan menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. Perubahan

warna ini secara visual mudah diamati; kalaupun daya reduksi gulanya rendah

endapan merah belum memisah sempurna namun warna larutan sudah berubah

menjadi kuning atau oranye.

Persiapan sampel :

- Bahan digiling, dihilangkan lipida dan klorofilnya dengan ekstraksi

menggunakan eter.

- Mengekstraksi karbohidrat yang dapat larut dengan air, kemudian

dijernihkan dengan timbal asetat



12

- Larutan karbohidrat ditentukan dengan : analisis gula reduksi (metoda Luff,

atau Nelson), atau enzimatis, atau polarimetri, atau kromatografi

D. Analisa Protein

Analisa Total Nitrogen: Makro Kjeldahl

Dalam metoda Kjeidahl untuk analisis protein, yang ditera adalah total

kadar unsur Nitrogen dalam sampel, dng asumsi adanya senyawa bernitrogen

selain protein dapat diabaikan. Kebanyakan protein mengandung unsur N sekitar

16%. Prinsip : bila sampei didigesti dengan cara pendidihan dalam asam sulfat

pekat, unsur C dan H akan habis menjadi CO2 dan H20 sedangkan unsur N akan

tereduksi jadi garam (NH4)2SO4 dalam larutan asam sulfat. Bila cairan hasil

destruksi dialkaliskan dengan NaOH, ammonium sulfat akan melepaskan gas

ammonia ( NH3 atau dalam air sebagai NH4OH yang kemudian dapat didestilasi

dan ditangkap dengan larutan HCl standar (atau H2SO4) berlebihan. Kelebihan

asam ditera dengan titrasi larutan NaOH standar dng indikator phenolphthalein

(pp).

Destruksi : Senyawa N + H2SO4 → (NH4)2SO4

Destilasi : (NH4)2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 NH4OH

HCI + NH4OH → NH4CI + H2O

Titrasi balik : HCI + NaOHstandar → NaCI + H2O

Larutan stock NaOH perlu distandardisasi setiap hari kalau mau dipakai karena

tak stabil (menyerap gas CO2 udara membentuk Na-bikarbonat atau Na-karbonat).

Untuk mempercepat digesti dapat ditambah K2SO4 atau N2SO4 untuk menaikkan

titik didih asam sulfat, namun jangan terlalu berlebihan. Dapat juga ditambah

katalis HgO, atau SeO2. Untuk mendigesti 1 - 2.2 gr sampel diperlukan 20-25 ml

H2SO4 pekat yang nantinya memerlukan lebih dari 72 ml lart NaOH 50% untuk

meng-alkaliskan agar siap didestilasi. Kebutuhan campuran katalis dan Na2SO4

antara 8-10 gr. Agar distilasi ammonia sempurna diperlukan volume distilat

sampai 300 mL. Bila digunakan HgO sebagai katalis, perlu ditambahkan K2S

atau tiosulfat (Na2S2O3) guna mengendapkan Hg karena NH3 dan Hg dapat

membentuk komplex yang agak stabil meskipun ditambah NaOH sehingga
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distilasi ammonia tidak sempurna. Buatlah blanko: digesti, destilasi dan titrasi

namun tanpa sampel bahan atau bahan diganti aquades dengan bobot sama.

Perhitungan :

Kadar %protein = %N x Faktor konversi N→protein

Faktor konversi Nitrogen ke Protein bervariasi tergantung jenis/sumber proteinnya

antara 5.18- 6,38. Yang paling sering dipakai adalah faktor konversi = 6.25.

Analisa Kjeldahl Mikro

Untuk menghemat pemakaian reagensia, dikembangkan alat destilasi mikro secara

khusus. Dengan metoda ini diperlukan sampel 0.1-0.2 gr, asam sulfat pekat kira-

kira 2-3 mL, campuran K2SO4 dan katalis sekitar 2 gr, larutan. NaOH 50% sekitar

8-10 mL. Distilat yang diperlukan sekitar 15-20 mL. Metoda Kjeldahl Mikro

menggunakan larutan asam borat 4% sebagai penampung distilat dan lart. HCI

0.05 N untuk penitarnya dengan indikator campuran metil-oranye-metil red.

Reaksi distilasi : H3BO3 + 3 NH4OH → (NH4)3BO3 + H2O

Titrasi balik : 3 HCI + (NH4)3BO3 → H3BO3 + NH4CI

Perhitungan :

Kadar % N = {[(mI x N)HCI x 14.008] / mgram sampel } x 100 %

Kadar % Protein = % N x Faktor konversi N→protein

2.4 Uji Organoleptik

Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan

kesukaan dan kemauan untuk mempergunakan suatu produk. Uji Organoleptik

atau uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara pengujian dengan

menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya

penerimaan terhadap produk. Pengujian organoleptik mempunyai peranan penting

dalam penerapan mutu. Pengujian organoleptik dapat memberikan indikasi

kebusukan, kemunduran mutu dan kerusakan lainnya dari produk.

