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ABSTRAK 

 

 

 
Kartining Tyas P.S, 2012 

Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) dalam 

Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu untuk PMT pada Balita 

(Kajian terhadap Analisis Proksimat serta Sifat Organoleptiknya) 

VI + 115 halaman + 22 tabel + 12 gambar + 19 lampiran 

    
 

Kasus balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi buruk merupakan 

permasalahan gizi yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan akan zat gizi yang 

diperoleh dari makanan. Kasus balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang bahkan gizi 
buruk dialami oleh anak usia balita.  

Jenis penelitian ini adalah eksperimental, single factor dengan dasar rancangan 

acak lengkap (RAL). Sampel penelitian ini adalah kudapan dengan tepung biji nangka 
(Artocarpus heterophyllus lamk) pada konsentrasi 0%, 15%, 30% dan 45%.  Analisis data 

dilakukan secara univariat dan bivariat (uji One Way Anova, Kruskal-Wallis dan 

Friedman Test, dengan α = 0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan tepung biji 
nangka terhadap kandungan protein (p value =  0,003), ada pengaruh pemanfaatan tepung 

biji nangka terhadap kandungan karbohidrat (p value = 0,000), ada pengaruh pemanfaatan 

tepung biji nangka terhadap kandungan  kalori (p value = 0,005), serta tidak ada pengaruh 
pemanfaatan tepung biji nangka terhadap kandungan lemak ( p value = 0,104).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pemanfaatan tepung biji 

nangka terhadap sifat organoleptik aspek warna (p value = 0,012), ada pengaruh 
pemanfaatan tepung biji nangka terhadap sifat organoleptik aspek aroma (p value = 

0,010),  ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka terhadap sifat organoleptik aspek 

rasa (p value = 0,002) dan ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka terhadap sifat 

organoleptik aspek tekstur (p value = 0,011). 
Diharapkan kudapan ini dapat mengurangi kasus balita bawah garis merah 

(BGM), gizi kurang dan gizi buruk melalui peningkatan konsumsi makanan yang 

memiliki nilai gizi tinggi dalam bentuk makanan cemilan yang disukai balita. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Kartining Tyas P.S, 2012 

Utilization of Jackfruit Seeds Flour (Artocarpus heterophyllus lamk) in making 

snack-Based Wheat Flour for supplementary feeding in Toddlers (Assessment of 

Proximate Analysis and Organoleptic) 
VI + 115 pages + 22 tables + 12 figures + 19 appendices 

 

Undernutrition cases, malnutrition and poor nutrition are nutritional problems 
caused by unmet needs in nutrients from food. Undernutrition cases, malnutrition and 

even  poor nutrition experienced by children aged under five. 

This research was an experimental, on the basis of single factor completely 

randomized design (CRD). The sample was a snack with jackfruit seeds flour (Artocarpus 
heterophyllus lamk) at concentrations of 0%, 15%, 30% and 45%. Data analysis was 

performed univariate and bivariate (One Way Anova test, Kruskal-Wallis and Friedman 

test, with α = 0.05). 
The results showed that there was an effect on the utilization of jackfruit seed 

flour protein content (p value = 0.003), there was an effect on the utilization of jackfruit 

seed flour carbohydrate content (p value = 0.000), here was an effect on the utilization of 

jackfruit seed flour calories (p value = 0.005 ), and no effect of utilization of jackfruit 
seed flour to the fat content (p value = 0.104). 

Based on the results of the study showed that there was an effect of utilization of 

jackfruit seed flour on the organoleptic properties of the color aspect (p value = 0.012), 
there was an effect of utilization of jackfruit seed flour on the organoleptic properties 

aspects of smell (p value = 0.010), there was an effect of utilization of jackfruit seed flour 

on the organoleptic properties aspects taste (p value = 0.002) and there was an effect of 
utilization of jackfruit seed flour on the organoleptic properties aspects of texture (p value 

= 0.011). 

This snack was expected to reduce the incidence of Undernutrition, malnutrition 

and poor nutrition through increased consumption of foods that have high nutritional 
value in the form of a preferred snack foods children aged under five. 

 

 
 

 

Keywords  : jackfruit seed flour, snacks, organoleptic properties, and supplementary 
feeding 
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iv 

 

PENGESAHAN 

 

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 

skripsi atas nama : 

Nama  : Kartining Tyas Permana Sari  

NIM  : 6450408081 

Judul : Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) Sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan 

Dasar Tepung Terigu untuk PMT pada Balita (Kajian terhadap 

Analisis Proksimat serta Sifat Organoleptiknya) 

Pada hari : Rabu 

Tanggal : 21 November 2012 

 

Panitia Ujian 

 

Ketua Panitia  Sekretaris 

 

  

Drs. H. Harry Pramono, M. Si                                  Sofwan Indarjo, S.KM, M.Kes    

NIP. 19591019 198503 1 001                                    NIP. 19760719 200812 1 002 

 

  

Dewan Penguji     Tanggal Persetujuan 

 

 

 

Ketua Penguji   1. Mardiana, S.KM, M.Si  ___________ 

                 NIP. 19800420 200501 2 003 

 

 

 

 

Anggota Penguji    2. Irwan Budiono, S.KM, M. Kes ___________ 

(Pembimbing Utama)        NIP. 19751217 2005011 1 003 

 

 

 

 

Anggota Penguji       3. Galuh Nita P, S.KM, M. Si ___________ 

(Pembimbing Pendamping)         NIP.19800613 200812 2 002 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

  

Motto: 

 Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 

menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 

menyerah. 

                -Thomas Alva Edison- 

  

 Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, 

orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa 

depan. 

 -Mario Teguh- 

 

  

 

Persembahan: 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Kedua Orangtuaku tercinta, sebagai dharma 

baktiku. 

 Adikku Tercinta  

 Almamaterku “UNNES” 

 



vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya 

yang tercurah sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan 

Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu untuk PMT pada Balita (Kajian terhadap 

Analisis Proksimat serta Sifat Organoleptiknya)” dapat terselesaikan dengan baik. 

Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan agar 

memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang. 

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian sampai tersusunnya skripsi 

ini, dengan rasa rendah hati disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, Drs. H. 

Harry Pramono, M.Si. 

2. Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universitas Negeri Semarang, Dr. dr. Hj. Oktia Woro K.H, M.Kes., atas 

persetujuan penelitian. 

3. Pembimbing I, Bapak Irwan Budiono, S.KM, M.Kes., atas bimbingan, 

arahan, saran dalam penyelesaian skripsi ini.  

4. Pembimbing II, Ibu Galuh Nita Prameswari, S.KM, M.Si., atas bimbingan, 

arahan, saran dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Penguji skripsi, Ibu Mardiana, S.KM, M.Si., atas bimbingan, arahan, saran 



vii 

 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Sungatno, atas arahan dan bantuan dalam mengurus perijinan. 

7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Banjarnegara 

Bapak Tidar Indarto Sudewo, S.Sos, atas ijin penelitian. 

8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara Bapak Ir. Agus Widodo, MM, 

atas atas ijin penelitian, saran dan arahan dalam pengambilan data. 

9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Ibu drg. Puji Astuti, atas 

atas ijin penelitian, saran dan arahan dalam pengambilan data. 

10. Kepala UPTD Puskesmas Purwanegara II Ibu Dr. Farida H, atas bantuan, 

saran dan arahan dalam pengambilan data. 

11. Kepala Kecamatan Purwanegara, Bapak Sadana Pura, S.Sos, MM, atas 

bantuan, saran dan ijin penelitian. 

12. Kepala a.n Desa Merden, Bapak Taat Sidik Gunawan S.IP, atas bantuan dan 

ijin penelitian. 

13. Kepala Kader Posyandu Lestari IV, Ibu Zumrotul Makrifah, atas 

ketersediaannya untuk menjadi sampel dalam penelitian. 

14. Ibu-ibu balita Posyandu Lestari IV atas ketersediaannya untuk menjadi 

sampel dalam penelitian. 

15. Keluargaku tercinta (Bapak Adim, AmPd dan Ibu Astuti, S.PdSD, adikku 

Febriana Prasetyaning Tyas dan Mba riah) atas berkat perjuangan do’a 

nasehat engkaulah akhirnya aku menjadi seperti yang engkau harapkan. 

Takkkan mungkin kulupakan cinta, kasih sayang dan jasa-jasa yang telah 

engkau berikan padaku hingga akhir hayatku. 



viii 

 

16. Kekasihku tercinta (Johan Setiawan) yang telah memberi dukungan, do’a dan 

motivasi selama penyusunan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini. 

17. Sahabatku tercinta (Tini, Kartika, Yunita, Nunung, Evy, Ana, de heni dan 

semua rekan peminatan gizi 2008), terima kasih atas bantuan, semangat, 

motivasi, do’a dan keakraban hingga terselesaikannya skripsi ini. 

18. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

 Semoga segala amal baik dari semua pihak yang membantu tersusunnya 

skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Meskipun 

demikian, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi yang penulis 

susun masih banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi pembaca dan penulis, serta dapat menambah khasanah 

pengetahuan, khususnya pada kesehatan masyarakat. 

 

 

 

           Semarang,  Agustus 2012 

 

        

       Penulis 

 

 

 

 



ix 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i 

ABSTRAK ........................................................................................................ ii 

ABSTRACT .....................................................................................................       iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v 

KATA PENGANTAR ...................................................................................... vi 

DAFTAR ISI .................................................................................................... ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................................   xiv  

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ xvi 

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xvii  

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah  ............................................................................ 8 

1.3 Tujuan Penelitian  ............................................................................. 9 

1.4 Manfaat Hasil Penelitian  .................................................................. 9 

1.5 Keaslian Penelitian  .......................................................................... 11 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  ................................................................ 15  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................... 16 

2.1 Landasan Teori ................................................................................. 16 

2.1.1 Kudapan.................................................................................. 16 

2.1.2 Biji Nangka (Arthocarphus heterophyllus lamk) ...................... 16 

2.1.3 Kandungan Gizi ...................................................................... 18  



x 

 

2.1.4 Manfaat Biji Nangka ............................................................... 20 

2.1.5 Produksi Biji Nangka di Kabupaten Banjarnegara ................... 20 

2.1.6 Tepung Biji Nangka ................................................................ 21 

2.1.7 Pembuatan Kudapan untuk PMT ............................................. 25 

2.1.8 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ................................... 27 

2.1.9 Protein .................................................................................... 29 

2.1.10 Karbohidrat ........................................................................... 34 

2.1.11 Lemak ................................................................................... 39 

2.1.12 Kalori .................................................................................... 43 

2.1.13 Analisis Proksimat dalam Pembuatan Kudapan ..................... 44 

2.1.14 Sifat Organoleptik ................................................................. 48 

2.1.15 Panelis Dalam Uji Organoleptik ............................................ 48 

2.1.16 Faktor yang Mempengaruhi dalam Pembuatan Kudapan Kue  

            Mata Jeli ..................................................................................  52 

2.1.7 Faktor yang Mempengaruhi Sifat Organoleptik ....................... 52 

2.2  Kerangka Teori ................................................................................ 55 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................. 56 

3.1 Kerangka Konsep ............................................................................ 56 

3.2 Variabel Penelitian .......................................................................... 56 

3.2.1 Variabel Bebas ........................................................................ 56 

3.2.1 Variabel Terikat ...................................................................... 57 

3.3 Hipotesis Penelitian ......................................................................... 57 

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ....................... 57 

3.5 Jenis dan Rancangan Penelitian ....................................................... 59 



xi 

 

3.6 Alat dan Bahan ................................................................................ 60 

3.6.1 Sampel Kudapan Kue Mata Jeli Eksperimen ........................... 60 

3.6.2 Pengujian Kandungan Protein ................................................. 62 

3.6.3 Pengujian Kandungan Karbohidrat .......................................... 63 

3.6.4 Pengujian Kandungan Lemak .................................................. 63 

3.6.4 Pengujian Kandungan Kalori................................................... 64 

3.6.6 Pengujian Sifat Organoleptik................................................... 65 

3.7 Prosedur Penelitian .......................................................................... 65 

3.7.1 Prosedur Pembuatan Tepung Biji Nangka ............................... 65 

3.7.2 Prosedur Pembuatan Sampel Kudapan Kue Mata Jeli ............. 66 

3.7.3 Prosedur Pengujian Kandungan Protein .................................. 67 

3.7.4 Prosedur Pengujian Kandungan Karbohidrat ........................... 68 

3.7.5 Prosedur Pengujian Kandungan Lemak ................................... 70 

3.7.6 Prosedur Pengujian Kandungan Kalori.................................... 71 

3.7.7 Prosedur Pengujian Sifat Organoleptik.................................... 72 

3.8 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data ............................................. 74 

3.8.1 Teknik Pengolahan Data ......................................................... 74 

3.8.2 Teknik Analisis Data .............................................................. 75 

BAB IV HASIL PENELITIAN ....................................................................... 78 

4.1 Gambaran Umum ............................................................................. 78 

4.2 Hasil Penelitian ................................................................................. 79 

4.2.1 Analisis Univariat ................................................................... 79 

4.2.2 Analisis Bivariat ..................................................................... 87 



xii 

 

BAB V PEMBAHASAN .................................................................................. 94 

5.1 Pembahasan ...................................................................................... 94 

5.1.1 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai Substitusi  

        dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu  

        terhadap Kandungan Protein, Karbohidrat, dan Kalori .............. 94 

5.1.2 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji nangka sebagai Substitusi  

         dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu  

         terhadap Sifat Organoleptik Aspek Warna ...............................     102 

5.1.3 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai Substitusi  

                            dalam Pembuatan kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu 

        terhadap Sifat Organoleptik Aspek Rasa ..................................     103 

5.1.4 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka Sebagai Substitusi  

         dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu  

         terhadap Sifat Organoleptik Aspek Aroma ..............................     104 

5.1.5 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka Sebagai Substitusi  

                             dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu  

         terhadap Sifat Organoleptik Aspek Tekstur .............................     105 

5.1.6 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai Substitusi  

          dalam Pembuatan kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu 

         terhadap Sifat Organoleptik .....................................................     105 

5.2  Hambatan  dan Kelemahan Penelitian ..............................................     106 

 

 



xiii 

 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN ................................................................     108 

6.1 Simpulan ..........................................................................................     108 

6.2 Saran ................................................................................................     109  

DAFTAR PUSTAKA  ......................................................................................     111 

LAMPIRAN .....................................................................................................     116 



xiv 

 

DAFTAR TABEL 

 

 Halaman 

Tabel 1.1 Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian ........................ 11 

Table 1.2 Matrik Perbedaan Penelitian ............................................................... 13 

Tabel 2.1 Komposisi Biji Nangka dan Sumber Karbohidrat lain per 100 gram  

                Bahan yang dimakan .......................................................................... 18 

Tabel 2.2 Komposisi Gizi per 100 gram Nangka Muda, Nangka Masak  

                dan Biji Nangka .................................................................................. 19 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Tepung Biji Nangka ................................................ 19 

Tabel 2.4 Kandungan Gizi Tepung Terigu.......................................................... 19 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel ......................... 57 

Tabel 4.7 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Warna Pada Kudapan..... 84 

Tabel 4.8 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Rasa pada Kudapan........ 85 

 

Tabel 4.9 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Aroma pada Kudapan .... 86 

 

Tabel 4.10 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Tekstur pada 

                  Kudapan ........................................................................................... 86 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Rata-Rata Penilaian Panelis terhadap Uji  

                  Organoleptik Kudapan dengan Berbagai Perlakuan........................... 87 

 

Tabel 4.12 Uji Normalitas Data terhadap Kandungan Protein,  

                  Karbohidrat, Lemak dan kalori ......................................................... 88  

 

Tabel 4.13 Uji Normalitas Data terhadap Sifat Organoleptik .............................. 89 

 

Tabel 4.14 Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai  



xv 

 

 Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung  

 Terigu terhadap Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak dan  

 Kalori .............................................................................................. 89 

 

Tabel 4.15  Rekapitulasi Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji  

 Nangka sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan  

 Dasar Tepung Terigu terhadap Aspek Warna, Rasa, Aroma dan  

   Tekstur .......................................................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

  Halaman 

Gambar 2.1 Biji Nangka (Arthocarphus heterophyllus lamk) ............................. 17 

Gambar 2.2 Proses Pembuatan Tepung Biji Nangka ........................................... 24 

Gambar 2.3 Kudapan Kue Mata Jeli ................................................................... 25 

Gambar 2.4 Kerangka Teori ............................................................................... 55 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep ........................................................................... 56 

Gambar 3.2 Alur Penelitian ................................................................................ 60 

Gambar 4.1 Hasil Uji Kandungan Gizi Protein pada Kudapan ............................ 79 

Gambar 4.2 Hasil Uji Kandungan Gizi Karbohidrat pada Kudapan .................... 80 

Gambar 4.3 Hasil Uji Kandungan Gizi Lemak pada Kudapan ............................ 81 

Gambar 4.4 Hasil Uji Kandungan Gizi Kalori pada Kudapan ............................. 81 

Gambar 4.5 Hasil Uji Kandungan Gizi Tepung Biji Nangka .............................. 82 

Gambar 4.6 Hasil Uji Kandungan Gizi Tepung Terigu ....................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

           

                  Halaman 

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing..............................................................        117 

Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian dari Jurusan ..................................................        118 

Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian dari Fakultas .................................................        119 

Lampiran 4 Surat Ijin Penelitian dari Kesbangpol Kabupaten  

                    Banjarnegara................................................................................        120 

Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara .....        121 

Lampiran 6 Surat Ijin Penelitian dari Kecamatan Purwanegara .......................        122 

Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Kepala Desa  

                     Merden .......................................................................................        123 

Lampiran 8 Surat Hasil Pengujian Tepung Biji Nangka dan Tepung  

Terigu di Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA Semarang.............        124 

Lampiran 9 Daftar Panelis Uji Sifat Organoleptik ...........................................        125 

Lampiran 10 Permohonan  sebagai  Partisipan Penelitian ................................        127 

Lampiran 11 Kuesioner Pemilihan Panelis ......................................................        128 

Lampiran 12 Formulir Penilaian Uji Kesukaan................................................        129 

Lampiran 13 Lembar Penilaian .......................................................................        130 

Lampiran 14 Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik  Aspek  

                      Warna ........................................................................................        131 

Lampiran 15 Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik  Aspek  

                     Rasa............................................................................................        133 



xviii 

 

Lampiran 16 Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik  Aspek  

                      Aroma ........................................................................................        135 

Lampiran 17 Hasil Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik  Aspek  

                      Tekstur .......................................................................................        137 

Lampiran 18 Hasil Uji SPSS ...........................................................................        139 

Lampiran 19 Dokumentasi ..............................................................................        145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1  LATAR BELAKANG   

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, 

namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan 

pelayanan kesehatan saja, sehingga penyebab timbulnya masalah gizi adalah 

multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan 

berbagai sektor yang terkait. Kelompok penyakit defisiensi gizi antara lain 

kekurangan energi protein (KEP), kekurangan vitamin A (KVA), gangguan akibat 

kekurangan iodium (GAKI), anemia gizi besi (AGB) (I Dewa Supariasa, 2001 : 1, 

Sunita Almatsier, 2002 : 301). 

Perbaikan gizi diperlukan pada seluruh siklus kehidupan, mulai sejak masa 

kehamilan, balita, remaja, dewasa sampai usia lanjut. Anak balita adalah anak-

anak yang berusia di bawah lima tahun yang sedang menunjukkan pertumbuhan 

badan yang pesat sehingga memerlukan zat-zat gizi yang lebih tinggi setiap 

kilogram berat badan.  Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

asupan makanan yang diterima setiap harinya tidak sesuai dengan kebutuhan 

untuk beraktifitas, adanya penyakit infeksi yang diderita oleh anak balita sehingga 

daya tahan tubuh menurun berakibat menurunnya berat badan dan kehilangan 

energi dalam tubuh. Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh karena kurangnya 

kontrol atau pola asuh pada balita baik terhadap asupan makanan, higyene 

perorangan maupun kebersihan lingkungan sekitar tempat balita berinteraksi dan 

beraktifitas (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2006 : 239). 
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 Dampak krisis ekonomi dan kenaikan harga bahan pangan yang terjadi 

sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat yang menyebabkan semakin 

banyaknya jumlah keluarga miskin dan menurunnya daya beli terhadap bahan 

pangan sehingga ketersediaan bahan makanan dalam keluarga menjadi terbatas 

yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kasus gizi kurang bahkan gizi 

buruk serta berakibat juga pada pertumbuhan anak. Akibat adanya kemiskinan 

tersebut maka kualitas hidup mereka terancam karena tidak tercukupinya gizi. 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 

dan 2011 menunjukkan bahwa prosentase balita bawah garis merah (BGM), gizi 

kurang dan gizi buruk pada tahun 2010 sebesar 1,69 % (876 anak), 6,35 % (2620 

anak), dan 0,41 % (214 anak), tahun 2011 sebesar 1,53 % (816 anak), 5,76 % ( 

3076 anak), 0,37 % (200 anak). Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kasus balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi buruk setiap 

tahunnya masih ada. Penelitian menunjukkan lebih dari separuh kematian bayi 

dan balita disebabkan oleh keadaan gizi yang kurang baik (Profil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2010 dan 2011). 

Upaya untuk peningkatan status kesehatan dan gizi balita melalui 

perbaikan perilaku masyarakat dengan melakukan pemberian makanan tambahan 

dalam menanggulangi dampak krisis ekonomi terhadap status kesehatan dan gizi 

pada keluarga miskin. Untuk mencegah terjadinya gizi kurang sekaligus 

mempertahankan gizi baik pada keluarga miskin, maka program pemberian 

makanan tambahan dengan bahan pangan lokal sebagai alternatif untuk 

mengurangi kasus gizi kurang  pada balita. Dengan memanfaatkan bahan pangan 
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lokal, keluarga miskin dapat memperoleh produk pangan dengan harga yang 

murah, mudah didapat dan mengandung nilai gizi yang tinggi (Dinas Pertanian, 

2008 : 2 ). 

Penelitian mengenai studi perbaikan status gizi anak balita gizi kurang dan 

gizi buruk yang mendapatkan pemberian makanan tambahan (PMT) yang 

dilakukan oleh Dwi M. Susanto, dkk, 2008, hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa perbaikan status gizi anak balita menuju status gizi normal setelah 

dilakukan intervensi PMT, anak balita yang berubah status gizinya menjadi 

normal sebesar 55,55% dan yang status gizinya tetap yaitu kurang dan buruk 

masing-masing sebesar 38,89% dan 5,56%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian makanan tambahan (PMT) cukup berhasil dalam upaya perbaikan 

status gizi anak balita dan program pemberian makanan tambahan. 