Syarat-syarat yang harus ada dalam uji organoleptik adalah adanya contoh

(sampel), adanya panelis, dan pernyataan respon yang jujur. Dalam penilaian

bahan pangan sifat yang menentukan diterima atau tidak suatu produk adalah sifat

indrawinya. Penilaian indrawi ini ada enam tahap yaitu pertama menerima bahan,
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mengenali bahan, mengadakan klarifikasi sifat-sifat bahan, mengingat kembali

bahan yang telah diamati, dan menguraikan kembali sifat indrawi produk tersebut.

Dalam Uji organoleptik harus dilakukan dengan cermat karena memiliki

kelebihan dan kelemahan.

Tujuan diadakannya uji organoleptik terkait langsung dengan selera.

Setiap orang di setiap daerah memiliki kecenderungan selera tertentu sehingga

produk yang akan dipasarkan harus disesuaikan dengan selera masyarakat

setempat. Selain itu disesuaikan pula dengan target konsumen, apakah anak-anak

atau orang dewasa. Tujuan uji organoleptik adalah untuk:

 pengembangan produk dan perluasan pasar

 pengawasan mutu –> bahan mentah, produk, dan komoditas

 perbaikan produk

 membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing

 evaluasi penggunaan bahan, formulasi, dan peralatan baru.



15

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

3.1.1 Tujuan umum

Untuk memberikan informasi nilai gizi biskuit dan sereal kelor dari formula

PMT

3.1.2 Tujuan khusus

Untuk mengetahui kandungan gizi yakni kadar protein, kadar lemak dan kadar
karbohidrat dari biskuit dan sereal kelor. Selain itu juga untuk mengetahui mutu
kimia yakni kadar abu dan kadar air biskuit dan sereal kelor. Uji organoleptik untuk
mengetahui tingkat kesukaan terhadap warna, rasa, aroma dan tekstur dari biskuit
dan sereal kelor.

3.2 Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah
masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai kandungan gizi dan
kandungan kimia serta pengetahuan tentang tingkat kesukaan yang telah
disajikan terhadap biscuit dan sereal kelor
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BAB IV. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskripsi

2. Bahan dan Alat

Bahan

Bahan yang digunakan dalam analisis ini adalah biskuit kelor, asam sulfat

pekat, asam klorida 0,1 N, kalium sulfat, tembaga sulfat, asam oksalat, natrium

hidroksida, indikator bromkresol hijau dan metil merah, boraks, aquadest, n-

heksan, aseton, petroleum eter, magnesium karbonat, natrium sulfat, Magnesium

oksida, hyflosupercel

Alat`

Peralatan yang digunakan dalam analisis ini adalah labu Kjeldahl 150 mL;

alat pemanas Kjeldahl; alat distilasi Kjeldahl; Erlenmeyer 100 mL; buret 50 mL;

labu ukur 100 mL; gelas ukur 100 mL; kertas saring; kapas bebas lemak; labu

lemak; alat soxhlet; pemanas listrik; oven; neraca analitik; corong kaca; penangas

air; kui; tanur listrik; eksikator; spektrofotometer UV-Vis.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan pada bulan April sampai dengan

November 2016 di Laboratorium Jurusan Gizi – Politeknik Kesehatan

Kemenkes Malang.

4. Variabel Penelitian

i. Variabel bebas : biskuit dan sereal dari formula PMT modifikasi tempe

kelor.

ii. Variabel terikat : kadar protein, kadar lemak, kadar abu, kadar air dan

karbohidrat

5. Definisi Operasional

Biscuit : biscuit mempunyai 4 formula yang berbeda yakni berbahan

tempe kelor, tempe kelor ikan, kedelai kelor, kedelai kelor ikan.
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Sereal : sereal mempunyai 4 formula yang berbeda yakni berbahan tempe

kelor, tempe kelor ikan, kedelai kelor, kedelai kelor ikan

Kadar protein: kandungan protein didalam biscuit dan sereal kelor dalam

persen

Kadar lemak: kandungan lemak didalam biscuit dan sereal kelor dalam

persen

Kadar karbohidrat: kandungan karbohidrat didalam biscuit dan sereal kelor

dalam persen

Kadar air: kandungan air didalam biscuit dan sereal kelor dalam persen

Kadar abu: kandungan mineral didalam biscuit dan sereal kelor dalam

persen

Warna: kesukaan panelis terhadap warna dari biscuit dan sereal kelor

Rasa: kesukaan panelis terhadap rasa dari biscuit dan sereal kelor

Aroma: kesukaan panelis terhadap aroma dari biscuit dan sereal kelor

Tekstur: kesukaan panelis terhadap tekstur dari biscuit dan sereal kelor

6. Tahap Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap penelitian (secara ringkas

dapat dilihat gambar berikut :

Gambar tahapan penelitian
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7. Metode Analisis

Analisis Proksimat (SNI 01-2891-1992)

a. Kadar Abu Total ( Dry Ashing )

Pengukuran kadar abu total dilakukan dengan metode drying ash. Sampel

sebanyak 3 g ditimbang pada cawan yang sudah diketahui bobotnya. Lalu

diarangkan di atas nyala pembakaran dan diabukan dalam tanur pada suhu 550º C

hingga pengabuan sempurna. Setelah itu didinginkan dalam eksikator dan

ditimbang hingga diperoleh bobot tetap. Perhitungan kadar abu dilakukan dengan

membandingkan berat abu dan berat sampel dikali 100%.

b. Kadar Air Total ( Termogravimetri )

Pengukuran kadar air total dilakukan dengan metode termogravimetri

(metode oven). Sampel sebanyak 2 g ditimbang pada cawan yang sudah diketahui

bobotnya lalu dikeringkan pada oven suhu 105º C selama 3 jam. Setelah itu

didinginkan dalam eksikator dan ditimbang hingga diperoleh bobot tetap.

Perhitungan kadar air diperoleh dengan membandingkan bobot sampel sebelum

dikeringkan dan bobot yang hilang setelah dikeringkan dikali 100%.

c. Kadar Lemak Total ( Soxhletasi )

Pengukuran kadar lemak total dilakukan dengan metode Soxhletasi.

Sampel ditimbang sebanyak 2 g, lalu dimasukkan ke dalam kertas saring yang

dialasi kapas. Kertas saring yang berisi sampel disumbat dengan kapas, lalu

dikeringkan dalam oven pada suhu tidak lebih dari 80º C, ± 1 jam dan dimasukkan

ke dalam alat Sokhlet yang telah dihubungkan dengan labu lemak berisi batu didih

yang telah dikeringkan dan telah diketahui bobotnya. Setelah itu, diekstrak dengan

pelarut petroleum eter selama lebih kurang 6 jam. Petroleum eter disulingkan dan

ekstrak lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105ºC. lalu didinginkan dan

ditimbang hingga bobot tetap. Perhitungan kadar lemak dilakukan dengan

membandingkan berat lemak dan berat sampel dikali 100%.

d. Kadar Protein Total ( Kjeldahl )

Pengukuran kadar abu total dilakukan dengan metode Kjehdahl. Sampel

yang telah dihaluskan ditimbang 200-500 mg lalu dimasukkan ke dalam labu

Kjeldahl. Ditambahkan 10 mL asam sulfat pekat padat dan 5 g katalis (campuran

K2SO4 dan CuSO4.5H2O 8 : 1) lalu dilakukan destruksi (dalam lemari asam)
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hingga cairan berwarna hijau jernih. Setelah dingin larutan tersebut diencerkan

dengan aquadest hingga 100 mL dalam labu ukur. Larutan tersebut dipipet 10 mL

dan dimasukkan ke dalam alat distilasi Kjeldahl lalu ditambah 10 mL NaOH 30%

yang telah dibakukan oleh larutan asam oksalat. Distilasi dijalankan selama kira-

kira 20 menit dan distilatnya ditampung dalam erlenmeyer yang berisi 25 mL

larutan HCl 0,1 N yang telah dibakukan oleh boraks (ujung kondensor harus

tercelup ke dalam larutan HCl). Lalu kelebihan HCl dititrasi dengan larutan

NaOH 0,1 N dengan indikator campuran bromkresol hijau dan metil merah.

Perhitungan kadar protein total dilakukan dengan perhitungan :

Kadar nitrogen (%) = (Va.Na - Vb.Nb) x 14 x 100/10 x 100 %

W

e. Kadar Karbohidrat Total

Pengukuran kadar karbohidrat total dalam sampel dihitung berdasarkan

perhitungan (dalam %) :

% karbohidrat = 100% - %(protein + lemak + abu + air)

Uji Hedonik

Sampel disajikan secara acak dan dalam memberikan penilaian panelis

tidak boleh mengulang-ulang penilaian atau membanding-bandingkan contoh

yang disajikan. Sehingga untuk satu panelis yang tidak terlatih, sebaiknya contoh

disajikan satu persatu sehingga panelistidak akan membanding-bandingkan satu

contoh dengan lainnya.

Penilaian uji hedonik dilakukan secara spontan. Kemudian diisikan pada

formulir uji hedonik dengan criteria penilaian sangat tidak suka, tidak suka, agak

tidak suka, netral, agak suka, suka, dan sangat suka. Hasil penilaian kemudian

dikonversi ke dalam angka dari rentang nilai 1-7. Hasil uji hedonik ditabulasikan

dalam suatu tabel, kemudian dilakukan analisis dengan ANOVA.