Berdasarkan data gizi status balita di Puskesmas II Purwanegara pada 

tahun 2010 sampai 2011 menunjukkan bahwa prosentase balita bawah garis 

merah (BGM) dan gizi buruk pada tahun 2011 kasus gizi tersebut lebih banyak 

dibandingkan kasus gizi pada tahun 2010 adalah gizi baik 72,16 % (630 anak), 

balita bawah garis merah (BGM) 4,92 % (43 anak) dan gizi buruk 0,22 % (2 

anak).   

Permasalahan gizi umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

kebutuhan akan zat gizi yang diperoleh dari makanan (Baliwati, 2004:19). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas posyandu di Desa Merden 

Kecamatan Purwanegara pada tanggal 30 Juni 2012, hal yang menyebabkan balita 

mengalami balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi buruk adalah 
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kurangnya konsumsi protein pada balita disebabkan karena penduduk kurang 

memanfaatkan potensi sumber potensi lokal terutama untuk menunjang 

kecukupan gizi balita. 

Bahan makanan setengah jadi atau tepung merupakan bahan pangan yang 

pada umumnya berasal dari gandum maupun beras. Seperti kita ketahui, Indonesia 

sampai saat ini masih mengimpor gandum untuk memenuhi kebutuhan gandum 

dalam negeri, begitu juga beras meskipun jumlah impornya tidak setinggi 

gandum. Saat ini jumlah impor gandum per tahunnya mencapai 5 juta ton 

gandum, artinya akan ada potensi impor gandum 10 juta ton. Konsumsi gandum 

ini terus meningkat, peningkatan konsumsi perkapitanya menanjak signifikan 

setiap tahunnya. Jika pada tahun 2003 baru mencapai 19,8 gram perkapita, di 

tahun 2006 naik 22,6 gram perkapita, selanjutnya di tahun 2008 menjadi 38 

perkapita (Kompas, Juni 2009). 

Pada tahun 2007 perusahaan pengimpor gandum di Indonesia, 

diperkirakan telah mengimpor tidak kurang dari 3,5 juta ton biji gandum 

pertahunnya. Biji gandum itu lebih dari 70% didatangkan dari Amerika Serikat 

dan kanada, selebihnya dari Australia dan Eropa Timur serta Rusia. Di Indonesia 

gandum kini telah menjelma menjadi makanan pokok kedua setelah beras. 

Berdasarkan pola dan tingkat konsumsi serta tingkat pertumbuhan penduduk, 

tidak sampai sepuluh tahun lagi Indonesia akan menjadi pengimpor gandum 

terbesar di dunia. Sementara itu, peningkatan produksi beras kurang berimbang 

dengan peningkatan jumlah penduduk. Sebagai akibatnya ketersediaan pangan 
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melimpah, kelaparan dan kekurangan gizi terjadi di beberapa daerah (Kompas, 

Juni 2009). 

Menurut BPS pada tahun 2004 terdapat 36 juta orang miskin dan di tahun 

yang sama, Departemen Kesehatan melansir data sekitar 1,67 juta (delapan 

persen) dari 20,87 juta anak usia 0-4 tahun menderita kekurangan protein atau 

busung lapar. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas 

kemiskinan dan menanggulangi kekurangan gizi. Akan tetapi kedua masalah itu 

sampai saat ini masih jauh dari selesai. Melihat kondisi ini, sangat ironis apabila 

beras sebagai bahan makanan pokok di konversi menjadi tepung beras. Sebagai 

Negara agraris Indonesia sebenarnya mempunyai banyak potensi sumber pangan 

yang dapat dimanfaatkan selain beras dan gandum. Hal ini dapat dilakukan 

dengan merancang ketahapan pangan berbasis bahan pangan lokal non-beras dan 

gandum, terutama dalam hal pembuatan tepung.  

Untuk mengatasi ketergantungan gandum perlu upaya diversifikasi pangan 

dengan pemanfaatan bahan pangan lokal. Salah satu bahan alternatif yang dapat 

mengatasi permasalahan tersebut adalah biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk). Biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) merupakan salah satu produk 

lokal di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yang 

memiliki kandungan zat gizi yang cukup tinggi dan beragam. Biji nangka selain 

dapat dimakan dalam bentuk utuh, juga dapat diolah menjadi tepung. Selanjutnya 

dari tepung biji nangka dapat dihasilkan berbagai makanan olahan. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Merden  pada tanggal 30 Juni 

2012, produksi biji nangka mencapai 1350 kg tiap pekarangan per tahun, dengan 
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jumlah nangka yang ditanam adalah 25 batang pohon nangka dengan ukuran 

pekarangan (1 bidang pekarangan berukuran 25 m x 6 m). Jadi, produksi biji 

nangka di Kecamatan Purwanegara  Kabupaten Banjarnegara dapat mencapai 9,75 

ton per tahun.  

Produksi biji nangka yang melimpah tidak sejalan dengan pemanfaatannya 

yang belum maksimal, yaitu hanya memanfaatkan biji nangka sebagai limbah 

yang dibuang dan tidak terpakai. Sangat rendahnya pemanfaatan biji nangka 

dalam bidang pangan hanya sebatas 10% yang disebabkan oleh kurangnya minat 

masyarakat dalam pengolahan biji nangka. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

petugas posyandu di Desa Merden Kecamatan Purwanegara pada tanggal 30 Juni 

2012, dari 11 posyandu di desa tersebut, tidak ada satupun posyandu yang 

memberikan PMT berupa makanan hasil pertanian setempat. PMT yang diberikan 

di posyandu tersebut adalah berupa bubur kacang hijau, telur puyuh rebus, dan 

biskuit. Padahal, salah satu potensi lokal disana adalah biji nangka yang 

mengandung zat gizi per 100 gram bahan meliputi kalori 165, 0, protein 4,2 (g), 

lemak 0,1 (g), karbohidrat 36,7 (gr), kalsium 33,0 (mg), besi 200,0 (mg), fosfor 

1,0 (mg), vit B1 0,20 (mg), vit C 10,0 (mg), air 57 (%). Kandungan kimia tepung 

biji nangka meliputi air 12,40 (%), protein 12,19 (g), lemak 1,12 (g), serat kasar 

2,74, abu 3,24, bahan ekstra tanpa nitrogen 68,8, pati 56,21, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial serta masih terdapat zat-zat 

gizi lain yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama bagi anak yang masih 

berada dalam masa pertumbuhan.  
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Pendekatan berbasis pangan lokal merupakan salah satu cara yang paling 

efektif untuk menanggulangi masalah gizi. Makanan pokok maupun produk 

pangan yang diproses secara komersil dapat difortifikasi untuk memperbaiki 

kandungan dan ketersediaan makronutrien dan mikronutrien di dalam makanan. 

Upaya pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai 

bahan baku pembuatan tepung diharapkan dapat membantu mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap tepung terigu. Namun demikian sebelum 

melakukan upaya penganekaragaman produk olahan berbasis tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) tersebut perlu memperhatikan nilai gizinya dan 

daya terima masyarakat (Gibney, et al, 2008:  250). 

Strategi yang dapat diterapkan sejalan dengan pendekatan pangan adalah 

dengan pemanfaatan potensi lokal sebagai bahan substitusi dalam pembuatan 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT), yang memberi rangsangan terhadap 

penyediaan produksi komersial bahan makanan yang murah harganya dan bernilai 

gizi tinggi untuk memperbaiki keadaan gizi balita (Suhardjo, 2003:18). 

Berdasarkan data di atas penulis ingin memanfaatkan biji nangka tersebut 

sebagai makanan tambahan pada balita balita bawah garis merah (BGM), gizi 

kurang dan gizi buruk dengan mengolahnya menjadi makanan setengah jadi 

(tepung) sehingga dapat digunakan dalam membuat inovasi menu tambahan PMT 

berupa kudapan yang terbuat dari tepung biji nangka yang akan diberikan pada 

anak usia balita saat berkunjung ke posyandu. Kudapan tersebut memiliki tekstur 

yang lembut sehingga cocok untuk balita. Oleh karena itu, penulis mengangkat 

judul “Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai 



8 

 

 

 

Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu Untuk 

PMT Pada Balita (Kajian Terhadap Analisis Proksimat serta Sifat 

Organoleptiknya)”. 

 

1.2   RUMUSAN MASALAH  

1. Berdasarkan data status gizi balita di Puskesmas II Purwanegara pada 

tahun 2010 sampai 2011 menunjukkan bahwa prosentase balita bawah 

garis merah (BGM) dan gizi buruk pada tahun 2011 kasus gizi tersebut 

lebih banyak dibandingkan kasus gizi pada tahun 2010 adalah sebesar 

gizi baik 72,16 % (630 anak), balita bawah garis merah 4,92 % (43 

anak) dan gizi buruk 0,22 % (2 anak).  

2. Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara 

memiliki potensi lokal yang mengandung nilai gizi yang tinggi yaitu 

biji nangka. Biji nangka dijadikan tepung biji nangka dan dilakukan uji 

di Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Kandungan zat gizi tepung biji nangka meliputi protein 11,583%, 

karbohidrat 71,081%, lemak 0,750%, dan kalori 337,410%. Tepung 

tersebut kemudian dibuat kudapan kue mata jeli untuk PMT pada balita 

serta dilakukan uji kesukaan pada ibu-ibu balita di Desa Merden 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Rumusan masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh 

pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) 

sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung 
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terigu untuk PMT pada balita terhadap analisis proksimat serta sifat 

organoleptiknya?”. 

 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh 

pemanfaatan  tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai 

substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu untuk PMT 

pada balita terhadap analisis proksimat serta sifat organoleptiknya.  

1.3.2 Tujuan Khusus  

1.3.2.1   Mengetahui pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar 

tepung terigu untuk PMT pada balita terhadap kandungan protein, 

karbohidrat, lemak dan kalori. 

1.3.2.2   Mengetahui pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar 

tepung terigu untuk PMT pada balita terhadap sifat organoleptiknya. 

 

1.4  MANFAAT HASIL PENELITIAN  

1.4.1 Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah pengetahuan 

masyarakat dan mendorong masyarakat termasuk peneliti lain untuk 

melakukan pemanfaatan bahan pangan yang memiliki zat gizi yang tinggi 
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dan dapat menambah pengetahuan mengenai kandungan gizi biji nangka 

serta dapat memanfaatkannya sebagai bahan dasar pembuatan makanan 

kudapan yang memiliki kandungan protein sehingga dapat memperbaiki 

status gizi balita.  

1.4.2 Bagi Kesehatan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat, terutama dapat menurunkan kasus balita bawah garis merah 

(BGM), gizi kurang dan gizi buruk di Desa Merden Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

1.4.3 Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perguruan tinggi di 

Indonesia, khususnya bagi Unnes, sebagai referensi mengenai penelitian 

yang berkaitan dengan gizi pada balita, dan pemanfaatan bahan pangan 

lokal, serta dapat mendorong mahasiswa melakukan penelitian yang lebih 

berkualitas dan bermanfaat. 

1.3.4    Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengembangan IPTEK 

terutama dalam bidang gizi untuk produksi pangan berkualitas tinggi 

dengan berbasis bahan pangan lokal. 
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1.5 KEASLIAN PENELITIAN  

Keaslian penelitian ini dapat digunakan untuk membedakan penelitian 

yang dilakukan sekarang dengan penelitian sebelumnya. Adapun keaslian 

penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 : Penelitian-Penelitian yang Relevan dengan Penelitian ini 

No Judul Penelitian Nama 

peneliti 

Tahun dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Pengembangan 

Produk Turunan 

nangka Melalui 

Pemanfaatan Biji 

Nangka Sebagai 

Bahan Baku 

Varonyil (Variasi 

Roti Unyil) Yang 

Sehat  

Achmad 

Fadillah, 

2008 

2008, 

Bogor 

 Experimen Variabel 

Bebas: 

Pemanfaatan 

biji nangka 

Variabel 

Terikat: 

Bahan baku 

Varonyil  

 

 

Varoyil menjadi 

kreasi dan 

inovasi baru dan 

memiliki 

komposisi 

karbohidrat, 

lemak, protein, 

kalium, kalsium 

dan mineral. 

2. Kajian Sifat Fisik 

dan Kimia 

Tepung Biji 

Nangka 

(Artocarpus 

heterophyllus 

lamk) dan 

Aplikasinya 

dalam Pembuatan 

Roti Manis 

Widya 

Hartika 

2009, 

Padang 

Rancangan 

Acak 

lengkap 

(RAP) 

Variabel 

Bebas: 

pembuatan 

roti manis 

Variabel 

Terikat: sifat 

fisik dan 

kimia tepung 

biji nangka 

1. Sifat fisik 

tepung biji 

nangka 

mempunyai 

daya serap 

air (28,33%), 

daya serap 

minyak 

(18%), warna 

(putih 

kekuningan), 

aroma (khas 

biji nangka), 

rasa, tekstur 

dan sifat fisik 

tepung biji 

nangka 

adalah kadar 

air (8,80%), 

abu (2,14%), 

lemak 
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(1,60%), 

karbohidrat 

(82,84%), 

kadar serat 

kasar 

(1,50%) dan 

pati 

(45,79%). 

2. Substitusi 

tepung 

nangka 

terhadap 

tepung terigu 

sebesar 30% 

merupakan 

yang paling 

disukai 

panelis 

dengan 

analisis 

kimia kadar 

air (18,84%), 

protein 

(6,73%), 

lemak 

(5,41%), abu 

(2,50%), 

serat kasar 

(1,50%) dan 

karbohidrat 

(66,53%). 

3. Studi Pembuatan 

Bakso Ikan 

dengan Tepung 

Biji Nangka 

(Artocarpus 

heterophyllus 

lamk)  

Yunarni  2012, 

Makasar  

Eksperimen  Variabel 

Bebas: 

penggunaan 

tepung biji 

nangka 

Variabel 

Terikat: 

pembuatan 

bakso ikan   

1. Hasil uji 

organoleptik 

bakso ikan 

dengan 

tepung biji 

nangka 

perlakuan 

yang terbaik 

yaitu 

perlakuan A3 

dengan 

penggunaan 

ikan tuna 

85%+tepung 

biji nangka 
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12% 

 

2. Hasil analisis 

proksimat 

bakso ikan 

tepung biji 

nangka yaitu 

kadar protein 

sebanyak 

17,2%, kadar 

lemak 

sebanyak 

5,57%, kadar 

abu sebanyak 

1,9%, kadar 

air 69,4% 

dan 

karbohidrat 

sebanyak 

5,93% 

 

Tabel 1.2 Matrik Perbedaan Penelitian 

No Perbedaan Kartining Tyas 

P.S 

Achmad 

Fadillah,  

Widya 

Hartika 

Yunarni  

1. Tempat  Desa Merden 

Kecamatan 

Purwanegara 

Kabupaten 

Banjarnegara 

Bogor  Padang Makasar  

2. Waktu  2012 2008 2009 2012 

3.  Rancangan 

Penelitian  

Rancangan 

Acak lengkap 

(RAP) 

Experimen Rancangan 

Acak 

lengkap 

(RAP) 

Eksperimen 

4. Variabel 

Penelitian  

Variabel Bebas 

: pemanfatan 

tepung biji 

nangka 

(Artocarpus 

heterophyllus 

lamk) sebagai 

substitusi 

dalam 

pembuatan 

Variabel 

Bebas: 

Pemanfaatan 

biji nangka 

Variabel 

Terikat: 

Bahan baku 

Varonyil  

 

 

Variabel 

Bebas: 

pembuatan 

roti manis 

Variabel 

Terikat: 

sifat fisik 

dan kimia 

tepung biji 

nangka 

Variabel 

Bebas: 

penggunaan 

tepung biji 

nangka  

Variabel 

Terikat: 

pembuatan 

bakso ikan  
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kudapan 

berbahan dasar 

tepung terigu 

untuk PMT 

pada balita 

Variabel 

Terikat : 

kandungan 

protein, 

karbohidrat, 

lemak dan 

kalori serta 

sifat 

organoleptik. 

 

 

Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Artocarpus 

heterophyllus lamk) Sebagai Substitusi Dalam Pembuatan Kudapan Berbahan 

Dasar Tepung Terigu Untuk PMT Pada Balita (Kajian Terhadap Analisis 

Proksimat serta Sifat Organoleptiknya)”, berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:  

1. Tahun dan tempat dilaksanakannya penelitian: penelitian dilaksanakan 

pada tahun 2012, bertempat di Desa Merden Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemanfaatan tepung biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai substitusi dalam 

pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu untuk PMT pada balita.  

3. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kandungan protein, 

karbohidrat, lemak dan kalori serta sifat organoleptiknya. 

4. Pemanfaatan bahan pangan lokal yaitu biji nangka sebagai menu tambahan 

PMT balita. 

5. Panelis dalam uji sifat organoleptik penelitian ini adalah ibu-ibu yang 
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memiliki balita sebanyak 30 orang di Desa Merden Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

 

1.6  RUANG LINGKUP PENELITIAN  

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat  

Penelitian ini dilakukan hanya sebatas pengujian atau analisis proksimat di 

Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA Soegijapranata Semarang dan 

pengujian sifat organoleptik di lakukan di Desa Merden Kecamatan 

Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu  

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2012. 

1.6.3 Ruang Lingkup Materi 

Lingkup materi dalam penelitian ini adalah tentang gizi dibidang teknologi 

pangan khususnya mengenai pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan 

berbahan dasar tepung terigu untuk PMT pada balita (kajian terhadap 

analisis proksimat dan sifat organoleptiknya).  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Kudapan  

Kudapan atau cemilan termasuk makanan selingan. Makanan selingan 

adalah makanan kecil yang dibuat sendiri maupun dijual didepan rumah maupun 

di sekolah. Makanan selingan menurut bentuknya terdiri dari : 

1. Makanan selingan berbentuk kering 

Makanan selingan berbentuk kering pada umumnya seriping pisang, 

seriping singkong, kacang telur dan sebagainya. 

2. Makanan selingan berbentuk basah  

Makanan selingan berbentuk basah pada umumnya lemper, semar mendem, 

tahu isi, pastel, pisang goreng dan sebagainya. 

3. Makanan selingan berbentuk kuah 

Makanan berbentuk kuah pada umumnya bakso, mie ayam, empek-empek, 

dan sebagainya.  

Makanan selingan yang dijual antara lain siomay, batagor, tempura, dan 

sebagainya (Luthfiana, 2006 : 17).   

 

2.1.2  Biji Nangka (Arthocarphus heterophyllus lamk) 

Nangka diperbanyak dengan bijinya. Biji nangka merupakan bahan yang 

sering terbuang setelah dikonsumsi walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang 

mengolahnya untuk dijadikan makanan misalnya diolah menjadi kolak. Biji 
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nangka berbentuk bulat sampai lonjong, berukuran kecil lebih kurang dari 3,5 cm 

(3g-9g), berkeping dua dan rata-rata tiap buah nangka berisi biji yang beratnya 

sepertiga dari berat buah, sisanya adalah kulit dan daging buah. Jumlah biji per 

buah 150-350 biji dan panjang biji nangka sekitar 3,5 cm - 4,5 cm. Hingga saat ini 

biji nangka masih merupakan bahan non-ekonomis dan sebagai limbah buangan 

konsumen nangka. Biji nangka terdiri dari tiga lapis kulit, yakni kulit luar 

berwarna kuning agak lunak, kulit liat berwarna putih dan kulit ari berwarna 

cokelat yang membungkus daging buah (Rahmat Rukmaha, 1997: 19). 

     

    Gambar 2.1 Biji Nangka 

Sumber:  http://www.herusantosa.com/2011/11/bibit-yang-tak-

bisa-bertunas-sebuah.html 

Potensi biji nangka (Arthocarphus heterophilus lamk) yang besar belum 

dieksploitasi secara optimal. Sangat rendahnya pemanfaatan biji nangka dalam 

bidang pangan hanya sebatas sekitar 10% disebabkan oleh kurangnya minat 

masyarakat dalam pengolahan biji nangka.  

Biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 g/100 

g), dan energi (165 kkal/100 g), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 

http://www.herusantosa.com/2011/11/bibit-yang-tak-bisa-bertunas-sebuah.html
http://www.herusantosa.com/2011/11/bibit-yang-tak-bisa-bertunas-sebuah.html
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yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan 

mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor (200 mg), kalsium (33 mg), dan besi 

(1,0 mg). Selain dapat dimakan dalam bentuk utuh, biji nangka juga dapat diolah 

menjadi tepung. Selanjutnya dari tepungnya dapat dihasilkan berbagai makanan 

olahan (Dini Nuris Nuraini, 201: 191). 

Kandungan glukosa biji nangka setelah difermentasi pada varietas bubur 

sebesar 58% lebih tinggi dibandingkan dengan varietas salak sebesar 39,68%. 

Kandungan karbohidrat pada biji nangka yang tinggi, dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembuatan alkohol dengan cara difermentasikan. Kandungan proteinnya juga 

tinggi (Dini Nuris Nuraini, 201: 192). 

 

2.1.3  Kandungan Gizi  

Tabel 2.1 Komposisi Biji Nangka dan Sumber Karbohidrat lain per 100 gram  

Bahan yang dimakan 

 

No Kandungan 

Gizi 

Unit Biji 

Nangka 

Gandum Beras 

Giling 

Jagung 

segar 

Singkong 

1. Kalori Kal 165,0 365 360,0 140,0 146,0 

2. Protein Gr 4,2 8,9 6,8 4,7 1,2 

3. Lemak Gr 0,1 1,3 0,7 1,3 0,3 

4. Karbohidrat Gr 36,7 77,3 78,9 33,1 34,7 

5. Kalsium Mg 33,0 16 6,0 6,0 33,0 

6. Besi Mg 200,0 106 140,0 118,0 40,0 

7. Fosfor Mg 1,0 1,2 0,8 0,7 0,7 

8. Vit.B1 Mg 0,20 0,12 0,12 0,12 0,06 

9. Vit.C Mg 10,0 0,0 0,0 8,0 30,0 

10. Air % 57,7 12 13,0 60,0 62,5 

Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI (1981) 
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Tabel 2.2 Komposisi Gizi per 100 gram Nangka Muda, Nangka Masak dan Biji 

Nangka 

 

Kandungan Gizi  Nangka Muda Nangka Masak Biji Nangka 

Energi (kkal) 51 106 165 

Protein (g) 2,0 1,2 4,2 

Lemak (g) 0,4 0,3 0,1 

Karbohidrat(g) 11,3 27,6 36,7 

Kalsium(mg) 45 20 33 

Fosfor (mg) 29 19 200 

Besi (mg) 0,5 0,9 1,0 

Vitamin A(SI) 25 330 0 

VitaminB1(mg) 0,07 0,07 0,20 

Vitamin C (mg) 9 7 10 

Air  85,4 70 57,7 

      Sumber: Direktorat.Gizi.Depkes,2009 

 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Tepung Biji Nangka 

Komposisi Kimia Nilai Gizi Tepung Biji 

Nangka 

Air 12,40 

Protein (g) 12,19 

Lemak (g) 1,12 

Serat Kasar (g) 2,74 

Abu (g) 3,24 

Bahan ektra tanpa 

nitrogen 

68,8 

Pati 56,21 

                Sumber: Departemen Perindustrian RI  

                Daftar Komposisi bahan Makanan (2000) 

 

Table 2.4 Kandungan Gizi Tepung Terigu 

 

Kandungan Gizi Tepung Terigu 

Energi (kkal) 333 

Protein (g) 9,0 

Lemak (g) 1,0 

Karbohidrat(g) 77,2 

Kalsium(mg) 22 

Fosfor (mg) 150 

Besi (mg) 1,3 

Vitamin C (mg) 0 

Air (g) 11,8 

                   Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 
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2.1.4 Manfaat Biji Nangka 

Tanaman nangka merupakan tanaman yang potensial untuk 

dikembangkan. Banyak manfaat yang dapat diambil dari tanaman ini. Hampir 

semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Selain buah yang merupakan 

produk utamanya, bagian akar, batang, daun, bakal buah, bahkan kulitnya pun 

dapat dimanfaatkan. Buah nangka yang muda dapat disayur (gudeg), sedang buah 

yang matang enak dimakan segar (Novandrini, 2003: 23). 

Bijinya enak dimakan setelah direbus, dan daunnya untuk pakan ternak. 

Batang yang telah tua baik sekali untuk bahan bangunan. Makin tua warna 

kuningnya, makin bermutu tinggi kayunya. Buah nangka yang telah matang dapat 

dibuat dodol dan keripik nangka yang tahan lama disimpan (Sunaryono, 2005: 

25). 

Di samping kegunaan tersebut, daun nangka ternyata merupakan makanan 

yang disenangi kambing dan domba. Abu akar nangka dengan abu sejenis 

Selaginella dapat digunakan untuk obat. Di samping itu kulit kayunya dapat 

dipakai sebagai pembalur luka (Lembaga Biologi Nasional, 1997: 17). 

 

2.1.5  Produksi Biji Nangka di Kabupaten Banjarnegara 

 Biji nangka merupakan salah satu produk lokal di Kabupaten Banjarnegara. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani di Desa Merden pada 

tanggal 12 Maret 2012, produksi biji nangka mencapai 1350 kg tiap pekarangan 

per tahun, dengan jumlah nangka yang ditanam adalah 25 batang pohon nangka 

dengan ukuran pekarangan (1 bidang pekarangan berukuran 25 m x 6 m). Jadi, 
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produksi biji nangka di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dapat 

mencapai 9,75 ton per tahun.  Mayoritas, penanaman biji nangka dimulai saat 

musim hujan tiba. Akan tetapi terdapat sebagian petani yang menanam biji nangka 

selain pada musim hujan, jika perairan memadai. Sebagian besar biji nangka hasil 

penanaman dijual di pasar-pasar tradisional. Dengan demikian, masyarakat dapat 

memperoleh biji nangka secara mudah dan harga yang terjangkau karena 

diproduksi oleh masyarakat setempat. 

 

2.1.6  Tepung Biji Nangka 

Pengolahan produk setengah jadi merupakan salah satu cara pengawetan 

hasil panen, terutama untuk komoditas pangan yang berkadar air tinggi, seperti 

umbi-umbian dan buah-buahan. Keuntungan lain dari pengolahan produk 

setengah jadi, sebagai bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan 

lanjutan, aman dalam distribusi, serta hemat ruang dan biaya penyimpanan. 

Teknologi pembuatan tepung merupakan salah satu proses alternatif produk 

setengah jadi yang dianjurkan karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur 

(dibuat komposit), dibentuk, diperkaya zat gizi, dan lebih cepat dimasak sesuai 

tuntutan kehidupan modern yang serba praktis (Anonim, 2004). 

Proses pembuatan tepung biji nangka mengalami beberapa tahap 

pengolahan agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak bau. Proses pertama 

dalam pembuatan tepung biji nangka adalah dengan pencucian biji nangka. 

Setelah dicuci, biji nangka direbus bersama arang batok kelapa untuk 

menghilangkan bau, dengan suhu 110
0
C selama kurang lebih 30 menit. Setelah 
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direbus, biji nangka dipisahkan dari sisa pulp yang masih menempel. Kemudian 

biji nangka diiris-iris (dipotong menjadi bagian-bagian kecil) agar memudahkan 

pada proses pengeringan (Achmad Fadillah, 2008: 4). 

Proses pengeringan hingga menjadi tepung biji nangka, dilakukan dengan 

beberapa cara antara lain dengan cara membiarkan bahan pangan di bawah sinar 

matahari, yang dikenal dengan istilah pengeringan secara alamiah atau dengan 

menggunakan panas buatan dalam bentuk udara yang panas dari oven atau 

konstruksi pada alat pengering yang khusus untuk pengering pada suatu bahan 

pangan. Pengeringan di terik matahari memang bisa efektif, oleh karena suhu 

yang di capai sekitar (35-45
0
C). Iklim di wilayah tropis merupakan sumber energi 

yang sangat cukup potensial. Selain itu juga dapat dikeringkan dengan mesin oven 

pengering Cabinet Dryer dengan suhu 60
0
C selama 2 jam. Proses pengeringan ini 

bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam biji nangka tersebut (Ishak dan 

Sarinah, 1995: 9) 

Beberapa kendala yang berpengaruh dalam proses pengeringan 

diantarannya ialah suhu, kelembaban udara, lingkungan, kecepatan aliran udara 

pengering, besarnya persentase kandungan air yang ingin dijangkau, power 

pengering, efisiensi pada mesin pengering, dan kapasitas pengeringannya. 

Pengeringan yang terlampau cepat dapat merusak bahan, oleh karena permukaan 

bahan terlalu cepat kering sehingga kurang bisa diimbangi dengan kecepatan 

gerakan air bahan menuju permukaan. Pengaturan suhu dan lamanya waktu 

pengeringan, dilakukan dengan memperhatikan kontak antara alat pengering 

dengan alat pemanas atau baik berupa udara panas yang dialirkan maupun alat 
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pemanas lainnya. Walaupun di bawah 
0
C atau tekanan ¼ atau air bisa berubah 

menjadi uap,namun demi pertimbangan standar gizi dengan mesin dianjurkan dan 

tidak lebih dari suhu sekitar 85
0
C (Ishak dan Sarinah, 1995: 10). 

Tahap selanjutnya adalah menggiling potongan biji nangka yang telah 

dikeringkan sampai menjadi butiran-butiran halus, menggunakan blender kering 

ataupun alat penggiling lain seperti mesin penepung beras. Butiran-butiran halus 

tersebut kemudian diayak dengan saringan berukuran lubang 60 mesh dengan tiga 

kali pengayakan sehingga menghasilkan tepung yang diinginkan. 

Proses pembuatan tepung biji nangka dapat dilihat pada diagram alir 

sebagai berikut: 
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        Gambar 2.2 Proses Pembuatan Tepung Biji Nangka 

 

Biji Nangka/Beton 

Pencucian biji 

nangka/beton(10 menit) 

Perebusan (30 menit) 

Pengelupasan kulit ari (15 

menit) 

Pengirisan/pemotongan 

menjadi 4-6 bagian (10 menit) 

Pengeringan (2-3 hari) 

Penggilingan (25 menit) 

Tepung halus biji 

nangka  

Ditiriskan 

Pengayakan tepung biji 

nangka/beton 
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2.1.7  Pembuatan Kudapan untuk PMT  

2.1.7.1 Kudapan Kue Mata Jeli 

Kudapan atau cemilan termasuk makanan selingan. Makanan selingan 

merupakan makanan kecil yang dibuat sendiri maupun dijual didepan rumah 

maupun disekolah. Kue mata jeli merupakan makanan kecil yang bisa dijadikan 

sebagai cemilan, bisa disantap di pagi atau di sore hari. Kue tersebut empuk, 

lembut dan tidak dapat bertahan lama. Alasan pemilihan kue mata jeli tersebut 

karena keempat kue tersebut memiliki rasa dan warna kue yang kecoklatan. 

 

Gambar 2.3 Kudapan Kue Mata Jeli 

Sumber: Kumpulan resep kue dari Blue Band 

Peralatan yang digunakan dalam membuat kudapan kue mata jeli adalah 

sebagai berikut : 

1) Alat pengocok kue (Mixer) 

2) Baskom 

3) Sendok pengaduk 

4) Kuas kue 

5) Sendok makan 

6) Sendok teh  
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7) Timbangan kue/ timbangan kecil  

8) Loyang 

9) Kertas sudi 

10) Ayakan  

11) Oven 

12) Kompor 

Adapun bahan-bahan yang diperlukan antara lain : 

1) 200 gram tepung terigu 

2) 50 gram tepung biji nangka 

3) 1 ½ sendok teh baking powder  

4) 125 mentega 

5) 200 gram gula pasir 

6) 2 butir telur 

7) ½ sendok teh vanili essence  

8) 50 ml susu cair 

9) Cherry untuk hiasan atasnya 

Proses pembuatan kudapan kue mata jeli adalah sebagai berikut : 

1) Mengocok blue band dan gula sampai lembut dan putih 

2) Memasukkan telur satu per satu, kemudian mengocok hingga rata 

3) Terakhir memasukkan tepung terigu, tepung biji nangka dan 

mengaduk perlahan sampai rata 

4) Mengisi cetakan mangkuk dari kertas sampai ¾ bagian, lalu 

memanggang adonan  
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5) Menghiasi atasnya dengan cherry yang dibelah dua 

 

2.1.8  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

2.1.8.1 Definisi PMT Penyuluhan 

Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain 

makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). Kandungan zat gizi utama pada makanan 

tambahan anak usia 3-5 tahun adalah protein dan vitamin A, di samping kalori 

dalam jumlah yang cukup (Sjahmien Moehji, 2003: 53). Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) adalah pemberian zat gizi dalam bentuk bahan makanan yang 

kandungan zat gizinya terukur dan berasal dari luar keluarga (Sjahmien Moehji, 

2003:50). PMT juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi, 

baik pada usia bayi, balita, dan anak sekolah. Bahan makanan yang digunakan 

berasal dari pertanian daerah setempat, serta tidak dianjurkan menggunakan bahan 

makanan produk pabrik atau industri. 

PMT Penyuluhan merupakan sarana penyuluhan gizi bagi orang tua balita 

untuk mencegah terjadinya gizi kurang bahkan gizi buruk, sehingga sasarannya 

juga bukan hanya balita gizi buruk atau gizi kurang saja, melainkan seluruh balita. 

PMT penyuluhan diselenggarakan sebulan sekali sesuai jadwal penimbangan di 

posyandu. Kelompok ibu-ibu dari anak balita anggota posyandu secara bergilir 

memasak makanan tambahan yang nantinya dibagi-bagikan pada anak-anak yang 

ditimbang, dengan menggunakan bahan yang sudah disiapkan oleh kader gizi 

posyandu. Makanan yang dimasak haruslah berganti-ganti, sehingga ibu-ibu balita 
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mengetahui makanan apa yang baik diberikan sebagai tambahan. PMT 

penyuluhan tidak dapat diukur sehingga tidak dapat diketahui secara pasti 

dampaknya terhadap pemeliharaan gizi anak balita. PMT penyuluhan tidak ada 

artinya jika tidak diselenggarakan penyuluhan pada waktu yang bersamaan 

(Sjahmien Moehji, 2003: 52-53). 

2.1.8.2  Tujuan PMT 

Tujuan PMT pada bayi dan balita diantaranya untuk melengkapi zat-zat 

gizi karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sangat 

pesat, sehingga kebutuhan zat gizi akan semakin meningkat sejalan dengan 

bertambahnya usia bayi dan balita atau anak prasekolah (Departemen Kesehatan, 

2002). Pemberian makanan tambahan juga merupakan proses pendidikan yang 

penting untuk melatih kebiasaan makan yang baik pada anak (Nursalam, dkk, 

2005: 41), seperti diajari untuk mengunyah dan menelan makanan padat, dan 

membiasakannya dengan selera-selera baru (Suhardjo, 2007:82). 

2.1.4.3 Kandungan Gizi Makanan Tambahan 

Kebutuhan kalori makanan tambahan sekitar 1.100 kalori dan protein 

sekitar 20 gram yang dapat diperoleh anak 3 kali sehari. Tiap porsi makanan 

tambahan harus mengandung kalori sekitar 350 kalori dan 7,5 gram protein, hal 

ini dapat dicapai dengan memberikan 100 gram beras untuk tiap porsi (Sjahmien 

Moehji, 2003: 47). 
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2.1.9  Protein  

2.1.9.1 Definisi Protein  

Istilah protein diperkenalkan pada tahun 1830-an oleh ahli kimia Belanda 

bernama Gerardus Mulder, yang merupakan salah satu dari orang-orang pertama 

yang mempelajari kimia dalam protein secara sistematik. Ia menyimpulkan zat 

inti dari setiap organisme adalah protein dengan menurunkan nama dari bahasa 

Yunani, proteios, yang berarti “bertingkat pertama atau yang utama”. Protein 

adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian terbesar tubuh setelah 

air. Seperlima bagian tubuh adalah protein, separuhnya ada di dalam otot, 

seperlima di dalam tulang dan tulang rawan, sepersepuluh di dalam kulit, dan 

selebihnya di dalam jaringan lain serta cairan tubuh. Semua enzim, berbagai 

hormon, pengangkut zat-zat gizi dan darah, matriks intraseluler, dan sebagainya 

adalah protein. Di samping itu, asam amino yang membentuk protein bertindak 

sebagai precursor sebagian besar koenzim, hormon, asam nukleat, dan molekul-

molekul yang esensial bagi kehidupan (Sunita Almatsier, 2002: 77).  

2.1.9.2  Klasifikasi Protein 

Klasifikasi protein menurut (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2008: 59-60) 

antara lain sebagai berikut : 

1. Berdasarkan komponen penyusun protein, protein diklasifikasikan: 

1) Protein sederhana, merupakan campuran yang hanya terdiri atas asam-

asam amino. 

2) Protein kompleks, merupakan campuran yang terdiri atas asam amino 

dan komponen lain misalnya unsur logam. 
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3) Protein derivat, merupakan ikatan antara sebagai hasil hidrolisa parsial 

protein native, misalnya pepton. 

2. Berdasarkan sumbernya, protein diklasifikasikan: 

1) Protein hewani, merupakan protein dalam bahan makanan yang 

berasal dari hewan seperti daging. 

2) Protein nabati, merupakan protein dalam bahan makanan yang berasal 

dari tumbuhan seperti jagung. 

3. Berdasarkan fungsi fisiologisnya, protein diklasifikasikan: 

1) Protein sempurna, merupakan protein lengkap yang mendukung 

pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan. 

2) Protein setengah sempurna, merupakan protein setengah lengkap yang 

mendukung pemeliharaan jaringan tetapi tidak dapat mendukung 

pertumbuhan badan. 

3) Protein tidak sempurna, merupakan protein tidak lengkap yang tidak 

mampu mendukung pemeliharaan jaringan dan pertumbuhan badan. 

2.1.9.3  Fungsi Protein 

1) Protein dapat berfungsi sebagai sumber energi apabila karbohidrat yang 

dikonsumsi tidak mencukupi seperti pada waktu berdiet ketat atau pada waktu 

latihan fisik intensif. Sebaiknya, kurang lebih 15% dari total kalori yang 

dikonsumsi berasal dari protein (Atikah Proverawati, 2010 : 19). Dan apabila 

kebutuhan energi tidak tercukupi dari karbohidrat maka protein dapat 

digunakan sebagai sumber energi 1 gram protein dapat menghasilkan 4 kkal 

(Hariyani Sulistyoningsih, 2011: 24). 
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2) Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan  

        Pertumbuhan atau penambahan otot juga pemeliharaan dan perbaikan 

jaringan hanya akan terjadi jika cukup tersedia campuran asam amino yang 

sesuai. Protein selalu dalam kondisi dinamis, secara bergantian akan dipecah 

dan disintesis kembali. Tubuh manusia akan menggunakan kembali asam 

amino yang diperoleh dari pemecahan jaringan untuk membangun kembali 

jaringan yang sama atau jaringan yang lain (Hariyani Sulistyoningsih, 2011: 

23). 

3) Sebagai bagian dari enzim dan antibodi 

Menyediakan asam amino yang diperlukan dalam membentuk enzim 

pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang dibutuhkan (Hariyani 

Sulistyoningsih, 2011: 24). 

4) Mengangkut zat gizi  

Protein memiliki peranan dalam mengangkut zat gizi dari saluran cerna 

melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari darah menuju jaringan, 

kemudian melalui membran sel menuju sel. Kekurangan protein dapat 

menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat gizi (Hariyani 

Sulistyoningsih, 2011: 24). 

5) Mengatur keseimbangan air 

Protein dan elektrolit berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan 

tubuh. Penumpukkan cairan dalam jaringan (oedema) merupakan salah satu 

tanda awal kekurangan protein (Hariyani Sulistyoningsih, 2011: 24). 
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6) Pengatur pergerakan  

Protein merupakan komponen utama daging, gerakan otot terjadi karena 

adanya dua molekul protein yang berperan yaitu aktin dan myosin (Atikah 

Proverawati, 2010: 20). 

7) Penunjang mekanisme 

Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kalogen, 

suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut (Atikah 

Proverawati, 2010: 20). 

8) Pengendalian pertumbuhan  

Protein ini bekerja sebagai reseptor yang dapat mempengaruhi fungsi-fungsi 

DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan (Atikah Proverawati, 2010: 20). 

9) Media perambatan implus syaraf 

Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berupa reseptor dan lain-lain 

(Atikah Proverawati, 2010: 20). 

10) Pembentukan antibodi 

Kemampuan tubuh untuk melakukan detoksifikasi terhadap racun dikontrol 

oleh enzim, terutama dalam hati. Enzim tersebut merupakan protein (Sunita 

Almatsier, 2002: 97). 

11) Mengangkut zat-zat gizi dan molekul tertentu 

Protein berperan penting dalam mengangkut zat gizi dari saluran cerna ke 

dalam darah, dari darah ke jaringan tubuh, dan membran sel ke sel-sel tubuh 

(Sunita Almatsier, 2002: 97). Selain itu, protein juga mengangkut molekul 
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atau ion tertentu seperti hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit dan 

mioglobin mengangkut oksigen dalam otot (F.G.Winarno, 2002: 64). 

2.1.9.4  Makanan Sumber Protein  

 Protein lengkap yang mengandung semua jenis asam amino esensial, 

ditemukan dalam sebagian besar protein hewani seperti daging, ikan, unggas, 

kerang, telur, dan susu. Sedangkan protein nabati umumnya hanya mengandung 

sebagian saja asam amino, seperti kacang-kacangan serta hasil olahannya (tempe 

dan tahu). Protein tidak lengkap ditemukan dalam sayuran, padi-padian, dan 

polong-polongan (Sunita Almatsier, 2002: 100). 

2.1.9.5  Akibat Kekurangan Protein  

1) Kwasiorkor 

Kwasiorkor merupakan kekurangan protein murni stadium berat yang 

terjadi pada anak-anak balita yang menyebabkan kondisi perut penderita menjadi 

membesar. Istilah ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Cecily Williams pada tahun 

1933 saat ia menemukan keadaan ini di Ghana, Afrika. 

2) Marasmus / Energy-Protein Malnutrition (EPM) / Kurang Energi-Protein 

(KEP) / Kurang Kalori-Protein (KKP) 

Marasmus merupakan kekurangan protein yang ditemukan bersamaan 

dengan kekurangan energi yang menyebabkan kondisi bada penderita menjadi 

kurus kering.  

3) Marasmic- Kwasiorkor 

Marasmic-kwasiorkor merupakan gabungan dari marasmus dan 

kwasiorkor (Sunita Almatsier, 2002: 100-103). 
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2.1.10  Karbohidrat  

2.1.10.1 Definisi karbohidrat  

Karbohidrat merupakan nama kelompok zat gizi organik yang mempunyai 

struktur molekul berbeda tetapi memiliki persamaan dari sudut kimia dan 

fungsinya. Semua karbohidrat terdiri dari unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan 

oksigen (O2). Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan 

karakteristik bahan makanan, misalnya rasa, warna, dan tekstur. Karbohidrat ada 

yang berfungsi sebagai penghasil serat yang sangat bermanfaat sebagai diet 

(dietary fiber) yang berguna bagi pencernaan manusia. Sebagian besar karbohidrat 

diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama bahan 

makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hati, serta karbohidrat dalam 

bentuk laktosa yang hanya dapat dijumpai dalam produk susu (Atikah 

Proverawati, 2010: 23). 

Molekul dasar karbohidrat disebut monosakarida atau monosa. Dua 

monosa dapat saling terikat membentuk disakarida atau diosa, sedangkan tiga 

monosa yang terikat disebut trisakarida atau triosa. Karbohidrat yang memiliki 

lebih dari tiga ikatan monosakarida disebut sebagai polisakarida atau poliosa. 

Polisakarida dengan jumlah monosakarida yang tidak begitu banyak disebut 

oligosakarida (Hariyani Sulistyoningsih, 2011: 14). 

2.1.10.2  Klasifikasi karbohidrat  

 Karbohidrat yang terdapat pada makanan dapat dikelompokan menjadi 3 

yaitu : 
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1. Monosakarida  

Monosakarida merupakan karbohidrat yang paling sederhana (single 

sugar). Monosakarida larut dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum 

disebut juga gula. Dalam ilmu gizi ada tiga jenis monosakarida yang penting yaitu 

glukosa, fruktosa dan galaktosa. 

a. Glukosa  

Sering juga disebut gula anggur ataupun dektrosa. Banyak dijumpai di 

alam, terutama pada buah-buahan, sayur-sayuran, madu- sirup jagung dan 

tetes tebu. Didalam tubuh glokosa didapat dari hasil akhir pencenaan 

amilum, sukrosa, maltosa dan laktosa. Glokosa dapat dijumpai didalam 

aliran darah disebut kadar gula darah dan berfungsi sebagai penyedia 

energi bagi seluruh sel-sel jaringan tubuh.  

b. fluktosa 

fluktosa disebut juga gula buah ataupun levulosa. Ini adalah akarida yang 

paling manis, banyak dijumpai pada mahkota bungan madu dan hasil 

hidrolisis gula tebu. 

c. Galaktosa 

Tidak dijumpai dalam bentuk bebas, galaktosa yang ada di dalam tubuh 

merupakan hasil hidrolisis dari laktosa. 