Contoh Form uji hedonic
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BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian analisa kandungan gizi biskuit PMT yang berbasis bahan

lokal yakni daun kelor dimodifikasi menjadi 2 bentuk yakni biscuit dan sereal.

Terdapat 4 formula untuk biscuit yakni biskuit tempe kelor (A), tempe kelor ikan

(B), kedelai kelor (C) dan kedelai kelor ikan (D). Dan juga terdapat 4 formula

untuk sereal yakni sereal tempe kelor (K), tempe kelor ikan (L), kedelai kelor (M)

dan kedelai kelor ikan (N). Kedelapan sampel tersebut telah dianalisa kandungan

gizinya antara lain kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar

karbohidratnya beserta organoleptiknya

5.1 Hasil

5.1.1. Mutu Kimia dan Gizi Biskuit

Hasil penelitian pengukuran kadar air dan kadar abu pada biscuit

didapatkan data seperti tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 kadar air dan kadar abu pada biskuit

Sampel Rata-rata
Kadar air
(%)

Rata-rata
Kadar abu

(%)
Biskuit Tempe Kelor 7.40 ± 0.62 1.46 ± 0.94
Biskuit Tempe Kelor Ikan 5.77 ± 0.57 1.66 ± 0.41
Biskuit Kedelai Kelor 4.66 ± 0.79 2.36 ± 0.22
Biskuit Kedelai Kelor Ikan 3.59 ± 0.4 2.46 ± 0.54

Kadar air tertinggi pada biscuit adalah pada biscuit tempe kelor sebesar 7.40 ±

0.62 % dan yang terendah adalah pada biscuit kedelai kelor ikan sebesar 3.59 ±

0.4.

Kadar abu tertinggi adalah pada biscuit kedelai kelor ikan sebesar 2.46 ± 0.54 dan

yang terendah adalah pada biscuit tempe kelor sebesar 1.46 ± 0.94

Selanjutnya adalah hasil pengukuran mutu gizi dimulai dari kadar protein,

lemak dan karbohidrat biscuit kelor yang ditunjukkan pada tabel 5.2 berikut :
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Tabel 5.2 kadar protein, lemak dan karbohidrat pada biskuit

Sampel Rata-rata
Kadar protein

(%)

Rata-rata
Kadar lemak

(%)

Rata-rata Kadar
karbohidrat

(%)
Biskuit Tempe Kelor 16.82 ± 1.26 24.91 ± 0.16 49.40 ± 0.20
Biskuit Tempe Kelor Ikan 16.87 ± 0.52 24.71 ± 0.23 51 ± 1.23
Biskuit Kedelai Kelor 16.51± 0.49 27.61 ± 0.51 48.86 ± 1.14
Biskuit Kedelai Kelor Ikan 18.59 ± 1.07 26.5 ± 0.44 48.85 ± 2.05

Kadar rata-rata protein tertinggi terdapat pada biscuit tempe kelor ikan

sebesar 16.87 ± 0.52 dan terendah pada biscuit kedelai kelor sebesar 16.51± 0.49.

Untuk rata-rata lemak tertinggi terdapat pada Biskuit Kedelai Kelor sebesar 27.61

± 0.51dan terendah pada Biskuit Tempe Kelor Ikan sebesar 24.71 ± 0.23.

Sedangkan kadar karbohidrat tertinggi adalah pada Biskuit Tempe Kelor Ikan

sebesar 51 ± 1.23 dan yang terendah pada Biskuit Kedelai Kelor Ikan sebesar

48.85 ± 2.05 %.

5.1.2. Mutu Kimia dan Gizi Sereal

Hasil penelitian pengukuran kadar air dan kadar abu pada sereal

didapatkan data seperti tabel 5.3 berikut :

Tabel 5.3 kadar air dan kadar abu pada sereal

Sampel Rata-rata
Kadar air
(%)

Rata-rata
Kadar abu

(%)
Sereal Tempe Kelor 3.41 ± 0.41 2.11 ± 0.24
Sereal Tempe Kelor Ikan 3.53 ± 0.36 2.71 ± 0.61
Sereal Kedelai Kelor 2.71 ± 0.53 2.72 ± 0.16
Sereal Kedelai Kelor Ikan 3.56 ± 0.09 2.12 ± 0.05

Kadar air tertinggi pada sereal adalah pada sereal kedelai kelor ikan sebesar

3.56 ± 0.09

% dan yang terendah adalah pada sereal kedelai kelor sebesar 2.71 ± 0.53 %.