2. Disakarida  

Disakarida merupakan gabungan antara dua monosakarida. Pada bahan 

makanan, disakarida terdapat 3 jenis yaitu sukrosa, maltosa dan laktosa.  
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a. Sukrosa  

Adalah gula yang dipergunakan sehari-hari, sehingga lebih sering disebut 

gula meja (table sugar) atau gula pasir yang disebut gula invert. 

Mempunyai dua molekul monosakarida yang terdiri dari satu molekul 

glukosa dan satu molekul fruktosa. Sumber sukrosa adalah tebu (100% 

mengandung sukrosa), bit, gula nira (50%), jam, dan jell. 

b. Maltosa  

Terdapat pada kecambah, biji-bijian, terbentuk selama pencernaan pati, di 

dalam tubuh diperoleh dari hasil pemecahan amilum (Hariyani 

Sulistyoningsih, 2011: 15). 

c. Laktosa  

Hanya terdapat pada susu, produk olahan susu (Hariyani Sulistyoningsih, 

2011: 15). 

3. Polisakarida  

Polisakarida merupakan karbohidrat kompleks yang bisa terdiri dari 

60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun 

bercabang. Polisakarida rasanya tawar (tidak manis). Di dalam ilmu gizi ada 3 

jenis yang ada hubungannya yaitu amilum, dekstrin, glikogen dan selulosa. 

a. Amilum  

Merupakan sumber energi utama bagi orang dewasa di seluruh penduduk 

dunia dan dikonsumsi sebagai makanan pokok. Sumber amilum adalah 

umbi-umbian, serelia, dan biji-bijian merupakan sumber amilum yang 

dapat dikonsumsi. Jagung, beras dan gandum kandungan amilumnya lebih 
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dari 70 %, sedangkan pada kacang-kacangan sekitar 40%. Amilum tidak 

larut dalam air dingin, tetapi larut di dalam air panas membentuk cairan 

yang sangat pekat seperti pasta. 

b. Dekstrin  

Merupakan zat antara dalam pemecahan amilum. Molekulnya lebih 

sederhana, lebih mudah larut di dalam air dengan iodium akan berubah 

menjadi warna merah. 

c. Glikogen  

Merupakan pati hewan terbentuk dari ikatan 1000 molekul, larut di dalam 

air (pati nabati tidak larut dalam air) dan bila bereaksi dengan iodium akan 

menghasilkan warna merah. Sember glikogen banyak terdapat pada bahan 

makanan seperti kecambah, serealia, susu dan sirup jagung. 

d. Selulosa  

Hampir 50% karbohidrat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah 

selulosa, karena selulosa merupakan bagian yang terpenting dari dinding 

sel tumbuh-tumbuhan. Selulosa tidak dapat dicerna oleh manusia, oleh 

karena tidak ada enzim untuk memecah selulosa. 

2.1.10.3 Fungsi karbohidrat  

1) Fungsi utamanya sebagai sumber enargi (1gram karbohidrat 

maenghasilkan 4 kalori) bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Sebagaian 

dari karbohidrat diubah langsung menjadi energi untuk aktifitas tubuh, dan 

sebagian lagi disimpan dalam bentuk glikogen dihati dan diotot. Ada 
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beberapa jaringan seperti sistem syaraf dan eritrosit, hanya dapat 

menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat saja. 

2) Melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. 

3) Apabila karbohidrat yang dikonsomsi tidak mencukupi untuk kebutuhan 

energi tubuh dan juga tidak cukup terdapat lemak di dalam makanan atau 

cadangan lemak yang disimpan di dalam tubuh, maka protein akan 

menggantikan fungsi karbohidrat sebagai penghasil energi. 

4) Membantu metabolisme lamak dan protein, sehingga dapat mencegah 

terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. 

5) Di dalam hepar berfungsi untuk detoksifikasi zat-zat toksis tertentu. 

6) Beberapa jenis karbohidrat mempunyai fungsi khusus didalam tubuh. 

Laktosa misalnya berfungsi membantu penyerapan kalsium. Ribosa 

merupakan komponen yang penting dalam asam nukleat. 

7) Selain itu bebarapa golongan karbohidarat yang tidak dapat dicerna, 

mengandung serat (dietry fiber) berguna untuk pencernaan dalam 

memperlancar defekasi.  

8) Bahan pembentuk asam amino esensial, metabolisme normal lemak, 

menghemat protein, meningkatkan pertumbuhan bakteri usus, 

mempertahankan gerak usus, meningkatkan konsomsi protein, mineral, 

dan vitamin B.  
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2.1.11 Lemak  

2.1.11.1 Definisi Lemak 

Lemak disebut juga dengan lipid adalah suatu zat yang kaya akan energi, 

berfungsi sebagai sumber energi yang utama untuk proses metabolisme tubuh. 

Lemak yang beredar di dalam tubuh diperoleh dari dua sumber yaitu dari 

makanan dan hasil produksi organ hati, yang bisa disimpan di dalam sel-sel lemak 

sebagai cadangan energi. Lipid dapat dibagi ke dalam dua kelas yaitu lipid yang 

terdapat dalam pangan tubuh dan lipid struktural atau kompleks yang dihasilkan 

dalam tubuh untuk membentuk membran, untuk mentranspor lemak atau untuk 

mensintesis hormon-hormon atau katalis lipid (Atikah Proverawati, 2010: 14). 

2.1.11.2 Klasifikasi Lemak  

2.1.11.2.1 Klasifikasi lemak menurut (Atikah Proverawati, 2010: 14) 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan bentuk lemak, lemak diklasifikasikan menjadi : 

1) Lemak padat, misalnya mentega dan lemak hewan. 

2) Lemak cair atau minyak, misalnya minyak sawit dan minyak 

kelapa. 

2. Berdasarkan penampakan lemak, lemak diklasifikasikan menjadi : 

1) Lemak kentara, misalnya lemak mentega dan lemak pada daging 

sapi. 

2) Lemak tak kentara, misalnya lemak pada telur, lemak pada avokat 

dan lemak susu.  
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3. Berdasarkan asam lemak menurut panjang rantai karbon, diklasifikasikan 

menjadi : 

1) Asam lemak rantai pendek (4-6 atom karbon) 

2) Asam lemak rantai sedang (8-12 atom karbon) 

3) Asam lemak rantai panjang lebih dari 12 atom karbon 

4. Secara klinis, lemak yang penting di klasifikasikan menjadi : 

1) Kolesterol  

 Kolesterol adalah jenis lemak yang paling dikenal oleh masyarakat. 

Kolesterol merupakan komponen utama pada struktur selaput sel 

dan merupakan komponen utama sel otak dan saraf. Kolesterol 

merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah 

komponen penting seperti vitamin D (untuk membentuk dan 

mempertahankan tulang yang sehat), hormon seks (untuk fungsi 

pencernaan). Pembentukan kolesterol di dalam tubuh terutama 

terjadi di hati dan sisanya di usus, kulit dan semua jaringan yang 

mempunyai sel-sel inti. 

2) Trigliserida  

 Trigliserida merupakan suatu ester gliserol, terbentuk dari tiga 

asam lemak dan gliserol. Apabila terdapat satu asam lemak dalam 

ikatan dengan gliserol maka dinamakan monogliserida. Fungsi 

utama trigliserida adalah sebagai zat energi. Pada umumnya lemak 

tidak larut dalam air, yang berarti juga tidak larut dalam plasma 

darah. Ada beberapa jenis lipoprotein antara lain :  
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a. Kilomikron  

b. VLDL (Very Low Density Lipoprotein) 

c. IDL (Intermediate Density Lipoprotein) 

d. LDL (Low Density Lipoprotein) 

e. HDL (High Density Lipoprotein) 

3) Fosfolipid  

  Fosfolipid merupakan gabungan fosfat dengan lipid. 

4) Asam lemak  

 Menurut ada atau tidaknya ikatan rangkap yang terkandung asam 

lemak, maka asam lemak dapat dibedakan menjadi : 

a. Asam lemak jenuh  

 Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang mempunyai 

ikatan tunggal atom karbon (C), pada masing-masing atom C 

ini akan berikatan dengan atom H. 

b. Asam lemak tidak jenuh tunggal  

 Asam lemak tidak jenuh tunggal merupakan asam lemak 

yang selalu mengandung 1 ikatan rangkap dua atau C dengan 

kehilangan paling sedikit dua atom H. 

c. Asal lemak tidak jenuh ganda 

 Asam lemak tidak jenuh dengan ikatan rangkap banyak 

merupakan asam lemak yang mengandung lebih dari 1 ikatan 

rangkap. 
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2.1.11.2.2  Klasifikasi lipid menurut (Sunita Almatsier, 2002: 51) yang penting 

dalam ilmu gizi menurut komposisi kimia dapat dilakukan sebagai 

berikut :  

1. Lipid sederhana 

1) Lemak netral  

 Monogliserida, digliserida dan trigliserida (ester asam lemak 

dengan gliserol) 

2) Ester asam lemak dengan alkohol berberat molekul tinggi 

a. malam 

b. ester sterol 

c. ester nonsterol 

d. ester vitamin A dan ester vitamin D 

2. Lipid majemuk (compound lipids) 

1) Fosfolipida  

2) Lipoprotein 

3. Lipid turunan (derived lipids) 

1) Asam lemak 

2) Sterol : 

a. Kolesterol dan ergosterol 

b. Hormon steroida 

c. Vitamin D 

d. Garam empedu 
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3) Lain-lain : 

a. Karotenoid dan vitamin A 

b. Vitamin E 

c. Vitamin K 

2.1.11.3 Fungsi Lemak  

Fungsi lemak menurut (Atikah Proverawati, 2010: 17) adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai sumber energi, bahan baku hormon, membentu transport vitamin 

yang larut lemak, sebagai bahan insulasi terhadap perubahan suhu, serta 

pelindung organ-organ tubuh bagian dalam. 

2. Mensuplai sejumlah energi yaitu satu gram lemak mengandung 9 kalori 

3. Membantu absorbsi vitamin yang larut dalam lemak 

4. Sumber asam-asam lemak esensial yang tidak dapat dihasilkan tubuh dan 

harus disuplai dari makanan 

5. Sebagai bahan baku hormon juga sangat berpengaruh terhadap proses 

fisiologis di dalam tubuh, contohnya yaitu pembuatan hormon seks. 

 

2.1.12 Kalori  

Kalori merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah 

energi. Pada umumnya kalori digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang 

terkandung dalam makanan. Kalori dapat diperoleh dari asupan nutrisi yang 

mengandung nutrisi, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan alkohol. Kebutuhan 
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kalori harian tiap individu berbeda-beda. Namun, secara umum Departemen 

Kesehatan RI menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 2000 kkal/hari. 

Jumlah kalori dalam makanan diperlukan untuk memperhitungkan 

keseimbangan energi. Apabila jumlah kalori yang dikonsumsi lebih kecil dari 

kalori yang digunakan, berat badan akan berkurang karena cadangan energi dari 

lemak akan digunakan. Sebaliknya, apabila jumlah kalori yang masuk lebih besar 

dari kalori yang digunakan, berat badan akan meningkat. Kelebihan energi pun 

akan disimpan sebagai lemak.  Adapun penumpukan lemak yang berlebihan dapat 

meningkatkan resiko terjadinya hipertensi, obesitas, penyakit jantung, stroke, dan 

diabetes. Karena itu, asupan kalori perlu dikontrol untuk menjaga berat badan dan 

mencegah terjadinya penyakit metabolik. 

 

2.1.13 Analisis Proksimat dalam Pembuatan Kudapan  

Analisis proksimat (AOAC 2005) terdiri dari : 

2.1.13.1  Kadar Protein Total (Kjeldahl) 

Analisis kadar protein dilakukan dengan metode kjeldahl. Prinsipnya 

adalah oksidasi bahan-bahan berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia 

oleh asam sulfat, selanjutnya amonia bereaksi dengan kelebihan asam membentuk 

amonium sulfat. Amonium sulfat yang terbentuk diuraikan dan larutan dijadikan 

basa dengan NaOH. Amonia yang diuapkan akan diikat dengan asam borat. 

Nitrogen yang terkandung dalam larutan ditentukan jumlahnya dengan titrasi 

menggunakan larutan baku asam.  

 



45 

 

 

 

Prosedur analisis kadar protein adalah sampel ditimbang sebanyak 0,1-0,5 

g, dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 100 ml, ditambahkan dengan 1/4 buah 

tablet kjeldahl, kemudian didekstruksi (pemanasan dalam keadaan mendidih) 

sampai larutan menjadi hijau jernih dan SO2 hilang. Larutan dibiarkan dingin dan 

dipindahkan ke labu 50 ml dan diencerkan dengan akuades sampai tanda tera, 

dimasukkan ke dalam alat destilasi, ditambahkan dengan 5-10 ml NaOH 30-33% 

dan dilakukan destilasi. Destilat ditampung dalam larutan 10 ml asam borat 3% 

dan beberapa tetes indikator (larutan bromcresol green 0,1% dan larutan metil 

merah 0,1% dalam alkohol 95% secara terpisah dan dicampurkan antara 10 ml 

bromcresol green dengan 2 ml metil merah) kemudian dititrasi dengan larutan 

HCl 0,02 N sampai larutan berubah warnanya menjadi merah muda. Kadar 

protein dihitung dengan rumus: 

% Kadar nitrogen = %100
100007,14)(

x
D

xxCxAB 
 

Keterangan: A = volume HCl untuk titrasi blanko 

B = volume HCl untuk titasi sampel (ml) 

C = normalitas HCl yang digunakan (0,02374 N) 

D = bobot sampel (g) 

2.1.13.2 Kadar Karbohidrat Total (Carbohydrate by difference) 

Analisis kadar karbohidrat dalam bahan pangan dapat diperkirakan melalui 

beberapa cara analisis. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan cara 

perhitungan kasar (proximate analysis) atau disebut juga carbohydrate by 

difference. Kadar karbohidrat dihitung dengan metode by difference yaitu dengan 

mengurangi 100% dengan persentase kadar air, abu, protein, dan lemak sehingga 
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didapatkan nilai kadar karbohidrat. 

Pengukuran kadar karbohidrat total dalam sampel dihitung berdasarkan 

perhitungan (dalam %) : 

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

2.1.13.3  Kadar Lemak Total (Soxhlet) 

Analisis kadar lemak dilakukan dengan metode sokhlet. Prinsipnya adalah 

lemak yang terdapat dalam sampel diekstrak dengan menggunakan pelarut lemak 

non polar.  

Prosedur analisis kadar lemak adalah labu lemak yang akan digunakan 

dioven selama 30 menit pada suhu 100-105
0
C, kemudian didinginkan dalam 

desikator untuk menghilangkan uap air dan ditimbang (A). Sampel ditimbang 

sebanyak 2 gram (B) lalu dibungkus dengan kertas saring, ditutup dengan kapas 

bebas lemak dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi sokhlet yang telah 

dihubungkan dengan labu lemak yang telah dioven dan diketahui bobotnya. 

Pelarut heksan atau pelarut lemak lain dituangkan sampai sampel terendam dan 

dilakukan refluks atau ektraksi lemak selama 5-6 jam atau sampai palarut lemak 

yang turun ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut lemak yang telah digunakan, 

disuling dan ditampung setelah itu ekstrak lemak yang ada dalam labu lemak 

dikeringkan dalam oven bersuhu 100-105
0
C selama 1 jam, lalu labu lemak 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang (C). Tahap pengeringan labu lemak 

diulangi sampai diperoleh bobot yang konstan. Kadar lemak dihitung dengan 

rumus:  

% Kadar lemak = %100x
B

AC 
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2.1.13.4 Kadar Kalori (Perhitungan manual) 

 Analisis kadar kalori menggunakan perhitungan angka kecukupan gizi 

(AKG) dan berdasarkan total kebutuhan kalori total 2000 kkal/hari. Untuk 

perhitungan kalori caranya adalah hasil uji protein dikali angka 4, karbohidrat 

dikalikan angka 4, dan lemak dikalikan angka 9. Dari hasil perkalian tersebut lalu 

dijumlah dan ketemu jumlah kalorinya (kkal). Rincian untuk perhitungan kalori 

adalah sebagai berikut:   

Karbohidrat : 50-60% dari total kalori  

Protein : 10-20% dari total kalori  

Lemak : kurang dari sama dengan 30% dari total kalori  

Kebutuhan kalori karbohidrat:  x 2000 kkal = 1000kkal 

Kebutuhan karbohidrat perhari: = 250 gram/hari 

Kebutuhan kalori protein: x 2000 kkal= 400 kkal 

Kebutuhan protein perhari: = 100 gram/hari 

Kebutuhan kalori lemak: x 2000 kkal= 600 kkal 

Kebutuhan karbohidrat perhari: = 66,67 gram/hari 

 

 

Keterangan : ing = ingredient 

                Ss = serving size 

 

Log per ss = % ing x ss x  

 

 

Jumlah energi =∑ protein +∑ lemak + ∑ karbohidrat 
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2.1.14 Sifat Organoleptik 

2.1.14.1 Pengertian Sifat Organoleptik  

  Produk pangan mempunyai nilai mutu subyektif yang menonjol dan 

dapat diukur dengan instrumen fisik. Sifat subyektif ini lebih umum disebut 

organoleptik atau sifat inderawi, karena penilainya menggunakan indra manusia 

(Winiati pudji, 1998). 

2.1.14.2  Sifat Mutu Organoleptik 

  Yang dimaksud sifat mutu organoleptik adalah mutu produk yang hanya 

dapat diukur atau dinilai dengan uji atau penilaian organoleptik. Sifat organoleptik 

merupakan hasil reaksi fisiopsikologis berupa tanggapan atau kesan pribadi 

seorang panelis atau penguji mutu (Winiati pudji, 1998). 

Sifat mutu organoleptik yang sering digunakan adalah : 

2.1.10.3 Mutu visual yang meliputi warna, kekeruhan, kilap, bening dan 

sebagainya. 

2.1.10.4 Mutu bau atau aroma yang meliputi wangi, busuk, tengik, dan 

sebagainya.  

2.1.10.5 Mutu rasa yang meliputi manis, asin, pedas, lezat dan sebagainya. 

2.1.10.6 Mutu tekstur yang meliputi lengket, kasar, halus, dan sebagainya. 

 

2.1.15 Panelis dalam Uji Organoleptik 

Panelis yaitu orang yang bertindak sebagai instrumen dalam menilai sifat 

organoleptik (Winiati pudji, 1998). 

  



49 

 

 

 

Syarat panelis dalam uji organoleptik antara lain yaitu : 

2.1.15.1 Mempunyai sensitifitas normal 

2.1.15.2   Umur  

 Pada umumnya orang muda lebih sensitif dari pada yang lebih tua 

2.1.15.3   Jenis kelamin 

 Pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama untuk melakukan 

uji organoleptik. 

2.1.15.4   Kebiasaan Merokok 

 Orang yang merokok harus berhenti merokok beberapa waktu sebelum 

melakukan pengujian. 

2.1.15.5   Kondisi Kesehatan 

 Orang yang menderita sakit terutama gangguan pada indra sebaiknya 

tidak diikutsertakan dalam pengujian. 

 Macam-macam panelis antara lain: 

2.1.15.6   Panel Perseorangan  

 Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan 

spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-

latihan yang sangat intensif. 

2.1.15.7 Panel Terbatas 

  Panel terbatas terdiri atas tiga sampai lima orang yang mempunyai 

kepekaan tinggi sehingga bias dapat dihindari. Panelis ini dapat 

mengenali dengan baik faktor-faktor dalam penelitian organoleptik dan 

dapat mengetahui cara pengolahan bahan baku terhadap hasil akhir. 
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2.1.15.8   Panel Terlatih 

 Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan yang 

cukup baik dan dapat menilai beberapa sifat rangsangan sehingga tidak 

terlampau spesifik. 

2.1.15.9   Panel Agak Terlatih  

 Panel agak terlatih terdiri dari 15-20 orang yang sebelumnyan dilatih 

untuk mengetahui sifat sensorik tertentu. 

2.1.15.10  Panel Konsumen 

 Panel konsumen terdiri dari 30-100 orang yang tergantung pada target     

pemasaran suatu komoditi dan dapat ditentukan berdasarkan daerah 

atau kelompok tertentu. 

2.1.15.11 Panel Tidak Terlatih 

  Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang yang dapat dipilih berdasar 

jenis kelamin, suku, tingkat sosial dan pendidikan. Panel ini hanya 

diperbolehkan menilai mutu organoleptik yang sederhana, tidak boleh 

digunakan sebagai uji beda. 

 2.1.15.12  Panel Anak-anak 

Biasanya anak-anak yang digunakan sebagai panelis dalam menilai    

produk pangan yang disukai seperti coklat, es krim dan sebagainya. 

 Dalam melakukan pengolahan data hasil penelitian sifat organoleptik dapat 

dianalisis dengan menggunakkan teknik skoring (Amerine et al 1995 dalam 

Kusmajadi, 1999: 3). Proses analisis data pada angket yang memiliki jawaban 
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lebih dari 2 (dua) jawaban adalah dengan memberi nilai pada tiap pilihan, pada 

penelitian ini nilai skoringnya adalah sebagai berikut : 

Sangat tidak suka       = 1 

Tidak suka   = 2 

Agak suka   = 3 

Suka    = 4 

Sangat suka   = 5 

Interpretasi dari skoring tersebut adalah jika panelis menjawab sangat 

tidak suka diberi nilai 1, tidak suka diberi nilai 2, agak suka diberi nilai 3, suka 

diberi nilai 4 dan sangat suka diberi nilai 5. Nilai dari masing-masing jawaban 

tersebut dikalikan frekuensi panelis yang memilih jawaban tersebut. Nilai semua 

jawaban pada setiap pertanyaan dijumlahkan kemudian dibagi jumlah seluruh 

panelis yang mengikuti penilaian sehingga diperoleh nilai rata-rata yang dapat 

dicocokkan dengan kriteria yang ada. Dengan asumsi sebagai berikut : 

0    -   1,0  digolongkan sangat tidak suka 

1,1 -   2,0  digolongkan tidak suka 

2,1 -   3,0  digolongkan agak suka 

3,1 -   4,0  digolongkan suka 

4,1 -   5,0  digolongkan sangat suka ( Suharsimi, 2010: 279-285) 
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2.1.16 Faktor yang Mempengaruhi dalam Pembuatan Kudapan Kue Mata 

Jeli 

1. Pencampuran bahan 

Pada tahap pencampuran bahan, empat tahap pencampuran akan 

mempengaruhi kandungan protein pada setiap pencampuran. Tahap 

pencampuran ini harus memiliki ukuran/penimbangan yang tepat pada 

masing-masing bahan. Pencampuran bahan ini adalah jumlah campuran 

bahan untuk membuat kudapan tersebut, semakin banyak tepung maka 

semakin besar kandungan proteinnya. 

2. Pemanggangan / suhu 

Tahap terakhir dalam pembuatan kue mata jeli adalah dengan cara 

pemanggangan adonan kudapan yang sudah jadi dengan suhu tertentu. 

Suhu yang terlalu tinggi dapat merusak kandungan protein di dalam 

adonan, karena protein tidak tahan terhadap suhu tinggi dan oksidasi 

(Ameilia Siregar, 2010). 

 

2.1.17 Faktor yang Mempengaruhi Sifat Organoleptik  

1. Umur 

Umur merupakan  variabel yang selalu diperhatikan pada setiap 

penyelidikan. Umur menurut tingkat kedewasaan yaitu usia 0-14 tahun 

termasuk bayi dan anak-anak, usia 15-49 tahun termasuk orang muda 

dan dewasa, dan usia 50 tahun ke atas termasuk orang tua. Secara 

umum kondisi fisik seseorang yang telah memasuki masa lanjut usia 

http://www.chem-is-try.org/author/ameilia/
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mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perubahan 

diantaranya perubahan panca indera yang meliputi penglihatan, 

pendengaran, penciuman, perasa. Perubahan-perubahan tersebut pada 

umumnya mengarah pada kemunduran kesehatan fisik dan psikis yang 

akhirnya akan berpengaruh juga pada aktivitas ekonomi dan sosial 

(Soekidjo Notoatmodjo, 1997: 15). 

Pada uji daya terima, umur mempengaruhi hasil dan uji tersebut. 

Panelis dengan usia yang muda yaitu panelis umur 15-49 tahun dengan 

usia yang tua akan berbeda terhadap penilaian daya terima. Pada panelis 

uji daya terima sebaiknya panelis usia muda (Bambang Kartika 1998: 

15). 

2. Kondisi Kesehatan 

Kondisi sehat merupakan kondisi normal dari kehidupan manusia. 

Sehat meliputi kondisi fisik, mental, dan sosial yang sempurna dan 

bukan sekedar tidak sakit atau cacat. Seseorang dalam kondisi sehat, 

semua indera yang dimiliki dalam kondisi normal. Berbeda dengan 

orang dalam keadaan sakit, salah satu organ dalam tubuhnya 

mengalami ketidaknormalan (Budioro, 2000: 29). 

Panelis dalam kondisi sakit akan mempengaruhi penilaian daya 

terima. Orang yang menderita sakit terutama gangguan pada indera 

sebaiknya tidak diikut sertakan karena berpengaruh pada hasil uji daya 

terima yang meliputi aspek rasa, warna, aroma, dan tekstur (Bambang 

Kartika, 1998: 16). 
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3. Sensitifitas Panelis 

Sensitifitas seseorang yang akan dijadikan panelis dalam uji daya 

terima suatu produk pangan harus dalam keadaan normal. Sensitifitas 

panelis dapat diukur melalui tanggapan seseorang akan suatu produk 

yang akan diujikan. Sensitifitas tersebut dapat diukur dengan indra 

panelis yang meliputi penglihatan dengan mata, pembauan/penciuman 

dengan hidung, pencicipan dengan rongga mulut, perabaan dengan 

ujung jari atau pendengaran dengan telinga. Oleh karena itu sensitifitas 

panelis yang meliputi penginderaan harus dalam keadaan normal. 

Apabila salah satu dari aspek tersebut dalam keadaan tidak normal 

maka akan mempengaruhi uji daya terima pada suatu produk dan hasil 

yang didapat tidak maksimal (Soewarto T. Soekarto, 1990: 67). 

4. Kebiasaan Merokok 

Rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan dapat 

mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat. 

Kandungan rokok yang berupa nikotin, karbon monoksida, tar, arsenik, 

dll, dapat menyebabkan gangguan kesehatan (Sugeng D. Triswanto, 

2007: 68). Pada uji daya terima suatu produk pangan panelis dipilih 

orang yang tidak merokok. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok 

akan mempengaruhi indera perasa panelis. Panelis yang mempunyai 

kebiasaan merokok akan mempengaruhi indera perasa panelis. Panelis 

yang mempunyai kebiasaan merokok akan mempengaruhi daya terima, 

terutama pada aspek rasa (Bambang Kartika, 1998: 16). 
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2.2 Kerangka Teori 

2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Teori   

Sumber : Modifikasi F.G Winarno (1990), Sunita Almatsier (2004), Winiati Pudji 

Rahayu (1998).
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1   KERANGKA KONSEP  

 Kerangka konsep dalam penelitian ini digambarkan dalam skema berikut : 

 

Variabel Bebas                                            Variabel Terikat 

 

            

 

 

 

 

 

             

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.2   VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1  Variabel Bebas   

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah pemanfaatan 

tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai substitusi dalam 

pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu untuk PMT pada balita. 

 

   

 

Pemanfaatan tepung 

biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus lamk) 

sebagai substitusi 

dalam pembuatan 

kudapan berbahan 

dasar tepung terigu 

untuk PMT pada balita 
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Organoleptik 

Kandungan Zat 
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Lemak, dan kalori 
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3.2.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat (dependent) dalam penelitian ini adalah  

1. Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak, dan kalori. 

2. Sifat organoleptik, meliputi: warna, rasa, aroma dan tekstur. 

 

3.3   HIPOTESIS PENELITIAN  

Berdasarkan kerangka konsep di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

3.3.1  Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung 

terigu untuk PMT pada balita terhadap kandungan protein, karbohidrat, 

lemak dan kalori. 

3.3.2  Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung 

terigu untuk PMT pada balita terhadap sifat organoleptik. 

 

3.4  DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel  

No Variabel Definisi Operasional Skala 

Alat Ukur dan 

Teknik 

Pengukuran 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Konsentrasi 

tepung biji 

nangka 

 

Prosentasi penggunaan 

tepung biji nangka 

dalam pembuatan  

kudapan kue mata jeli  

 

  

Rasio dengan  

konsentrasi 0%, 

15%, 30%, dan 

45% 

Alat ukur 

timbangan 

analitik 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

2.  Uji kadar protein 

tepung biji 

nangka 

 

 

  

Kandungan protein 

dalam tepung biji 

nangka   

Rasio dengan 

satuan % 

 

 

Metode Kjeldahl 

 

3. Uji kadar 

karbohidrat 

tepung biji 

nangka 

 

 

Kandungan karbohidrat 

dalam tepung biji 

nangka   

Rasio dengan 

satuan % 

 

Metode 

Carbohydrate by 

defference 

4. Uji kadar lemak 

tepung biji 

nangka  

Kandungan lemak  

dalam tepung biji 

nangka 

 

Rasio dengan 

satuan %  

Metode Sokhlet 

5. Uji kadar kalori 

tepung biji 

nangka 

Kandungan kalori dalam 

tepung biji nangka 

 

Rasio dengan 

satuan % 

 

Metode 

perhitungan manual 

6. Uji kesukaan 

dalam aspek 

Warna 

 

Penilaian seseorang 

akan suatu sifat atau 

kualitas kudapan 

terhadap kesan yang 

berhubungan dengan 

kesukaan warna pada 

kudapan.    

Ordinal : 

1. Sangat tidak 

suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

 

Uji hedonik 

7. Uji kesukaan 

dalam aspek 

Aroma  

Penilaian seseorang 

akan suatu sifat atau 

kualitas kudapan 

terhadap kesan yang 

berhubungan dengan 

kesukaan aroma pada 

kudapan. 

 

Ordinal : 

1. Sangat tidak 

suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

 

Uji hedonik 

 

 

 

 

8. Uji kesukaan 

dalam aspek 

Rasa 

Penilaian seseorang 

akan suatu sifat atau 

kualitas terhadap kesan 

yang berhubungan 

dengan kesukaan rasa 

pada kudapan. 

Ordinal : 

1. Sangat tidak 

suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

 

 

Uji hedonik 

 



59 

 

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Uji kesukaan 

dalam aspek 

Tekstur 

Penilaian seseorang 

akan suatu sifat atau 

kualitas kudapan kue 

mata jeli terhadap kesan 

yang berhubungan 

dengan kesukaan tekstur 

pada kudapan. 

Ordinal : 

1. Sangat 

tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

 

 

Uji hedonik 

 

 

Kudapan termasuk makanan selingan, makanan kecil yang bisa dijadikan 

sebagai cemilan, bisa disantap di pagi atau di sore hari. Kudapan yang dibuat 

adalah kudapan kue mata jeli berbahan dasar tepung biji nangka. Kudapan 

tersebut memiliki tekstur yang empuk, lembut dan tidak dapat bertahan lama. 

Kudapan kue mata jeli dilakukan uji kesukaan pada aspek warna, rasa, aroma dan 

tekstur  menggunakan panelis tidak terlatih berjumlah 30 panelis dengan satu kali 

pengulangan. Panelis tersebut adalah ibu-ibu yang mempunyai balita di Posyandu 

Lestari 1V Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.  

 

3.5 JENIS DAN RANCANAN PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental, single factor dengan dasar rancangan acak lengkap (RAL). Single 

faktor merupakan jenis penelitian eksperimental yang menggunakan satu variabel 

independen (Irianto, 2004: 219).  Menurut Utsman, dkk (2009: 239), rancangan 

acak lengkap (RAL) adalah rancangan dasar dan merupakan bentuk paling 

sederhana dari semua rancangan acak yang ada.  
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 Alur penelitian dengan metode eksperimental, dapat digambarkan sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Alur Penelitian 

 

3.6 ALAT DAN BAHAN 

3.6.1  Sampel Kudapan Kue Mata Jeli Eksperimen 

3.6.1.1 Peralatan  

  Peralatan yang digunakan dalam pembuatan sampel (kudapan kue mata 

jeli eksperimen) adalah:  

Kontrol 

Kelompok 

 

Eksperimen 

Konsentrasi 

tepung biji 

nangka 0 % 

Konsentrasi 

tepung biji 

nangka 30 % 

 

Kudapan 

kontrol 
Kudapan 

eksperimen 

1. Uji kandungan protein, 

karbohidrat, lemak dan kalori 

2. Uji sifat organoleptik 

Konsentrasi 

tepung biji 

nangka 15 % 

Konsentrasi 

tepung biji 

nangka 45 % 
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1) Alat pengocok kue (Mixer) 

2) Baskom 

3) Sendok pengaduk 

4) Kuas kue 

5) Sendok makan 

6) Sendok teh  

7) Timbangan kue/ timbangan kecil  

8) Loyang 

9) Kertas sudi 

10) Ayakan  

11) Oven 

12) Kompor 

 

3.6.1.2 Bahan  

  Bahan baku yang digunakan untuk membuat sampel (kudapan kue mata 

jeli eksperimen) adalah:    

1) 200 gram tepung terigu 

2) 50 gram tepung biji nangka 

3) 1 ½ sendok teh boking powder  

4) 125 mentega 

5) 200 gram gula pasir 

6) 2 butir telur 

7) ½ sendok teh vanili essence  
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8) 50 ml susu cair 

9) Cherry untuk hiasan atasnya 

 

3.6.2   Pengujian Kandungan Protein  

     Peralatan yang digunakan dalam pengujian kandungan protein adalah: 

1. Timbangan Analitik 

2. Labu destruksi 

3. Pemanas Kjeldahl lengkap yang dihubungkan dengan pengisap uap 

melalui aspirator 

4. Labu Kjeldahl berukuran 30 ml/50 ml 

5. Alat destilasi lengkap dengan erlenmeyer berpenampung berukuran 125 ml 

6. Buret 25 ml/50 ml 

  Bahan yang diperlukan dalam pengujian kandungan protein adalah: 

1. Sampel kering (kudapan kue mata jeli) 0,3g 

2. Katalisator (selenium reagent mixture) 0,3g 

3. H2SO4 pekat bebas N (berat jenis 1,84) sebanyak 10 ml 

4. Aquades untuk membilas sebanyak 100 ml 

5. NaOH 45% sebanyak 40 ml 

6. Asam borat 4% (jenuh) sebanyak 5 ml 

7. Indikator MR-MB (campuran 2 bagian metal merah 0,2% dalam alkohol 

dan 1 bagian metilen blue 0,2% dalam alkohol) sebanyak 2 tetes yang 

berfungsi sebagai penangkap 

8. HCl 0,1 N 
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3.6.3   Pengujian Kandungan Karbohidrat 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian kandungan karbohidrat adalah 

1. Timbangan analitik  

2. Gelas piala 600 ml 

3. Penangas air 

4. Labu takar 500 ml, 250 ml 

5. pH-meter  

6. Waring blender 

7. Kapas 

  Bahan yang diperlukan dalam pengujian kadar karbohidrat adalah: 

1. Sampel (kudapan kue mata jeli) 2 gram 

2. CaCo3 

3. Pb-asetat 

4. Natrium oksalat 

5. Alkohol 80% 

  

3.6.4  Pengujian Kandungan Lemak  

  Peralatan yang digunakan dalam pengujian kandungan lemak adalah: 

1. Neraca analitik 

2. Kertas saring 

3. Kapas bebas lemak 

4. Oven 

5. Desikator 
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6. Stopwatch 

7. Alat Sokhlet 

8. Labu lemak 

9. Pelarut heksan atau pelarut lemak lain 

10. 2 g sampel berupa kudapan kue mata jeli 

Bahan yang diperlukan dalam pengujian kadar lemak adalah: 

1. Sampel (kudapan kue mata jeli) 2 gram 

2. Larutan heksan atau pelarut lemak 

  

3.6.5  Pengujian Kandungan Kalori 

 Analisis kadar kandungan menggunakan perhitungan angka kecukupan 

gizi (AKG) dan berdasarkan total kebutuhan kalori total 2000 kkal/hari. Untuk 

perhitungan kalori caranya adalah hasil uji protein dikali angka 4, karbohidrat 

dikalikan angka 4, dan lemak dikalikan angka 9. Dari hasil perkalian tersebut lalu 

dijumlah dan ketemu jumlah kalorinya (kkal). Rincian untuk perhitungan kalori 

adalah sebagai berikut:   

Karbohidrat : 50-60% dari total kalori  

Protein : 10-20% dari total kalori  

Lemak : kurang dari sama dengan 30% dari total kalori  

Kebutuhan kalori karbohidrat:  x 2000 kkal = 1000kkal 

Kebutuhan karbohidrat perhari: = 250 gram/hari 
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Kebutuhan kalori protein: x 2000 kkal= 400 kkal 

Kebutuhan protein perhari: = 100 gram/hari 

Kebutuhan kalori lemak: x 2000 kkal= 600 kkal 

Kebutuhan karbohidrat perhari: = 66,67 gram/hari 

 

Keterangan : ing = ingredient 

                Ss = serving size 

.  

 

3.6.6  Pengujian Sifat Organoleptik  

 Peralatan yang digunakan dalam uji organoleptik panelis terhadap kudapan 

kue mata jeli eksperimen adalah: 

1. Kuesioner pemilihan panelis 

2. Formulir penilaian uji kesukaan 

3. Laboratorium pengujian organoleptik 

 

3.7 PROSEDUR PENELITIAN 

3.7.1  Prosedur Pembuatan Tepung Biji Nangka  

Proses pembuatan tepung biji nangka mengalami beberapa tahap 

pengolahan agar dihasilkan tepung yang berkualitas dan tidak bau. Proses pertama 

Log per ss = % ing x ss x  

 

 

Jumlah energi =∑ protein +∑ lemak + ∑ karbohidrat 
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dalam pembuatan tepung biji nangka adalah dengan pencucian biji nangka. 

Setelah dicuci, biji nangka direbus bersama arang batok kelapa untuk 

menghilangkan bau, dengan suhu 110
0
C selama kurang lebih 30 menit. Setelah 

direbus, biji nangka dipisahkan dari sisa pulp yang masih menempel. Kemudian 

biji nangka diiris-iris (dipotong menjadi bagian-bagian kecil) agar memudahkan 

pada proses pengeringan.   

Proses pengeringan hingga menjadi tepung biji nangka, dilakukan dengan 

membiarkan bahan pangan di bawah sinar matahari, yang dikenal dengan istilah 

pengeringan secara alamiah. Proses pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi 

kadar air dalam biji nangka tersebut. Tahap selanjutnya adalah menggilling 

potongan biji nangka yang telah dikeringkan sampai menjadi butiran-butiran 

halus, menggunakan blender dalam tiga kali penggilingan. Butiran-butiran halus 

tersebut kemudian diayak dengan saringan berukuran lubang 60 mesh dengan tiga 

kali pengayakan untuk menghasilkan tepung yang diinginkan. 

 

3.7.2  Prosedur Pembuatan Sampel Kudapan Kue Mata Jeli 

  Tahap awal sebelum memulai pengujian adalah dengan mempersiapkan 

sampel (kudapan kue mata jeli eksperimen). Dalam penelitian ini akan dibuat 

empat adonan kudapan kue mata jeli yang dibuat dengan metode yang sama 

namun yang membedakan adalah konsentrasi tepung biji nangka yaitu 0%, 15%, 

30%, dan 45%. Bahan yang digunakan untuk membuat tepung adalah biji nangka 

yang baik. 

 Cara pembuatan sampel (kudapan kue mata jeli) adalah sebagai berikut: 

1) Kocok blue band dan gula sampai lembut dan putih 
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2) Masukkan telur satu per satu, kocok hingga rata 

3)   Terakhir masukkan tepung terigu, tepung biji nangka dan aduk 

perlahan sampai rata 

4) Isi cetakan mangkuk dari kertas sampai ¾ bagian, lalu panggang  

5) Hiasi atasnya dengan cherry yang dibelah dua 

 

3.7.3  Prosedur Pengujian Kandungan Protein  

1. Timbang sejumlah kecil sampel (kira-kira akan membutuhkan 3-10 ml 

HCL 0,01 N atau 0,02 N), pindahkan ke dalam labu Kjeldahl 30 ml. 

2. Tambahkan 1,9 ± 0,1 g K2SO4, 40 ± 10 mg HgO, dan 2,0 ± 0,1 ml H2SO4. 

Jika sampel lebih dari 15 mg, tambahkan 0,1 ml H2SO4 untuk setiap 10 

mg bahan organik di atas 15 mg. 

3. Tambahkan beberapa butir batu didih, didihkan sampel selama 1-1,5 jam  

sampai cairan menjadi jernih. 

4. Dinginkan, tambahkan sejumlah kecil air secara perlahan-lahan, 

kemudian dinginkan. 

5. Pindahkan isi labu kedalam alat destilasi. Cuci dan bilas labu 5-6 kali 

dengan 1-2 ml air, pindahkan air cucian ini kedalam alat destilasi. 

6. Letakkan erlenmeyer 125 ml yang berisi 5 ml larutan H3BO3 dan 24 tetes 

indikator (campuran 2 bagian metil merah 0,2%) dalam alkohol dan 1 

bagian metilen blue 0,2% dalam alkohol) dibawah kondensor. Ujung 

tabung kondensor harus terendam di bawah larutan H3BO3.  
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7. Tambahkan 8-10 ml larutan NaOH-NaS2O3, kemudian lakukan distilasi 

sampai tertampung kira-kira 15 ml destilat dalam erlenmeyer. 

8. Bilas tabung kondenser dengan air, dan tampung bilasanya dalam 

eylenmeyer yang sama. 

9. Encerkan isi eylenmeyer sampai kira-kira 50 ml kemudian titrasi dengan 

HCl 0,02 N sampai terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Lakukan 

juga penetapan blanko. 

 

3.7.4  Prosedur Pengujian Kandungan Karbohidrat  

a. Sampel cair  

1. Timbang dengan tepat sejumlah sampel yang jika dilarutkan dalam 

air akan memberikan gula pereduksi dengan konsentrasi tidak lebih 

dari 200 mg/25 ml (biasanya digunakan sebanyak 29 g sampel 

dalam 500 ml larutan). 

2. Pindahkan sampel kedalam gelas piala 600 ml, tambahkan 200-300 

ml air dan 2 g CaCO3, didihkan selama 30 menit. Selama 

pendidihan tambahkan air secukupnya agar volumenya tetap. 

3. Dinginkan larutan tersebut di atas, pindahkan ke dalam labu ukur 

500 ml, kemudian tambahkan pelan-pelan larutan Pb-asetat jenuh 

sampai larutan jernih (umumnya dibutuhkan 3-5 ml Pb-asetat). 

4. Tetapkan volume larutan sampai tanda tera dengan air, campur 

sampai merata dan saring melalui kertas saring Whatman No 2. 
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5. Tambahkan Natrium Oksalat kering secukupnya (kira-kira 1 g) 

untuk mengendapkan semua Pb, campur sampai merata dan saring 

kembali. 

6. Fitrat siap dipakai untuk penetapan karbohidrat. Jika tidak langsung 

dipakai, kemudian tambahkan sedikit asam benzoat dapat disimpan 

dalam kulkas dengan batas waktu tertentu (waktu yang lama kan 

merusak) 

b. Sampel padat 

1. Timbang sejumlah sampel (20-30 gram), tambahkan alkohol 80% 

dengan perbandingan 1:1 atau 1:2. 

2. Hancurkan sampel dengan menggunakan waring blender sampai 

semua gula terekstrak. 

3. Pindahkan semua hancuran ke dalam gelas piala secara kuantitatif.  

4. Saring sampel dengan menggunakan kapas, tempatkan filtrat dalam 

80% sampai seluruh gula terlarut dalam filtrat. 

5. pH filtrat diukur, jika asam tambahkan CaCO3 sampai cukup basa. 

Panaskan pada penangas air 100
0
C selama 30 menit. 