Kadar abu tertinggi adalah pada sereal kedelai kelor sebesar 2.72 ± 0.16 dan yang

terendah adalah pada sereal tempe kelor sebesar 2.11 ± 0.24 %

Selanjutnya adalah hasil pengukuran mutu gizi dimulai dari kadar protein,

lemak dan karbohidrat sereal kelor yang ditunjukkan pada tabel 5.4 berikut :
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Tabel 5.4 kadar protein, lemak dan karbohidrat pada sereal

Sampel Rata-rata
Kadar protein

(%)

Rata-rata
Kadar lemak

(%)

Rata-rata
Kadar karbohidrat

(%)
Sereal Tempe Kelor 16.08 ± 1.08 13.84 ± 0.64 64.55 ± 0.86
Sereal Tempe Kelor Ikan 18.19 ± 0.37 15.23 ± 1.14 60.34 ± 0.7
Sereal Kedelai Kelor 15.79 ± 0.44 42.06 ±0.82 41.08 ± 1.25
Sereal Kedelai Kelor Ikan 16.32 ± 0.9 13.18 ± 0.05 64.83 ± 0.81

Kadar rata-rata protein tertinggi terdapat pada sereal tempe kelor ikan

sebesar 18.19 ± 0.37% dan terendah pada sereal kedelai kelor sebesar 15.79 ±

0.44 %. Untuk rata-rata lemak tertinggi terdapat pada sereal kedelai kelor sebesar

42.06 ±0.82% dan terendah pada sereal kedelai kelor ikan sebesar 13.18 ± 0.05%.

Sedangkan kadar karbohidrat tertinggi adalah pada sereal kedelai kelor ikan

sebesar 64.83 ± 0.81 % dan yang terendah pada sereal kedelai kelor sebesar 41.08

± 1.25 %.

5.1.3. Uji Organoleptik Biskuit

Warna

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa warna yang disukai adalah biscuit

tempe kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 60%. Sedangkan

panelis yang sangat suka sebanyak 32% pada biscuit tempe kelor dan biscuit

tempe kelor ikan.

Gambar 5.1 tingkat penerimaan panelis terhadap warna biskuit
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Aroma

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa aroma yang disukai adalah biscuit

tempe kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 56%. Sedangkan

panelis yang sangat suka sebanyak 32% pada biscuit kedelai kelor.

Gambar 5.2 tingkat penerimaan panelis terhadap aroma biskuit

Rasa

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa rasa yang disukai adalah biscuit

tempe kelor ikan dan biscuit kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih

sebanyak 48%. Sedangkan panelis yang sangat suka sebanyak 28% pada biscuit

tempe kelor ikan.

Gambar 5.3 tingkat penerimaan panelis terhadap rasa biskuit
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Tekstur

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa tekstur yang disukai adalah

biscuit kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 60%.

Sedangkan panelis yang sangat suka sebanyak 58% pada biscuit tempe kelor ikan.

Gambar 5.4 tingkat penerimaan panelis terhadap tekstur biskuit

5.1.4. Uji Organoleptik Sereal

Warna

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa warna yang disukai adalah sereal

tempe kelor dan sereal kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih

sebanyak 52%. Sedangkan panelis yang sangat suka sebanyak 32% pada sereal

tempe kelor.
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Gambar 5.5 tingkat penerimaan panelis terhadap warna sereal

Aroma

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa aroma yang disukai adalah sereal

tempe kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 68%. Sedangkan

panelis yang sangat suka sebanyak 36% pada sereal tempe kelor.

Gambar 5.6 tingkat penerimaan panelis terhadap aroma sereal

Rasa
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Pada uji organoleptik didapatkan bahwa rasa yang disukai adalah sereal

tempe kelor ikan dan sereal kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih

sebanyak 64%. Sedangkan panelis yang sangat suka sebanyak 32% pada sereal

tempe kelor.

Gambar 5.7 tingkat penerimaan panelis terhadap rasa sereal

Tekstur

Pada uji organoleptik didapatkan bahwa tekstur yang disukai adalah sereal

kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 60%. Sedangkan

panelis yang sangat suka sebanyak 40% pada sereal kedelai kelor.

Gambar 5.8 tingkat penerimaan panelis terhadap tekstur sereal
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5.2 Pembahasan

5.2.1. Mutu Kimia dan Gizi Biskuit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air biskuit berkisar antara 3.59

± 0.4 sampai 7.40 ± 0.62 %. Sedangkan menurut Badan Standardisasi Nasional

yang tercantum dalam SNI 01-2973-1992 biskuit dengan mutu baik memiliki ciri-

ciri kandungan air maximum 5%. Biskuit yang sesuai dengan SNI adalah biscuit

kedelai kelor dan kedelai kelor ikan karena mempunyai nilai kadar air dibawah

5%. Sedangkan biscuit tempe kelor dan tempe kelor ikan belum memenuhi syarat

SNI karena masih mempunyai nilai kadar air di atas 5%. Tingginya kadar air

biskuit yang berasal dari tempe kelor baik yang ditambah dengan ikan maupun

tidak dimungkinkan karena nilai kadar air dari tempe yang lebih tinggi

dibandingkan dengan kedelai seperti pada tabel 5.5.

Tabel 5.5 kandungan zat gizi kedelai dan tempe

Pengukuran kadar air sangat diperlukan dalam bidang pangan. Mutu

biskuit dapat ditentukan oleh kadar air yang terkandung di dalamnya. Dengan

menjaga kadar air diharapkan pertumbuhan mikroba dan reaksi-reaksi kimia yang

merusak seperti browning, hidrolisis atau oksidasi lemak dapat dikurangi

(Winarno, 2004). Penyimpanan mempunyai peran dalam mempertahankan kadar

air sehingga dapat mempertahankan kualitasnya. Karena jika kadar air bisa
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meningkat jika disimpan ditempat yang lembab. Meningkatnya kadar air dapat

mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa bahan pangan.

Kadar abu berasal dari unsur mineral dan komposisi kimia yang tidak

dapat diuapkan selama proses pembakaran. Menurut Sarbini (2009) bahwa

pemanasan bahan pangan yang mengandung mineral dengan suhu yang tinggi

akan lebih banyak menghasilkan abu, sebab abu tersusun oleh mineral. Kadar abu

biskuit berkisar antara 1.46 ± 0.94 sampai 2.46 ± 0.54 %. Sesuai dengan Badan

Standardisasi Nasional yang tercantum dalam SNI 01-2973-1992 biskuit dengan

mutu baik memiliki kadar abu maximum 1,6%. Sedangkan biskuit kedelai kelor

dan kedelai kelor ikan masih berada di atas nilai kadar abu yang ditentukan yakni

2.36 ± 0.22 dan 2.46 ± 0.54 %. Hal ini dimungkinkan karena kadar abu bahan

dasar yang dipakai yakni kedelai baik untuk biskuit kedelai kelor atau kedelai

kelor ikan lebih tinggi dibandingkan dengan tempe untuk biscuit tempe kelor atau

tempe kelor ikan (tabel 5.5).

Hasil penelitian menunjukkan kadar protein yang berkisar antara 16.51±

0.49 sampai 18.59 ± 1.07 %. Sesuai dengan Badan Standardisasi Nasional yang

tercantum dalam SNI 01-2973-1992 biskuit dengan mutu baik memiliki ciri-ciri

kandungan protein minimum 9%. Ke empat biskuit mempunyai kadar protein

yang lebih tinggi daripada yang telah disyaratkan oleh SNI sehingga

dimungkinkan biscuit telah layak digunakan sebagai sumber protein. Biskuit

kedelai kelor ikan mempunyai kadar yang tertinggi hal ini disebabkan karena

kandungan protein kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tempe (tabel 5.5) dan

juga dengan adanya penambahan ikan yang juga dapat menambah kadar protein.

Sesuai dengan penelitian Musdalifah (2013) bahwa semakin banyak subtitusi

tepung dengan ikan maka semakin tinggi kandungan proteinnya.

Kadar lemak biskuit berkisar antara 24.71 ± 0.23 sampai 27.61 ± 0.51%.

hal ini telah sesuai dengan SNI yang mensyaratkan kandungan minimal lemak

untuk biscuit adalah sebesar 9%. Sehingga biskuit tempe kelor, tempe kelor ikan,

kedelai kelor ataupun kedelai kelor ikan dapat digunakan sebagai sumber lemak.

Biskuit yang berbahan kedelai lebih besar dibandingkan dengan yang berbahan

tempe karena lemak dari kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan tempe. Hal ini
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sesuai dengan tabel 5.5 yang menjelaskan bahwa kadar lemak kedelai lebih besar

dibandingkan dengan tempe.

Kadar karbohidrat biscuit berkisar antara 48.85 ± 2.05 sampai 51 ± 1.23

% . Menurut Badan Standardisasi Nasional yang tercantum dalam SNI 01-2973-

1992 biskuit dengan mutu baik memiliki ciri-ciri kandungan karbohidrat

minimum 70%. Kandungan karbohidrat pada biscuit mengalami penurunan

disebabkan subtitusi tepung yang merupakan sumber karbohidrat dengan tepung

tempe atau kedelai, kelor dan ikan dimana ketiganya adalah baik sebagai sumber

protein. Sehingga kandungan karbohidrat mengalami penurunan dan sebaliknya

kadar protein mengalami kenaikan.

5.2.2. Mutu Kimia dan Gizi Sereal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar air sereal berkisar 2.71 ± 0.53

sampai 3.56 ± 0.09 %. Jika dibandingkan dengan biskuit maka rata-rata kadar air

sereal lebih rendah. Hal ini disebabkan pada proses pembuatan sereal

menggunakan cara seperti membuat opak gambir yang kemudian dihancurkan

sehingga dimungkinkan kadar air menjadi rendah.