6. Saring kembali dengan menggunakan kertas saring Whatman No 2. 

7. Hilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat pada penangas air 

yang suhunya dijaga ± 80
0
C, jika akan kering tambahkan air 

secukupnya. Dapat pula penghilangan alkohol tersebut dilakukan 

dengan bantuan vakum. 
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8. Jika masih ada endapan maka sampel perlu disaring kembali. 

Lakukan penambahan Pb-asetat jenuh dan menghilangkan Pb 

dengan Natrium oksalat seperti persiapan sampel cair. 

9. Tepatkan volume larutan sampai volume tertentu dengan air. 

Kocok agar tercampur merata. 

10.  Larutan siap digunakan untuk penetapan gula. Jika diperlukan 

larutan dapat diencerkan secukupnya. Jika akan digunakan 

keesokan harinya, maka larutan ini harus disimpan di kulkas pada 

batas waktu tertentu (tidak boleh terlalu lama, karena sampel akan 

rusak). 

 

3.7.5  Prosedur Pengujian Kandungan Lemak  

1. Masukkan lemak cair yang sudah disaring ke dalam tabung kapiler 

sepanjang 10 mm 

2. Rapatkan/ tutup ujung tabung kapiler dengan cara memanaskan pada api 

kecil, jaga jangan sampai lemak terbakar 

3. Masukkan tabung kapiler dalam refrigator 4-10
0
C, biarkan selama 16 jam 

4. Gabungkan tabung kapiler dengan thermometer yang berisi air raksa 

(bisa dengan cara mengikatnya menjadi satu) 

5. Rendam dalam gelas piala 600 ml yang berisi air setengah penuh 

sehingga thermometer terendam sepanjang 30 ml 

6. Panaskan gelas piala dengan kecepatan 0,5OC/menit, agitasi air dengan 

stirrer perlahan-lahan 
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7. Catat suhu pada saat lemak mulai terlihat transparan, gunakan kaca 

pembesar untuk melihatnya jika perlu, suhu terbaca merupakan titik cair 

lemak tersebut. 

 

3.7.6 Prosedur Pengujian Kandungan Kalori 

Analisis kandungan kalori menggunakan perhitungan angka kecukupan 

gizi (AKG) dan berdasarkan total kebutuhan kalori total 2000 kkal/hari. Untuk 

perhitungan kalori caranya adalah hasil uji protein dikali angka 4, karbohidrat 

dikalikan angka 4, dan lemak dikalikan angka 9. Dari hasil perkalian tersebut lalu 

dijumlah dan ketemu jumlah kalorinya (kkal). Rincian untuk perhitungan kalori 

adalah sebagai berikut:  

Karbohidrat : 50-60% dari total kalori  

Protein : 10-20% dari total kalori  

Lemak : kurang dari sama dengan 30% dari total kalori  

Kebutuhan kalori karbohidrat:  x 2000 kkal = 1000kkal 

Kebutuhan karbohidrat perhari: = 250 gram/hari 

Kebutuhan kalori protein: x 2000 kkal= 400 kkal 

Kebutuhan protein perhari: = 100 gram/hari 

Kebutuhan kalori lemak: x 2000 kkal= 600 kkal 
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Kebutuhan karbohidrat perhari: = 66,67 gram/hari 

 

 

Keterangan : ing = ingredient 

                Ss = serving size 

 

  

3.7.7 Prosedur Pengujian Sifat Organoleptik 

Dalam pengujian sifat organoleptik, langkah-langkah yang dilakukan 

antara lain: 

3.7.7.1 Wawancara 

Wawancara dilaksanakan dengan tanya jawab pertanyaan dalam kuesioner 

yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon panelis, termasuk kondisi 

kesehatannya. 

3.7.7.2  Uji Sifat Organoleptik terhadap Panelis 

Teknik pengambilan data dalam penentuan daya terima menggunakan uji 

sifat organoleptik terhadap panelis. Uji sifat organoleptik bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap kudapan kue mata jeli terhadap 

aspek warna, rasa, aroma dan tekstur. Uji ini dilakukan dengan menggunakan 

panelis tidak terlatih yaitu 30 orang panelis. Dari 11 posyandu di Desa Merden 

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, sampel penetapan sifat 

Log per ss = % ing x ss x  

 

 

Jumlah energi =∑ protein +∑ lemak + ∑ karbohidrat 
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organoleptik adalah posyandu Lestari IV dengan jumlah sampel 30 anak balita 

terpilih. 

Dalam uji organoleptik kudapan terdapat tingkat kesukaan panelis yang 

akan dinilai oleh peneliti. Adapun kriteria tingkat kesukaan panelis yaitu: 

1. Sangat tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

Adapun kode setiap bahan makanan yang diujikan adalah sebagai berikut: 

1. 397 : kudapan kue mata jeli dengan tambahan tepung biji nangka 

0%. 

2. 412 : kudapan kue mata jeli dengan tambahan tepung biji nangka 

15%. 

3. 593 : kudapan kue mata jeli dengan tambahan tepung biji nangka 

30%. 

4. 944 : kudapan kue mata jeli dengan tambahan tepung biji nangka 

45%. 

Tahapan penelitian yang digunakan untuk melakukan uji organoleptik 

adalah sebagai berikut: 

1) Setiap responden (penelis) diberi formulir uji organoleptik  

2) Sebelum responden mengisi formulir organoleptik, peneliti menjelaskan 

terlebih dahulu tentang tata cara dalam uji organoleptik kepada responden 
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3) Selanjutnya responden diminta mencicipi masing-masing kudapan kue 

mata jeli dan langsung mengungkapkan pendapatnya mengenai kudapan 

tersebut, kemudian hasilnya dicatat oleh peneliti dalam formulir uji 

organoleptik yang disediakan 

4) Sampel kudapan disajikan secara acak dan dalam memberikan penilaian 

panelis tidak boleh mengulang-ulang penilaian atau membandingkan 

contoh yang disajikan. Setelah panelis mencicipi sampel kudapan 

kemudian diberi minum air putih sebagai penetral atau penawar. 

  

3.8  TEKNIK PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

3.8.1  Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan dan analisis data adalah langkah terpenting untuk 

memperoleh hasil atau simpulan dari masalah yang diteliti. Data yang sudah 

terkumpul sebelum dianalisis harus melalui pengolahan terlebih dahulu. Setelah 

data terkumpul, kemudian diadakan pengolahan data dengan cara sebagai berikut: 

 3.8.1.1  Editing (pemeriksaan data) 

  Editing adalah data yang telah dikumpulkan dari pertanyaan pada panelis. 

Editing bertujuan untuk kelengkapan data, kesinambungan data, dan menganalisis 

keragaman data, bila ada keterangan dapat segera dilengkapi. 

3.8.1.2  Coding (pemberian kode) 

               Koding adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban dari panelis kedalam 

kategori-kategori. Biasanya diklasifikasikan dengan memberi tanda atau kode 

berbentuk angka pada masing-masing jawaban. 
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3.8.1.3  Entring (pemasukkan data) 

  Data yang telah diberi kode tersebut kemudian dimasukkan dalam 

program komputer untuk selanjutnya diolah. 

 

3.8.1.4 Tabulating (pengelompokan data) 

  Pengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitian dengan 

menggunakan tabel distribusi frekuensi. 

3.8.2  Teknik Analisis Data 

3.8.2.1  Analisis Univariat 

 Analisis univariat digunakan untuk mengetahui karakteristik data pada 

tiap-tiap variabel yang diteliti. Analisis univariat ini digunakan untuk mengetahui 

pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) sebagai 

substitusi dalam pembuatan kudapan, kandungan protein, karbohidrat, lemak dan 

kalori serta sifat organoleptik. Hasil analisis ini berupa distribusi frekuensi dan 

persentase pada setiap variabel.  Dalam pengujian sifat ognanoleptik pada panelis 

aspek yang dinilai meliputi aspek warna, rasa, aroma dan tekstur. Teknik skoring 

merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui kudapan yang paling disukai 

oleh panelis. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Sangat tidak suka       = 1 

Tidak suka   = 2 

Agak suka   = 3 

Suka    = 4 

Sangat suka   = 5 
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Interpretasi dari skoring tersebut adalah jika panelis menjawab sangat 

tidak suka diberi nilai 1, panelis menjawab tidak suka diberi nilai 2, panelis 

menjawab agak suka diberi nilai 3, panelis menjawab suka diberi nilai 4 dan 

panelis menjawab sangat suka diberi nilai 5. Nilai dari masing-masing jawaban 

tersebut dikalikan dengan frekuensi panelis yang memilih jawaban tersebut. Nilai 

semua jawaban pada setiap pertanyaan dijumlahkan kemudian dibagi jumlah 

seluruh panelis yang mengikuti penilaian sehingga diperoleh nilai rata-rata yang 

dapat dicocokkan dengan kriteria yang ada. Dengan asumsi kriteria sebagai 

berikut : 

0    -   1,0  digolongkan sangat tidak suka 

1,1 -   2,0  digolongkan tidak suka 

2,1 -   3,0  digolongkan agak suka 

3,1 -   4,0  digolongkan suka 

4,1 -   5,0  digolongkan sangat suka ( Suharsimi, 2010: 279-285) 

 

3.8.2.2 Analisis Bivariat  

Analisis bivariat ini merupakan analisis hasil dari variabel yang diteliti 

(variabel bebas), yang diduga mempunyai hubungan dengan variabel terikat. 

Sebelum dilakukan pengujian, data terlebih dahulu diuji kenormalannya dengan 

uji Shapiro-Wilk yang bertujuan untuk mengetahui jenis analisis yang akan 

digunakan.  

Bila terdistribusi normal, maka uji yang digunakan adalah uji statistik 

parametrik dan apabila data tidak terdistribusi normal maka uji yang digunakan 



77 

 

 

 

adalah uji statistik non parametrik. Analisis bivariat ini digunakan untuk 

mengetahui pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) 

sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu untuk 

PMT pada balita (kajian terhadap kandungan protein, karbohidrat, lemak dan 

kalori serta sifat organoleptiknya). 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian kandungan protein, karbohidrat, 

lemak dan kalori diolah secara deskriptif, selanjutnya dilakukan analisis dengan 

Anova, dengan uji alternatif Kruskall Wallis dan data hasil pengujian sifat 

organoleptik kudapan kue mata jeli dilakukan analisis dengan Anova, dengan uji 

alternatif Friedman Test. 
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

   

4.1 GAMBARAN UMUM 

Penelitian dilakukan dua tahap yaitu pengujian tepung biji nangka, 

kandungan protein, karbohidrat, lemak dan kalori pada kudapan kue mata jeli di 

Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA Semarang dan uji sifat organoleptik kudapan 

pada ibu-ibu yang mempunyai balita di Desa Merden Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara.  

Kudapan kue mata jeli merupakan kudapan dengan bahan dasar tepung biji 

nangka. Produksi biji nangka di Desa Merden Kecamatan Purwanegara 

Kabupaten Banjarnegara sangat melimpah sehingga dapat dimanfaatkan dalam 

pembuatan kudapan. Biji nangka mudah didapat, harganya juga relatife murah dan 

memiliki kandungan zat gizi yang tinggi terutama pada kandungan protein. Cara 

memperoleh biji nangka adalah dengan cara membeli dipasar tradisional yang ada 

di Desa Merden. Selain itu juga dapat membeli buah nangka pada petani nangka 

di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.  

Tepung biji nangka diujikan untuk mengetahui seberapa besar kandungan 

protein, karbohidrat, lemak dan kalori yang ada di dalam tepung tersebut dengan 

metode analisi proksimat. Kudapan dengan empat konsentrasi penambahan 

tepung biji nangka (0%,15%, 30% dan 45%) diujikan sifat organoleptiknya yang 

meliputi aspek warna, rasa, aroma dan tekstur pada ibu-ibu yang mempunyai 

balita di Desa Merden Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. 
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4.2 HASIL PENELITIAN  

4.2.1 Analisis Univariat 

Data yang didapat dari penelitian ini adalah berupa data numerik, baik data 

kandungan protein, karbohidrat, lemak dan kalori tepung biji nangka maupun 

hasil uji sifat organoleptik. Pengukuran kandungan protein dengan metode 

Kjeldahl, karbohidrat dengan metode carbohydrate by defference, lemak dengan 

metode soklet, dan kalori dengan perhitungan manual sedangkan uji sifat 

organoleptik berasal dari penilaian panelis. 

4.2.1.1  Deskripsi Kandungan Gizi    

  Dalam penetapan kandungan zat gizi protein, karbohidrat, lemak dan 

kalori, sampel yang diuji adalah kudapan kue mata jeli, baik kontrol maupun 

eksperimen serta pengujian tepung biji nangka. Data kandungan gizi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut:  

Gambar 4.1 Hasil Uji Kandungan Gizi Protein pada Kudapan 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa kudapan dengan 

konsentrasi 0% memberikan tingkat kesukaan paling baik pada kandungan gizi 
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protein sebanyak 7,036%. Sedangkan konsentrasi terendah pada konsentrasi 30% 

sebanyak 5,188%.  

Gambar 4.2 Hasil Uji Kandungan Gizi Karbohidrat pada Kudapan 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa kudapan dengan 

konsentrasi 15% memberikan tingkat kesukaan paling baik pada kandungan gizi 

karbohidrat sebanyak 68,272%. Sedangkan konsentrasi terendah pada kudapan 

dengan konsentrasi 0% sebanyak 61,000%. 

Gambar 4.3 Hasil Uji Kandungan Gizi Lemak pada Kudapan 
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Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa kudapan dengan 

konsentrasi 0% memberikan tingkat kesukaan paling baik pada kandungan gizi 

lemak sebanyak 19,577%. Sedangkan konsentrasi terendah pada kudapan dengan 

konsentrasi 15% sebanyak 14,569%. 

 Gambar 4.4 Hasil Uji Kandungan Gizi Kalori pada Kudapan  

  

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa kudapan dengan 

konsentrasi 0% memberikan tingkat kesukaan paling baik pada kandungan gizi 

kalori sebanyak 448, 347%. Sedangkan konsentrasi terendah pada kudapan 

dengan konsentrasi 30% sebanyak 411, 044%. 
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Gambar 4.5 Hasil Uji Kandungan Gizi Tepung Biji Nangka 

  

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa kandungan gizi tepung biji 

nangka diperoleh hasil kandungan protein sebesar 11,583%, kandungan 

karbohidrat 71,081%, kandungan lemak 0,750%, dan kandungan kalori 337,41%. 

Gambar 4.6 Hasil Uji Kandungan Gizi Tepung Terigu 
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Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa kandungan gizi tepung 

terigu diperoleh hasil kandungan protein sebesar 11,989%, kandungan karbohidrat 

74,329%, kandungan lemak 0,1665%, dan kandungan kalori 334,770%. 

Perbandingan kandungan gizi tepung biji nangka dan tepung terigu dilihat 

dari hasil uji dengan dua kali pengulangan dan menggunakan metode uji yang 

sama  yaitu kandungan protein dengan metode Kjeldahl, karbohidrat dengan 

metode carbohydrate by defference, lemak dengan metode soklet, dan kalori 

dengan perhitungan manual diperoleh hasil bahwa kandungan protein tepung 

terigu lebih tinggi dibandingkan tepung biji nangka sebesar 11,989%, kandungan 

karbohidrat tepung terigu lebih tinggi dibandingkan dengan tepung biji nangka 

sebesar 74,329%, kandungan lemak tepung biji nangka lebih tinggi dibandingkan 

dengan tepung terigu sebesar 0,750% dan kandungan kalori tepung terigu lebih 

tinggi dibandingkan dengan tepung biji nangka sebesar 334,770%. 

Berdasarkan hasil uji di Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA Semarang 

dapat diperoleh hasil bahwa kandungan gizi protein, karbohidrat, dan kalori 

tepung terigu lebih tinggi dibandingkan tepung biji nangka yaitu sebesar 11,989% 

; 74,329% ; 334,770%. Sedangkan untuk kandungan lemak tepung biji nangka 

lebih tinggi dari pada tepung terigu sebesar 0,750%. Perbedaan hasil uji tersebut 

tidak terlalu banyak bahkan hampir setara dengan kandungan gizi tepung terigu. 

Oleh karena itu tepung biji nangka dapat digunakan sebagai substitusi tepung 

terigu karena hasil kandungan gizi tepung biji nangka hampir setara dengan 

tepung terigu. 

 



84 

 

 

 

4.2.1.2 Deskripsi Penilaian Panelis Terhadap Uji Organoleptik 

a. Aspek Warna 

Deskripsi hasil uji organoleptik aspek warna pada kudapan adalah sebagai 

berikut:   

Tabel 4.7 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Warna Pada Kudapan 

 

Penilaian (skala) 

Konsentrasi Tepung Biji nangka 

0% 15% 30% 45% 

n Skor n Skor n Skor n Skor 

Sangat tidak suka 

(1) 
1 1 0 0 0 0 0 0 

Tidak suka (2) 5 10 6 12 5 10 3 6 

Agak suka (3) 14 42 8 24 5 15 8 24 

Suka (4) 9 36 14 56 18 72 12 48 

Sangat suka (5) 1 5 2 10 2 10 7 35 

Jumlah  30 94 30 102 30 107 30 113 

Rata-rata 3,13 3,40 3,56 3,76 

Kriteria Suka Suka Sangat Suka Sangat Suka 

           Sumber : Data penelitian yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 kesukaan warna kudapan paling baik terdapat pada 

konsentrasi  tepung biji nangka 45% dengan nilai 3,76. 

b. Aspek Rasa 

Deskripsi hasil uji organoleptik aspek rasa pada kudapan adalah sebagai 

berikut:   
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Tabel 4.8 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Rasa pada Kudapan 

 

Penilaian (skala) 

Konsentrasi Tepung Biji nangka 

0% 15% 30% 45% 

n Skor n Skor n Skor N Skor 

Sangat tidak suka 

(1) 
1 1 0 0 0 0 0 0 

Tidak suka (2) 12 24 9 18 7 14 5 10 

Agak suka (3) 10 30 9 27 16 48 5 15 

Suka (4) 5 20 10 40 7 28 18 72 

Sangat suka (5) 2 10 2 10 0 0 2 10 

Jumlah  30 85 30 95 30 90 30 107 

Rata-rata 2,83 3,17 3,00 3,57 

Kriteria Agak suka Suka Agak suka Suka 

            Sumber : Data penelitian yang diolah (2012) 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 kesukaan rasa kudapan paling baik terdapat pada 

konsentrasi tepung biji nangka 45% dengan nilai 3,57. 

c. Aspek Aroma 

Deskripsi hasil uji organoleptik aspek aroma pada kudapan adalah sebagai 

berikut:   

Tabel 4.9 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Aroma pada Kudapan 

 

Penilaian (skala) 

Konsentrasi Tepung Biji nangka 

0% 15% 30% 45% 

n Skor n Skor n Skor N Skor 

Sangat tidak suka 

(1) 
1 1 0 0 0 0 0 0 

Tidak suka (2) 5 10 9 18 7 14 5 10 

Agak suka (3) 14 42 9 27 16 48 5 15 

Suka (4) 9 36 10 40 7 28 18 72 

Sangat suka (5) 1 5 2 10 0 0 2 10 

Jumlah  30 94 30 95 30 90 30 107 

Rata-rata 3,13 3,17 3,00 3,57 

Kriteria Suka      Suka Agak suka Suka 

           Sumber : Data penelitian yang diolah (2012) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 kesukaan aroma kudapan paling baik terdapat pada 

konsentrasi tepung biji nangka 45% dengan nilai 3,57. 

d. Aspek Tekstur  

Deskripsi hasil uji organoleptik aspek tekstur pada kudapan adalah sebagai 

berikut:   

Tabel 4.10 Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik Tekstur pada 

Kudapan 

 

Penilaian (skala) 

Konsentrasi Tepung Biji nangka 

0% 15% 30% 45% 

n Skor n Skor n Skor n Skor 

Sangat tidak suka 

(1) 
0 0 2 2 0 0 0 0 

Tidak suka (2) 4 8 3 6 6 12 1 2 

Agak suka (3) 11 33 8 24 11 33 6 18 

Suka (4) 14 56 14 56 12 48 20 80 

Sangat suka (5) 1 5 3 15 1 5 3 15 

Jumlah  30 102 30 103 30 98 30 115 

Rata-rata 3,40 3,43 3,27 3,83 

Kriteria  Suka       Suka Suka Suka 

Sumber : Data penelitian yang diolah (2012) 

Berdasarkan Tabel 4.10 kesukaan tekstur kudapan paling baik terdapat 

pada konsentrasi tepung buji nangka 45% dengan nilai 3,83. 

Menurut penilaian panelis terhadap masing-masing aspek uji organoleptik, 

maka rekapitulasi rata-rata tingkat kesukaan kudapan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Rata-Rata Penilaian Panelis terhadap Uji Organoleptik       

Kudapan dengan Berbagai Perlakuan. 
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Aspek 

Organoleptik 

Skor pada Masing-Masing Konsentrasi Tepung 

Biji Nangka 

0% 15% 30% 45% 

Warna 3,13 3,40 3,56 3,76 

Rasa 2,83 3,17 3,00 3,57 

Aroma 3,13 3,17 3,00 3,57 

Tekstur  3,40 3,43 3,27 3,83 

Jumlah 12,49 13,17 12,83 14,73 

Rata-rata 3,12 3,29 3,20 3,68 

Kriteria  Suka Suka       Suka  Suka  

 

Berdasarkan rata-rata rekapitulasi data total skor di atas, dapat 

disimpulkan bahwa konsentrasi tepung biji nangka dalam pembuatan kudapan 

dengan konsentrasi 45% memberikan tingkat kesukaan panelis terhadap warna, 

aroma, rasa dan tekstur yang baik dibandingkan konsentrasi yang lain. 

Menurut hasil penilaian panelis terhadap sifat organoleptik kudapan kue 

mata jeli pada aspek warna, aroma, rasa dan tekstur dengan empat konsentrasi 0%, 

15%, 30% dan 45% dapat disimpulkan bahwa urutan kudapan kue mata jeli dari 

yang paling disukai sampai yang tidak disukai adalah kudapan kue mata jeli 45%, 

0%, 15% dan 30%.  