Kadar abu sereal dari hasil penelitian berkisar antara 2.11 ± 0.24 sampai

2.72 ± 0.16 Jika dibandingkan dengan biscuit maka nilai kadar abu sereal ini lebih

tinggi karena keempat perlakuan mempunyai nilai di atas kadar abu pada biscuit.

Hal ini disebabkan karena adanya tambahan susu skim yang dimungkinkan

adanya tambahan mineral ke dalan sereal sehingga akan meningkatkan kadar abu

ketika dilakukan proses pengabuan.

Selanjutnya adalah kadar protein sereal yang diperoleh antara 15.79 ± 0.44

sampai 18.19 ± 0.37. Sereal tempe kelor ikan mempunyai kadar protein yang

tertinggi, hal ini dimungkinkan karena adanya subtitusi tepung dengan ikan yang

merupakan sumber protein. Begitu juga dengan sereal kedelai kelor ikan juga

mempunyai nilai kadar abu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sereal kedelai

kelor.Adanya subtitusi tepung ikan ini dapat meningkatkan kadar protein pada

sereal.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar lemak berkisar antara 13.18 ±

0.05 sampai 42.06 ±0.82. Kadar lemak sereal mempunyai nilai rata-rata lebih

rendah dibandingkan dengan rata-rata kadar lemak pada biscuit. Belum dapat

diketahui secara pasti penyebab rendahnya kadar lemak pada sereal dibandingkan

dengan biscuit. Begitu juga penyebab kadar lemak yang sangat tinggi pada sereal

kedelai kelor dibandingkan dengan ketiga sereal yang lain.

Kadar karbohidrat sesuai dengan hasil penelitian adalah berkisar antara

41.08 ± 1.25 sampai 64.83 ± 0.81%. nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan

kadar karbohidrat pada biscuit. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan

susu full cream yang lebih banyak sehingga dimungkinkan dapat menambah kadar

karbohidrat pada sereal.

5.2.3. Uji Organoleptik Biskuit

Warna

Tingkat penerimaan hasil uji kesukaan terhadap warna biscuit disajikan

pada gambar 5.1 menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap warna

biscuit adalah tidak suka (2) sampai suka (3) (lampiran5). Warna yang disukai

adalah biscuit tempe kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 60%.

Hasil analisis statistic Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95%

menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan yang signifikan (p=0,018) terhadap

warna biscuit (Tabel lampiran 5). Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan bahwa

pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan adalah antara biscuit

tempe kelor ikan (B) dengan biscuit kedelai kelor(C) dan biscuit tempe kelor ikan

(B) dengan biscuit tempe kelor ikan (D). Pasangan taraf perlakuan antara A

dengan B, A dengan C, A dengan D dan C dengan D menunjukkan pengaruh yang

tidak signifikan. (lampiran 5). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap warna biscuit tempe kelor.

Aroma

Hasil uji kesukaan terhadap aroma biskuit disajikan pada gambar 5.2.

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap warna biscuit adalah tidak

suka (2) sampai suka (3) (lampiran 6). Aroma yang disukai adalah biscuit tempe
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kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 56%. Hasil analisis

statistik Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa taraf

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (p=0,262) terhadap aroma

biskuit(lampiran 6). Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan bahwa seluruh

pasangan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak signifikan antara biscuit A

dengan B, A dengan C, A dengan D, B dengan C , B dengan D dan C dengan D

(lampiran 6).

Rasa

Hasil uji kesukaan terhadap rasa biskuit disajikan pada gambar 5.3

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap warna biscuit adalah tidak

suka (2) sampai suka (3) (lampiran 7). Rasa yang disukai adalah biscuit tempe

kelor ikan dan biscuit kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih

sebanyak 48%. Hasil analisis statistik Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan

95% menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang

signifikan (p=0,023) terhadap rasa biskuit(lampiran 7). Uji lanjut Mann-Whitney

menunjukkan bahwa pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan

adalah antara biscuit A dengan B, tempe kelor ikan (B) dengan biscuit kedelai

kelor (C) dan biscuit tempe kelor ikan (B) dengan biscuit tempe kelor ikan (D).

Pasangan taraf perlakuan antara A dengan C, A dengan D dan C dengan D

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. (lampiran7).

Tekstur

Hasil uji kesukaan terhadap tekstur biskuit disajikan pada gambar 5.3

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap warna biscuit adalah suka

(3) sampai sangat suka (4) (lampiran 8). Tekstur yang disukai adalah biscuit

kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 60%. Hasil

analisis statistik Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan

bahwa perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang signifikan (p=0,023)

terhadap tekstur biskuit(lampiran 8). Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan

bahwa pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan adalah antara

biscuit A dengan B, B dengan C dan B dengan D. Pasangan taraf perlakuan antara
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A dengan C, A dengan D dan C dengan D menunjukkan pengaruh yang tidak

signifikan. (lampiran 8).

5.2.4. Uji Organoleptik Sereal

Warna

Tingkat penerimaan hasil uji kesukaan terhadap warna sereal disajikan

pada gambar 5.5 menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap warna

sereal adalah suka (3) (lampiran 9). Warna yang disukai adalah sereal tempe kelor

dan sereal kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih sebanyak 52%.

Hasil analisis statistic Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan 95%

menunjukkan bahwa ada pengaruh perlakuan yang signifikan (p=0,026) terhadap

warna sereal (Tabel lampiran 9). Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan bahwa

pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan adalah antara sereal

tempe kelor (K) dengan sereal kedelai kelor (M) dan sereal kedelai kelor (M)

dengan sereal kedelai kelor ikan (N). Pasangan taraf perlakuan antara K dengan L,

K dengan M, K dengan N dan M dengan N menunjukkan pengaruh yang tidak

signifikan. (lampiran 9). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan

tingkat kesukaan panelis terhadap warna sereal tempe kelor.

Aroma

Hasil uji kesukaan terhadap aroma sereal disajikan pada gambar 5.6

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap aroma sereal adalah suka

(3) (lampiran 11). Aroma yang disukai adalah sereal tempe kelor ikan dengan total

panelis yang memilih sebanyak 68%. Hasil analisis statistik Kruskal Wallis pada

tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan memberikan

pengaruh yang signifikan (p=0,024) terhadap aroma sereal (lampiran 11). Uji

lanjut Mann-Whitney menunjukkan bahwa pasangan perlakuan yang memberikan

pengaruh signifikan adalah antara sereal tempe kelor (K) dengan sereal kedelai

kelor (M) dan sereal tempe kelor (L) dengan sereal kedelai kelor (M). Pasangan

taraf perlakuan antara K dengan L, K dengan N, L dengan N dan M dengan N

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. (lampiran 11). Hal ini menunjukkan

bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sereal

tempe kelor..
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Rasa

Hasil uji kesukaan terhadap rasa sereal disajikan pada gambar 5.7

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap aroma sereal adalah tidak

suka (2) sampai dengan suka (3) (lampiran 10). rasa yang disukai adalah sereal

tempe kelor ikan dan sereal kedelai kelor ikan dengan total panelis yang memilih

sebanyak 64%. Hasil analisis statistik Kruskal Wallis pada tingkat kepercayaan

95% menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak

signifikan (p=0,106) terhadap rasa sereal (lampiran 10). Uji lanjut Mann-Whitney

menunjukkan bahwa pasangan perlakuan yang memberikan pengaruh signifikan

adalah antara sereal L dengan N dan M dengan N. Pasangan taraf perlakuan

antara K dengan L, K dengan M, K dengan N dan L dengan M menunjukkan

pengaruh yang tidak signifikan. (lampiran10)

Tekstur

Hasil uji kesukaan terhadap tekstur biskuit disajikan pada gambar 5.3

menunjukkan bahwa modus tingkat kesukaan terhadap aroma sereal adalah suka

(3) (lampiran 12). tekstur yang disukai adalah sereal kedelai kelor ikan dengan

total panelis yang memilih sebanyak 60%. Hasil analisis statistik Kruskal Wallis

pada tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan

memberikan pengaruh yang signifikan (p=0,013) terhadap tekstur sereal (lampiran

12). Uji lanjut Mann-Whitney menunjukkan bahwa pasangan perlakuan yang

memberikan pengaruh signifikan adalah antara sereal L dengan M dan L dengan

N. Pasangan taraf perlakuan antara K dengan L, K dengan M, K dengan N dan M

dengan N menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. (lampiran 12).
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kandungan kadar air

terendah pada biscuit kedelai kelor ikan dan sereal kedelai kelor. Kadar abu

terendah pada biscuit tempe kelor dan sereal tempe kelor. Kadar protein tertinggi

pada biscuit kedelai kelor ikan dan sereal tempe kelor ikan. Kadar lemak tertinggi

pada biscuit dan sereal kedelai kelor. Kadar karbohidrat tertinggi pada biscuit

tempe kelor ikan dan sereal kedelai kelor ikan.

Pada uji kesukaan biscuit didapatkan bahwa perbedaan perlakuan

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap warna, rasa dan tekstur. Tetapi

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aroma. Sedangkan pada uji

kesukaan sereal didapatkan bahwa perbedaan perlakuan memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap warna, aroma dan tekstur. Tetapi tidak memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap rasa.

6.2 Saran

Pada penelitian ini belum dilakukan uji untuk taraf perlakuan terbaik

sehingga diharapkan dapat dilanjutkan dengan taraf perlakuan terbaik.
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