 

4.2.2 Analisis Bivariat 

4.2.2.1  Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data tentang kandungan protein, karbohidrat, lemak 

dan kalori kudapan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Uji Normalitas Data terhadap Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak 

dan Kalori 
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 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig 

Kandungan_protein 0,888 8 0,222 

Kandungan_karbohidrat 0,936 8 0,573 

Kandungan_lemak 0,789 8 0,022 

Kandungan_kalori 0,959 8 0,801 

           Sumber: Data penelitian yang diolah (2012) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data yang dilakukan dengan 

menggunakan uji Shapiro-Wilk  seperti pada tabel 4.12 di atas diketahui bahwa 

data kandungan protein memiliki p value 0,222 (p value > 0,05), kandungan 

karbohidrat memiliki p value 0,573 (p value > 0,05), kalori memiliki p value 

0,801 maka data terdistribusi normal. Oleh karena itu uji yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pemanfatan penambahan tepung biji nangka sebagai 

substitusi dalam pembuatan kudapan terhadap kandungan protein, karbohidrat dan 

kalori adalah uji One Way Anova. Sedangkan uji normalitas kandungan lemak 

memiliki p value 0,022 (p value < 0,05). Oleh karena itu uji yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh pemanfatan penambahan tepung biji nangka dalam 

pembuatan kudapan terhadap kandungan lemak adalah uji Kruskal-Wallis.  

Sedangkan hasil uji normalitas data tentang sifat organoleptik dalam pembuatan 

kudapan adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.13  Uji Normalitas Data terhadap Sifat Organoleptik 

  Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig 

Warna 

Rasa 

Aroma 

Tekstur 

0,877 

0,877 

0,781 

0,851 

30 

30 

30 

30 

0,004 

0,002 

0,000 

0,001 

                      Sumber: Data penelitian yang diolah (2012) 
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Hasil uji normalitas sifat organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) 

menunjukkan bahwa p value < 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Uji 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pemanfatan penambahan tepung biji 

nangka sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu 

terhadap sifat organoleptik adalah uji Friedman Test. 

4.2.2.2 Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai Substitusi 

dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap 

Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak dan Kalori 

 

Adapun untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu 

terhadap kandungan protein, karbohidrat, lemak dan kalori adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14  Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak dan 

Kalori 

Uji Anova p value Keterangan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam  

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap 

Kandungan Protein 

0,003 Signifikan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam  

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap 

0,000 Signifikan 
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Kandungan Karbohidrat 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam  

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap 

Kandungan Lemak 

0,104 Tidak Signifikan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam  

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap 

Kandungan Kalori 

0,005 Signifikan 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2012) 

Dari hasil uji statistika menggunakan uji One Way Anova diperoleh hasil 

bahwa ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus 

lamk) terhadap kandungan protein dengan p value 0,003 (< 0,05) signifikan, ada 

pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) 

terhadap kandungan karbohidrat dengan p value 0,000 (< 0,05) signifikan, ada 

pengaruh pemmanfaatan tepung biji nangka terhadap kandungan kalori  dengan p 

value 0,005 (< 0,05) signifikan. Dari hasil uji statistika menggunakan uji Kruskal-

Wallis diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap kandungan lemak dengan p value 0,104 

(> 0,05) tidak signifikan. 
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4.2.2.3 Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka sebagai Substitusi 

dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap 

Sifat Organoleptik 

  

Rekapitulasi pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka sebagai substitusi 

dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu terhadap sifat 

organoleptik aspek warna, rasa, aroma dan tekstur adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 Rekapitulasi Hasil Uji Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka 

sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar 

Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik Aspek Warna, Rasa, 

Aroma dan Tekstur 

Friedman Test P value Keterangan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam 

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap Sifat 

Organoleptik Aspek 

Warna 

0,012 Signifikan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam 

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap Sifat 

Organoleptik Aspek 

Rasa 

0,002 Signifikan 

Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam 

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap Sifat 

Organoleptik Aspek 

Aroma 

0,010  

Signifikan 
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Uji Pengaruh 

Pemanfaatan Tepung 

Biji Nangka sebagai 

Substitusi dalam 

Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung 

Terigu terhadap Sifat 

Organoleptik Aspek 

Tekstur 

0,011 Signifikan 

Sumber: Data penelitian yang diolah (2012) 

Dari hasil uji statistika menggunakan Friedman Test pada tabel 4.15, sifat 

organoleptik diperoleh hasil bahwa  berarti ada pengaruh pemanfaatan tepung biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap aspek warna dengan p value 

0,012 (< 0,05) signifikan, ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap aspek rasa dengan p value 0,002 (< 

0,05)  signifikan, ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus lamk) terhadap aspek aroma dengan p value 0,010 (< 0,05) 

signifikan, dan ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus lamk) terhadap aspek tekstur dengan p value 0,011 (< 0,05) 

signifikan. 

Berdasarkan hasil uji kandungan protein, karbohidrat, lemak dan kalori 

serta sifat organoleptik kudapan dengan empat konsentrasi penambahan tepung 

biji nangka yang berbeda, kudapan yang paling disukai yaitu kudapan dengan 

konsentrasi 45%.  Alasan panelis menyukai kudapan tersebut adalah warna 

kudapan  yang kecoklatan sehingga lebih menarik. Pada aspek rasa kudapan juga 

lebih enak dan tidak terlalu manis, aroma buah nangka yang khas dalam kudapan 

sangat disukai panelis dan aroma buah nangka tersebut dapat mengurangi rasa 

amis dalam adonan. Begitu juga pada aspek tekstur kudapan dengan konsentrasi 
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45% sangat disukai karena kudapan tersebut mempunyai tekstur yang lembut dan 

empuk. Menurut Standar Industri Indonesia (SII) untuk tepung adalah warna 

tepung putih kekuningan, aroma dan rasa tepung yang khas serta tekstur yang 

halus pada tepung.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1   PEMBAHASAN 

5.1.1 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Kandungan Protein, 

Karbohidrat, Lemak dan Kalori  

 

Balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi buruk merupakan 

salah satu permasalahan gizi yang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan 

yang diterima setiap harinya tidak sesuai dengan kebutuhan untuk beraktifitas, 

adanya penyakit infeksi yang diderita oleh anak balita sehingga daya tahan tubuh 

menurun berakibat menurunnya berat badan dan kehilangan energi dalam tubuh. 

Hal tersebut dapat pula disebabkan oleh karena kurangnya kontrol atau pola asuh 

pada balita baik terhadap asupan makanan, higyene perorangan maupun 

kebersihan lingkungan sekitar tempat balita berinteraksi dan beraktifitas. 

Penanggulangan balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi 

buruk salah satunya dengan pemberian makanan tambahan bahan pangan lokal 

yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan meningkatkan konsumsi makanan kaya 

protein (Achmad Djaeni Sediaoetama, 2006 : 239).  

Biji nangka merupakan bahan yang sering terbuang setelah dikonsumsi 

walaupun ada sebagian kecil masyarakat yang mengolahnya untuk dijadikan 

makanan misalnya diolah menjadi kolak. Biji tersebut berbentuk bulat sampai 

lonjong, berukuran kecil lebih kurang  3,5 cm dan berkeping dua dan rata-rata tiap 

buah nangka berisi biji yang beratnya sepertiga dari berat buah, sisanya adalah 
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kulit dan daging buah. Biji terdiri dari tiga lapis kulit, yakni kulit luar berwarna 

kuning agak lunak, kulit liat berwarna putih dan kulit air berwarna cokelat yang 

membungkus daging buah.  

Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara, khususnya Desa 

Merden, merupakan daerah yang masih terdapat kasus balita bawah garis merah  

(BGM), gizi kurang dan gizi buruk, terutama pada usia balita. Padahal, daerah ini 

merupakan salah satu daerah dengan produksi biji nangka yang cukup besar, 

sehingga biji nangka menjadi bahan pangan disana. Kandungan utama dari biji 

nangka per 100 gram bahan adalah kalori 165, 0 (kkal), protein 4,2 (g), lemak 0,1 

(g), karbohidrat 36,7 (gr), kalsium 33,0 (mg), besi 200,0 (mg), fosfor 1,0 (mg), vit 

B1 0,20 (mg), vit C 10,0 (mg), air 57 (%) (Direktorat Gizi, Depkes RI (1981). 

Salah satu makanan yang disukai balita adalah kudapan yang bahan utamanya 

adalah tepung terigu. Sehingga biji nangka dijadikan tepung dan dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan kudapan sebagai bahan campuran tepung terigu. 

Berdasarkan pengujian di Laboratorium Ilmu Pangan UNIKA 

Soegijapranata Semarang setiap 100 g tepung biji nangka mengandung protein 11, 

583%, karbohidrat 71, 081%, lemak 0,750% dan kalori 428, 863%. Kandungan 

biji nangka yang sudah di buat menjadi tepung lebih tinggi dari pada kandungan 

biji nangka sebelum diolah sebesar  protein 4,2 (g), karbohidrat 36,7 (g), lemak 

0,1 (g) dan kalori 165,0 (kkal). Kandungan biji nangka sebelum dijadikan tepung 

lebih rendah kandungan gizinya dari pada sesudah dijadikan tepung, ini 

dikarenakan pada waktu pembuatan tepung melalui beberapa proses pengolahan 

seperti perebusan dengan air, pengeringan dengan sinar matahari dan 
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penggilingan dengan blender. Sehingga hasilnya lebih tinggi sesudah menjadi 

tepung dari pada sebelum dilakukan proses pengolahan.  Pengolahan biji nangka 

menjadi tepung biji nangka akan meningkatkan daya simpan dan dapat digunakan 

sebagai bahan baku yang fleksibel untuk industry yang memiliki prospek, cukup 

mudah dalam pengolahan makanan selanjutnya menjadi berbagai jenis makanan 

yang lebih menarik minat konsumen seperti kudapan. 

Penelitian ini kemudian diuji dengan menggunakan uji statistik One Way 

Anova yang diperoleh hasil bahwa ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap kandungan protein karbohidrat (p value 

0,003) (<0,05) signifikan, ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap kandungan karbohidrat (p value 0,000) 

(<0,05) signifikan, ada pengaruh pemmanfaatan tepung biji nangka terhadap 

kandungan kalori (p value 0,005) (<0,05) signifikan karena hipotesis yang 

diajukan diterima. Dari hasil uji statistika menggunakan uji Kruskal-Wallis 

diperoleh hasil bahwa tidak ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka 

(Artocarpus heterophyllus lamk) terhadap kandungan lemak (p value 0,104) 

(>0,05) tidak signifikan karena hipotesis yang diajukan tidak diterima. 

 Protein mengandung semua jenis asam amino esensial, ditemukan dalam 

sebagian besar protein hewani seperti daging, ikan, unggas, kerang, telur, dan 

susu. Sedangkan protein nabati umumnya hanya mengandung sebagian saja asam 

amino, seperti kacang-kacangan serta hasil olahannya (tempe dan tahu). 

Penurunan kandungan protein dalam pengujian bahan pangan dipengaruhi oleh 

proses pemangggangan. Menurut Harris dan Karmas (1989) proses 
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pemangggangan dan pemasakan menurunkan tingkat asam amino yang 

ditambahkan kepada berbagai produk pangan. Pada suatu produk pangan yang 

dikeringkan atau dipekatkan melalui suatu proses suhu tinggi yang dialami bahan 

pangan akan meningkatkan laju reaksi kimia. 

Produk pangan yang mengalami pengolahan dengan suhu rendah akan 

mengalami kerusakan kimia yang terkecil. Keadaan air memberikan pengaruh 

yang nyata pada susut gizi. Suhu yang terlalu tinggi dalam proses pemanggangan 

dapat merusak kandungan protein di dalam adonan, karena protein tidak tahan 

terhadap suhu tinggi dan oksidasi. Waktu dan suhu pengolahan serta kadar dan 

susunan racikan mempengaruhi besarnya susutan. Menurut Buckle et a (1987) 

bahwa kadar protein dipengaruhi oleh kadar air dan kadar lemak, dimana terdapat 

hubungan terbalik antara protein dan kadar air pada bagian yang dapat dimakan. 

Semakin tinggi kadar protein maka akan semakin rendah kadar airnya. 

Karbohidrat merupakan sumber energi (1gram karbohidrat menghasilkan 4 

kalori) bagi kebutuhan sel-sel jaringan tubuh. Sebagaian dari karbohidrat diubah 

langsung menjadi energi untuk aktifitas tubuh, dan sebagian lagi disimpan dalam 

bentuk glikogin dihati dan diotot. Sumber karbohidrat meliputi padi-padian atau 

serealia, umbi-umbian, kacang-kacang kering dan gula. Menurut Winarno (2004) 

bahwa perhitungan kadar karbohidrat suatu bahan pangan dapat dihitung secara 

perbedaan antara jumlah kandungan air, protein, lemak dan abu dengan rumus 

karbohidrat yaitu 100 - ( protein + lemak + abu + air ).  

Lemak merupakan sumber energi paling padat, yang menghasilkan 9 

kkalori untuk tiap gram, yaitu 2 ½ kali besar energi yang dihasilkan oleh 
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karbohidrat dan protein dalam jumlah yang sama dan lemak hampir terdapat 

dalam semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Sedangkan 

kalori dapat diperoleh dari asupan nutrisi yang mengandung nutrisi, seperti 

karbohidrat, lemak, protein, dan alkohol. Proses pengujian laboratorium pada 

kandungan lemak menunjukkan hasil bahwa terjadi penurunan pada ulangan ke 2 

karena kadar lemak dipengaruhi oleh bahan pangan yang memiliki kandungan air 

yang tinggi. 

Kalori merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah 

energi. Pada umumnya kalori digunakan untuk menunjukkan jumlah energi yang 

terkandung dalam makanan. Kalori dapat diperoleh dari asupan nutrisi yang 

mengandung nutrisi, seperti karbohidrat, lemak, protein, dan alkohol. Kebutuhan 

kalori harian tiap individu berbeda-beda. Namun, secara umum Departemen 

Kesehatan RI menetapkan kebutuhan kalori individu sebesar 2000 kkal/hari. 

Proses pengujian di laboratorium menunjukan hasil bahwa hasil uji 

kandungan gizi protein, karbohidrat, lemak dan kalori yang dilakukan dengan 

metode uji yang sama dengan dua kali pengulangan menunjukkan bahwa setelah 

dijadikan kudapan kue mata jeli hasil ulangan 1 lebih tinggi dan hasil ulangan 2 

lebih rendah, ini di karenakan pada saat pengujian terjadi penurunan kadar protein 

yang dipengaruhi oleh proses pemanggangan. Pemanggangan menurunkan tingkat 

asam amino yang ditambahkan kepada berbagai produk pangan. Penelitian 

Rosenberg dan Rohdenburg (1951) melaporkan terjadi susutan lisin (bentuk asam 

amino) rata-rata 15% dalam pemanggangan roti, dengan selang dari 9,5 sampai 

23,8%. 
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Penelitian Matthews, dkk (1964) menunjukkan terjadinya susutan lisin 

sebesar 4% akibat pembakaran chapatty dan sebesar 25% dalam pembakaran roti 

dan susutan gizi dari lisin sebesar 15% jika roti dipanggang selama 30 menit pada 

suhu oven 230
0
C. Meningkatnya waktu pemanggangan juga meningkatkan 

susutan lisin alami dan lisin tambahan. Selain itu juga terjadi fraksinasi klasik 

yang didasarkan pada ciri kelarutan yang menunjukkan adanya empat fraksi 

utama yaitu albumin yang larut dalam air, terkoagulasi oleh bahang, globulin larut 

dalam garam netral, gliadin suatu prolamina yang larut dalam etanol 70% dan 

glutenin yang tidak larut dalam alkohol tetapi larut dalam basa atau asam encer. 

Gliadin dan glutenin diketahui merupakan campuran rumit dan pembentukan 

gluten terjadi jika tepung dicampur dengan air. Gluten merupakan masa kenyal 

yang melengket yang menyatukan komponen-komponen roti seperti pati. 

Kerusakan glutenin karena suhu udara yang berlebih pada waktu pengeringan 

tepung.  

Kerusakan protein juga dapat disebabkan oleh Reaksi Maillard terjadi 

karena lisin dan sistin mengalami kerusakan sebagai akibat bereaksi dengan 

senyawa karbonil atau dikarbonil dan aldehid, padahal lisin merupakan salah satu 

asam amino esensial, terjadi penurunan ketersediaan semua asam-asam amino, 

termasuk leusin yang biasanya paling stabil, sebagai akibat terbentuknya ikatan 

silang (cross linkage) antar asam-asam amino melalui produk reaksi Maillard dan 

terjadi penurunan daya cerna karena terhambatnya penetrasi enzim ke dalam 

substrat protein atau karena tertutupnya sisi protein yang dapat diserang enzim 

karena terjadinya ikatan silang tersebut (NS Palupi, dkk, 2007: 3).  
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Pengaruh pemanggangan terhadap karbohidrat umumnya terkait dengan 

terjadinya hidrolisis. Sebagai contoh, pemanggangan akan menyebabkan 

gelatinisasi pati yang akan meningkatkan nilai cernanya. Sebaliknya, peranan 

karbohidrat sederhana dan kompleks dalam reaksi Maillard dapat menurunkan 

ketersediaan karbohidrat dalam produk-produk hasil pemanggangan. Proses 

ekstrusi HTST (high temperature, short time) diketahui dapat mempengaruhi 

struktur fisik granula pati metah, membuatnya kurang kristalin, lebih larut air dan 

mudah terhidrolisis oleh enzim. Proses tersebut dikenal dengan istilah pemasakan 

atau gelatinisasi. Karena kondisi kelembaban rendah pada ektruder, gelatinisasi 

secara tradisional yang melibatkan perobekan (swelling) dan hidrasi granula pati 

tidak terjadi. Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengukur hidrolisis tepung 

dan pati gandum secara in vitro menggunakan alfa-amilase saliva dan secara in 

vivo dengan mengukur tingkat glukosa plasma dan insulin tikus percobaan (NS 

Palupi, dkk, 2007: 8). 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses ekstrusi membuat 

pati lebih peka terhadap alfa-amilase bila dibandingkan dengan perebusan. 

Kondisi ekstrusi yang ekstrim meningkatkan kadar gula dan insulin dalam plasma 

lebih epat  dibandingkan dengan proses perebusan. Melalui penellitian lain 

dilaporkan bahwa beberapa hasil hidrolisis pati dihasilkan selama proses ekstrusi. 

Adanya mono- dan oligosakarida, seperti glukosa, fruktosa, melibiosa, maltosa 

dan maltriosa membuktikan bahwa polisakarida didegradasi selama proses 

ekstrusi untuk menghasilkan produk  yang lebih mudah dicerna. Selain itu juga 

diteliti pengaruh ekstrusi terhadap fraksi amilosa dan amilopektin tepung gandum 
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dan singkong. Hasilnya menunjukkan bahwa rantai makromolekul terpecah 

menjadi dua molekul tersebut, amiloda dan amilopektin, yang diindikasikan dari 

viskositas, permeasi gel-kromatografi dan berat molekul rata-ratanya. Perubahan 

terhadap daya cernanya tidak secara spesifik diukur, tetapi diduga kedua fraksi 

pati tersebut  menjadi lebih mudah dicerna.  

Pada umumnya setelah proses pengolahan bahan pangan, akan terjadi 

kerusakan lemak yang terkandung di dalamnya. Tingkat kerusakannya sangat 

bervariasi tergantung suhu yang digunakan serta lamanya waktu proses  

pengolahan. Makin tinggi suhu yang digunakan, maka kerusakan lemak akan 

semakin intens. Asam lemak esensial terisomerisasi ketika dipanaskan dalam 

larutan alkali dan sensitif terhadap sinar, suhu dan oksigen. Proses oksidasi lemak 

dapat menyebabkan inaktivasi fungsi biologisnya dan bahkan dapat bersifat 

toksik. Suatu penelitian telah membuktikan bahwa produk volatil hasil oksidasi 

asam lemak babi bersifat toksik terhadap tikus percobaan (NS Palupi, dkk, 2007: 

9).  

Proses pemanggangan yang ekstrim, asam linoleat dan kemungkinan juga 

asam lemak yang lain akan dikonversi menjadi hidroperoksida yang tidak stabil 

oleh adanya aktivitas enzim lipoksigenase. Perubahan tersebut akan berpengaruh 

pada nilai gizi lemak dan vitamin (oksidasi vitamin larut-lemak) produk (NS 

Palupi, dkk, 2007: 10). 
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5.1.2 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik Aspek 

Warna 

 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,012 (< 0,05),  

maka ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu 

terhadap sifat organoleptik aspek warna. Warna kudapan dipengaruhi oleh adanya 

penambahan tepung biji nangka. Semakin banyak jumlah tepung biji nangka yang 

ditambahkan ke dalam adonan kudapan, maka semakin kecoklatan warna kudapan 

yang dihasilkan. 

Berdasarkan Tabel 4.7 tentang penilaian panelis terhadap kesukaan warna 

kudapan paling baik terdapat pada konsentrasi tepung biji nangka 45%. Hal ini 

disebabkan warna yang timbul dari penambahan tepung biji nangka merupakan 

warna kecoklatan yang menarik pada kudapan, dibanding dengan warna kudapan 

tanpa penambahan tepung biji nangka. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa tingkat kesukaan aspek warna sejalan 

dengan penambahan tepung biji nangka yang berwarna coklat (Widya Hartika, 

2009).  

Menurut (Hawthotn, 1981) warna coklat pada tepung terjadi karena 

adanya reaksi pencoklatan terutama karamelisasi. Ketika gula dipanaskan melalui 

titik leburnya akan timbul pigmen kecoklatan yang disebut caramel. Reaksi ini 

dapat terjadi di bawah kondisi asam dan basa. Karamelisasi salah satu reaksi 

pencoklatan non enzimatis yang terjadi akibat kandungan gula yang cukup tinggi 
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pada bahan asal yaitu biji nangka. Apabila dipanaskan, gula akan mengalami 

karamelisasi yang terjadi dengan mudah dalam keadaan tanpa air. Skor penilaian 

terendah sifat organoleptik panelis aspek warna pada kosentrasi 0%. Hal ini 

dikarenakan penambahan tepung biji nangka yang belum sempurna, sehingga 

warna kudapan kurang menarik. 

 

5.1.3 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik Aspek 

Rasa 

 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,002 (< 0,05),  

maka ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu 

terhadap sifat organoleptik aspek rasa. Hal ini dikarenakan semakin banyak 

konsentrasi tepung biji nangka yang ditambahkan dalam pembuatan kudapan, rasa 

manis semakin bisa dirasakan oleh indera pengecap, sehingga rasa kudapan akan 

lebih enak dari pada kudapan tanpa penambahan tepung biji nangka. Kesukaan 

panelis terhadap aspek rasa sangat dipengaruhi oleh penambahan bahan tambahan 

dalam proses pembuatan kudapan kue mata jeli. Menurut penelitian sebelumnya 

rasa buah nangka yang spesifik pada roti sangat disukai dan diterima panelis 

(Widya Hartika, 2009). 

Berdasarkan Tabel 4.8 tentang penilaian panelis terhadap uji organoleptik 

pada aspek rasa, kudapan paling baik terdapat pada konsentrasi tepung biji nangka 

45%. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi tepung biji nangka yang 



104 

 

 

 

ditambahkan dalam pembuatan kudapan, rasa manis dari kudapan semakin bisa 

dirasakan oleh indera pengecap. Skor penilaian terendah sifat organoleptik panelis 

aspek rasa pada kosentrasi 0%. 

 

5.1.4 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik Aspek 

Aroma 

 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena nilai p value 0,010 (< 0,05), 

berarti ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu 

terhadap sifat organoleptik aspek aroma. Hal ini dikarenakan tepung biji nangka 

beraroma khas biji nangka dan kesukaan aroma juga dipengaruhi oleh 

penambahan bahan tambahan seperti gula dan vanili. Menurut penelitian 

sebelumnya aspek aroma  merupakan reaksi pembentukan aroma yang terjadi 

antara gula reduksi dengan asam amino disebut dengan reaksi Maillard. Reaksi 

tersebut dapat menghasilkan perubahan warna dan aroma dan merupakan 

indikator untuk suatu proses pemanasan bahan pangan (Schwedt, 2005). 

Menurut Tabel 4.9 tentang penilaian panelis terhadap uji organoleptik 

pada aspek aroma kudapan, menunjukkan bahwa panelis cenderung suka dengan 

konsentrasi tepung biji nangka 45%. Hal ini dikarenakan semakin banyak 

konsentrasi tepung biji nangka yang ditambahkan dalam pembuatan kudapan, 

maka semakin harum aroma yang dihasilkan oleh kudapan. Skor penilaian 

terendah sifat organoleptik panelis aspek aroma pada kosentrasi 0%. 
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5.1.5 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik Aspek 

Tekstur 

 

Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan tidak diterima karena nilai p value 0,011 (< 

0,05) berarti ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai substitusi dalam pembuatan kudapan berbahan dasar 

tepung terigu terhadap sifat organoleptik aspek tekstur. Hal ini dikarenakan 

tekstur pada kudapan biji nangka memiliki tekstur halus.  

Menurut Tabel 4.10 tentang penilaian panelis terhadap uji organoleptik 

pada aspek tekstur kudapan, menunjukkan bahwa panelis suka dengan konsentrasi 

tepung biji nangka 45%. Hal ini dikarenakan semakin banyak konsentrasi tepung 

biji nangka yang ditambahkan dalam pembuatan kudapan, maka semakin halus 

dan lembut kudapan tersebut. Skor penilaian terendah sifat organoleptik panelis 

aspek tekstur pada kosentrasi 0%. Hal ini dikarenakan penambahan tepung biji 

nangka yang belum sempurna, sehingga tekstur kudapan masih sedikit kasar. 

 

5.1.6 Pengaruh Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan 

Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat Organoleptik  

 

Produk pangan mempunyai nilai mutu subjektif yang lebih dan dapat 

diukur dengan instrumen fisik (manusia). Sifat subjektif ini umumnya pada 

tingkat kesukaan yang melibatkan warna, rasa, aroma dan tekstur (Soekarto, 1990: 

67). 
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Berdasarkan uji statistik dengan menggunakan Friedman Test diperoleh 

hasil bahwa hipotesis yang diajukan diterima, maka ada pengaruh pemanfaatan 

tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus lamk) sebagai substitusi dalam 

pembuatan kudapan berbahan dasar tepung terigu terhadap sifat organoleptik 

aspek warna, rasa, aroma dan tekstur.  

Menurut Tabel 4.11 rata-rata tertinggi tingkat kesukaan panelis terhadap 

warna, rasa, aroma dan tekstur, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tepung biji 

nangka dengan konsentrasi 45% mempunyai tingkat kesukaan yang paling banyak 

dibandingkan dengan kosentrasi yang lain. Hal ini dikarenakan konsentrasi tepung 

biji nangka pada konsentrasi 45% sesuai dengan aspek warna, rasa, aroma dan 

tekstur. Dari aspek warna, kudapan tersebut berwarna kecoklatan karena dalam 

penambahan tepung biji nangka sempurna. Dalam aspek rasa, kudapan memberi 

rasa manis dan enak. Rasa manis tersebut berasal dari gula asli dan rasa manis 

dari buah cery. Aspek aroma, kudapan tersebut memberi aroma khas biji nangka 

sehingga aroma kudapan tersebut harum. Sedangkan dari aspek tekstur kudapan 

tersebut memberikan tekstur yang berbeda pula, yaitu kudapan yang halus dan 

lembut serta diatasnya dikasih hiasan cery. 

 

5.2   HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

Kelemahan dan hambatan yang dihadapi peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah semua panelis belum pernah melakukan uji sifat 

organoleptik, sehingga pada saat melakukan pengujian sifat organoleptik, panelis 

merasa tidak percaya diri, canggung dan takut. Untuk mengendalikan kelemahan 
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tersebut dengan cara menyerahkan teman-teman gizi untuk mendampingi penelis 

dalam pengisian data diri, pengisian kuesioner, pengujian sifat organoleptik 

kudapan. Selain itu juga ada panelis yang tidak datang tepat waktu sehingga uji 

organoleptik tidak dilakukan bersamaan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan : 

1) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap kandungan protein dengan  p value 0,003 < 0,05. 

2) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap kandungan karbohidrat dengan p value 0,000 < 0,05. 

3) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap kandungan kalori dengan p value 0,005 < 0,05. 

4) Tidak ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus 

heterophyllus lamk) terhadap kandungan lemak dengan p value 0,104 > 0,05. 

5) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap sifat organoleptik aspek warna dengan p value 0,012 < 0,05. 

6) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap sifat organoleptik aspek rasa dengan p value 0,002 < 0,05. 

7) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap sifat organoleptik aspek aroma dengan  p value 0,010 < 0,05. 

8) Ada pengaruh pemanfaatan tepung biji nangka (Arthocarphus heterophyllus 

lamk) terhadap sifat organoleptik aspek tekstur dengan p value 0,011 < 0,05. 

9) Kudapan yang paling disukai panelis adalah kudapan dengan kosentrasi 

penambahan tepung biji nangka 45%  
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6.2   SARAN 

Saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini antara lain: 

1) Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Puskesmas 

Purwanegara II  

Melalui penelitian ini disarankan untuk memberikan penyuluhan kepada 

orang tua yang memiliki balita di setiap posyandu tentang pencegahan dan 

penanggulangan balita bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi 

buruk. Perlu adanya peningkatan pemeriksaan kesehatan secara berkala 

agar pemantauan tentang kasus gizi balita seperti balita bawah garis merah 

(BGM), gizi kurang dan gizi buruk dapat dilakukan dengan cepat dan 

dilakukan penanganan lebih lanjut. Diperlukan juga adanya peningkatan 

program kinerja dalam melakukan pemantauan dan pengawasan dalam 

melalukan pemberian makanan tambahan pada anak balita secara periodik. 

2) Bagi Masyarakat  

Melalui penelitian ini diharapkan masyarakat lebih memperhatikan 

kesehatan anak terutama balita, telah terbukti bahwa banyak kasus balita 

bawah garis merah (BGM), gizi kurang dan gizi buruk. 

Perlu memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah di dapat, memiliki 

harga yang  relatife murah dan memiliki nilai gizi tinggi yaitu biji nangka 

(Arthocarphus heterophyllus Lamk) yang dioalah menjadi tepung biji 

nangka untuk PMT pada balita dalam pembuatan kudapan kue mata jeli 

sebagai makanan selingan/cemilan yang disukai anak balita. 
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3) Bagi Peneliti Lain  

Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama 

diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai kandungan zat gizi bahan 

pangan lokal yang masih kurang dimanfaatkan dan dapat diolah menjadi 

bahan makanan cemilan yang memiliki nilai gizi tinggi serta disukai oleh 

masyarakat.   
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Lampiran 9 

DAFTAR HADIR PANELIS UJI SIFAT ORGANOLEPTIK 

NO NAMA ALAMAT UMUR 

(tahun) 

1 Zumrotul  Makrifah Merden RT 04/RW 04 35 th 

2 Nur Hotimah Merden RT 05 /RW 04 25 th 

3 Sabar Hariningsih Merden RT 04 /RW 04 33 th 

4 Mar Chamah Merden RT 04/ RW 04 30 th 

5 Supeni Merden RT 04 /RW 04 29 th 

6 Siti Khasanah Merden RT 04 /RW 04 20 th 

7 Kamini Merden RT 04 /RW 04 38 th 

8 Indriawati Merden RT 04/ RW 04 25 th 

9 Khaminah Merden RT 05/ RW 04 32 th 

10 Jaenah Merden RT 01/ RW 04 25 th 

11 Khadiyah Merden RT 01/ RW 04 44 th 

12 Muflikhatin Merden RT 01/ RW 04 25 th 

13 Tri Wahyuni Merden RT 01/ RW 04 23 th 

14 Suprihatin Merden RT 05/RW 04 30 th 

15 Ponirah Merden RT 01/RW 04 20 th 

16 Daryati Merden RT 01/RW 04 30 th 

17 Hartini Merden RT 01/RW 04 23 th 

18 Sri Yuliani Merden RT 04/RW 04 34 th 

19 Ratih Widiastuti Merden RT 04/RW 04 22 th 

20 Sukini Merden RT 05/RW 04 38 th 

21 Murfiah Merden RT 05/RW 04 30 th 

22 Suryati Merden RT 05/RW 04 42 th 
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23 Selly Rohmatun Nimah Merden RT 01/RW 04 23 th 

24 Dewi Astuti Merden RT 01/RW 04 25 th 

25 Eka Merden RT 05/RW 04 22 th 

26 Mislimah Merden RT 06/RW 04 29 th 

27 Nasrifah Merden RT 06/RW 04 30 th 

28 Rosiyah Merden RT 05/Rw 04 40 th 

29 Yani Merden RT 05/RW 04 22 th 

30 Uswatun Khasanah     Merden RT/RW04 36 th 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Kader Posyandu Lestari IV 

 

 

(                                ) 
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Lampiran 10 

PERMOHONAN SEBAGAI PARTISIPAN PENELITIAN 

 

Kepada 

Yth : Responden Penelitian 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Kartining Tyas P.S 

NIM : 6450408081 

Status : Mahasiswa Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Kesehatan    

Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang. 

Bermaksud mengadakan penelitian tentang “Pemanfaatan Tepung Biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus) dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar 

Tepung Terigu untuk PMT pada Balita (Kajian terhadap Analisis Proksimat serta 

Sifat Organoleptiknya)”. Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang merugikan 

bagi Anda sebagai responden dengan berpartisipasi mencoba kudapan dan 

menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Untuk itu, saya mengharap 

kesediaan Anda secara sukarela untuk menjadi partisipan dalam penelitian saya. 

Atas bantuan dan kesediaan Anda menjadi responden saya ucapkan 

terimakasih. 

Peneliti, 

 

 

                                  Kartining Tyas P.S 
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Lampiran 11 

KUESIONER PEMILIHAN PANELIS 

 

Nama ibu  : 

Alamat   : 

Umur ibu  : 

 

Jawablah pertanyaan berikut ini: 

1. Apakah Anda pernah mengikuti uji daya terima (uji kesukaan)? 

……………………………………………………………….. 

2. Apakah Anda sedang mengalami sakit? Jika ya, sebutkan! 

……………………………………………………………… 

3. Apakah Anda menderita buta warna? 

……………………………………………………………… 

4. Apakah Anda mempunyai kebiasaan merokok? 

……………………………………………………………… 

5. Apakah Anda memiliki alergi terhadap makanan? Jika ya, sebutkan! 

........................................................................................................ 

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka saya memutuskan untuk 

(*bersedia atau tidak bersedia) untuk menjadi panelis uji daya terima (uji 

kesukaan) dalam penelitian ini.  

Banjarnegara,     Juli 2012 

 

 

 

       (                 )        

Ketererangan 

*coret yang tidak perlu 
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Lampiran 12 

FORMULIR PENILAIAN UJI KESUKAAN 

 

 

Nama ibu  : 

Tanggal penelitian : 

Bahan   : Kudapan  

Petunjuk pengisian : 

Dihadapan Anda disajikan dua (2) sampel kue dengan kode 397, 412, 593, 

dan 944. Anda diminta untuk menilai berdasarkan kriteria rasa, warna, aroma dan 

tekstur dari sampel tersebut menurut kesukaan Anda dengan memberi tanda 

centang (√) pada kolom yang tersedia. 

Sebelum dan sesudah mencicipi, Anda diminta untuk minum air putih 

terlebih dahulu kemudian memberikan penilaian. Pernyataan yang jujur dari Anda 

sangat membantu peneliti. 

Atas bantuan dari Anda, saya ucapkan terimakasih. 

 

 

              Peneliti, 

 

 

        Kartining Tyas P.S 
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Lampiran 13 

LEMBAR PENILAIAN 

No 
Aspek 

Penilaian 

Tingkat 

Kesukaan 

Sampel 

 

397 

 

 

412 

 

 

593 

 

 

944 

 

1 Warna 1. Sangat suka     

2. Suka     

3. Agak suka     

4. Tidak Suka     

5. Sangat tidak      

suka 

    

2 Rasa 1. Sangat suka     

2. Suka      

3. Agak suka     

4. Tidak Suka     

5. Sangat tidak      

suka 

    

3 Aroma 1. Sangat suka     

2. Suka     

3. Agak suka     

4. Tidak Suka     

5. Sangat tidak      

suka 

    

4 Tekstur 1. Sangat suka     

2. Suka     

3. Agak suka     

4. Tidak Suka     

5. Sangat tidak      

suka 
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Lampiran 14 

Hasil Penilaian Panelis Terhadap Uji Organoleptik  Aspek Warna 

Panelis Tepung Biji 

Nangka 0% 

(397) 

Tepung Biji 

Nangka 15% 

(412) 

Tepung Biji 

Nangka 30% 

(593) 

Tepung Biji 

Nangka 45% 

(944) 

P1 3 2 4 3 

P2 4 4 4 4 

P3 4 5 5 2 

P4 3 4 4 3 

P5 4 3 4 5 

P6 5 4 5 5 

P7 1 4 2 5 

P8 2 4 4 3 

P9 2 3 2 3 

P10 4 4 2 5 

P11 4 3 3 4 

P12 3 3 4 4 

P13 2 4 3 4 

P14 3 3 2 4 

P15 3 4 3 4 

P16 4 4 4 4 

P17 4 5 4 5 

P18 2 4 2 5 

P19 3 4 3 4 

P20 2 4 4 4 

P21 3 4 4 4 

P22 3 2 4 4 

P23 3 4 4 4 

P24 3 2 4 2 

P25 4 3 4 5 

P26 3 2 3 3 

P27 3 3 4 3 

P28 3 2 4 2 

P29 3 2 4 3 

P30 4 3 4 3 

Jumlah 94 102 107 113 

Rata-rata 3,13 3,40 3,57 3,77 
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Lanjutan (Lampiran 14) 

Keterangan 

1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak Suka 

3 = Agak suka 

4 = Suka 

 5 = Sangat suka 
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Lampiran 15 

Hasil Penilaian Panelis Terhadap Uji Organoleptik  Aspek Rasa 

 Panelis Tepung Biji 

Nangka 0% 

(397) 

Tepung Biji 

Nangka 15% 

(412) 

Tepung Biji 

Nangka 30% 

(593) 

Tepung Biji 

Nangka 45% 

(944) 

P1 2 2 2 4 

P2 4 3 4 4 

P3 4 5 4 5 

P4 3 4 4 4 

P5 3 4 3 4 

P6 4 4 4 5 

P7 2 2 3 2 

P8 1 4 2 4 

P9 5 4 4 2 

P10 5 2 3 2 

P11 4 4 3 3 

P12 3 3 3 4 

P13 3 3 3 3 

P14 2 4 3 2 

P15 3 2 3 3 

P16 3 2 4 4 

P17 3 3 4 4 

P18 2 2 2 2 

P19 3 2 3 3 

P20 3 2 3 4 

P21 4 4 2 4 

P22 2 3 3 4 

P23 2 3 3 4 

P24 2 3 3 4 

P25 2 3 3 4 

P26 3 3 3 3 

P27 2 2 3 4 

P28 2 4 2 4 

P29 2 4 2 4 

P30 2 5 2 4 

Jumlah 85 95 90 107 

Rata-rata 2,83 3,17 3,00 3,57 
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Lanjutan (Lampiran 15) 

Keterangan 

1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak Suka 

3 = Agak suka 

4 = Suka 

 5 = Sangat suka 
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Lampiran 16 

Hasil Penilaian Panelis Terhadap Uji Organoleptik  Aspek Aroma 

Panelis Tepung Biji 

Nangka 0% 

(397) 

Tepung Biji 

Nangka 15% 

(412) 

Tepung Biji 

Nangka 30% 

(593) 

Tepung Biji 

Nangka 45% 

(944) 

P1 3 2 2 5 

P2 4 3 4 4 

P3 4 5 4 5 

P4 3 4 4 4 

P5 4 4 3 2 

P6 5 4 4 4 

P7 1 2 3 2 

P8 2 4 2 4 

P9 2 4 4 4 

P10 4 2 3 2 

P11 4 4 3 4 

P12 3 3 3 4 

P13 2 3 3 3 

P14 3 4 3 4 

P15 3 2 3 3 

P16 4 2 4 4 

P17 4 3 4 4 

P18 2 2 2 4 

P19 3 2 3 3 

P20 2 2 3 4 

P21 3 4 2 2 

P22 3 3 3 4 

P23 3 3 3 2 

P24 3 3 3 4 

P25 4 3 3 2 

P26 3 3 3 4 

P27 3 2 3 4 

P28 3 4 2 4 

P29 3 4 2 3 

P30 4 5 2 3 

Jumlah 94 95 90 107 

Rata-rata 3,13 3,17 3,00 3,57 
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Lanjutan (Lampiran 16) 

Keterangan 

1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak Suka 

3 = Agak suka 

4 = Suka 

 5 = Sangat suka 
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Lampiran 17 

Hasil Penilaian Panelis Terhadap Uji Organoleptik  Aspek Tekstur 

Panelis Tepung Biji 

Nangka 0% 

(397) 

Tepung Biji 

Nangka 15% 

(412) 

Tepung Biji 

Nangka 30% 

(593) 

Tepung Biji 

Nangka 45% 

(944) 

P1 4 3 3 4 

P2 4 3 4 4 

P3 5 5 5 5 

P4 4 4 4 4 

P5 4 4 4 4 

P6 4 4 4 5 

P7 4 4 4 4 

P8 4 4 3 4 

P9 4 4 4 4 

P10 3 2 4 2 

P11 3 3 3 4 

P12 2 4 3 4 

P13 3 4 2 3 

P14 4 2 2 4 

P15 3 4 4 3 

P16 3 1 2 3 

P17 4 3 3 4 

P18 4 5 4 5 

P19 2 1 4 4 

P20 4 3 4 3 

P21 3 4 3 4 

P22 4 3 4 4 

P23 3 3 3 4 

P24 3 4 3 4 

P25 4 2 3 4 

P26 3 3 3 3 

P27 3 4 3 3 

P28 2 4 2 4 

P29 3 4 2 4 

P30 2 5 2 4 

Jumlah 102 103 98 115 

Rata-rata 3,40 3,43 3,27 3,83 
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Lanjutan (Lampiran 17) 

Keterangan 

1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak Suka 

3 = Agak suka 

4 = Suka 

 5 = Sangat suka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

Lampiran 18 

HASIL UJI SPSS 

 

Uji Normalitas, One Way Anova, Kruskal-Wallis  Pemanfaatan Tepung Biji 

Nangka  dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap 

Kandungan Protein, Karbohidrat, Lemak, dan Kalori 

Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

kandungan protein .233 8 .200
*
 .888 8 .222 

kandungan 

karbohidrat 
.147 8 .200

*
 .936 8 .573 

kandungan lemak .268 8 .094 .789 8 .022 

kandungan kalori .138 8 .200
*
 .959 8 .801 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

UJI ONE WAY ANOVA 

ANOVA 

  Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kandungan 

karbohidrat 

Between 

Groups 
59.390 3 19.797 110.151 .000 

Within 

Groups 
.719 4 .180 

  

Total 60.109 7    

kandungan protein Between 

Groups 
3.607 3 1.202 32.486 .003 

Within 

Groups 
.148 4 .037 

  

Total 3.755 7    

kandungan kalori Between 

Groups 
1397.916 3 465.972 23.141 .005 

Within 

Groups 
80.546 4 20.137 
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Total 1478.462 7    

UJI KRUSKAL-WALLIS 

Ranks 

 kode 

kudap

an N Mean Rank 

kandungan lemak 397 2 7.50 

412 2 1.50 

593 2 4.00 

944 2 5.00 

Total 8  

 

Test Statistics
a,b

 

 kandungan 

lemak 

Chi-Square 6.167 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.104 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 

kode kudapan 

 

 

Post Hoc Tests 

Multiple Comparisons 

LSD        

Dependent 

Variable 

(I) kode 

kudapan 

(J) kode 

kudapa

n 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

kandungan 

karbohidra

t 

397 412 -7.269500
*
 .423940 .000 -8.44654 -6.09246 

593 -2.640500
*
 .423940 .003 -3.81754 -1.46346 

944 -5.170000
*
 .423940 .000 -6.34704 -3.99296 

412 397 7.269500
*
 .423940 .000 6.09246 8.44654 

593 4.629000
*
 .423940 .000 3.45196 5.80604 

Lanjutan (Lampiran 18) 
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944 2.099500
*
 .423940 .008 .92246 3.27654 

593 397 2.640500
*
 .423940 .003 1.46346 3.81754 

412 -4.629000
*
 .423940 .000 -5.80604 -3.45196 

944 -2.529500
*
 .423940 .004 -3.70654 -1.35246 

944 397 5.170000
*
 .423940 .000 3.99296 6.34704 

412 -2.099500
*
 .423940 .008 -3.27654 -.92246 

593 2.529500
*
 .423940 .004 1.35246 3.70654 

kandungan 

protein 

397 412 1.211500
*
 .192370 .003 .67740 1.74560 

593 1.848000
*
 .192370 .001 1.31390 2.38210 

944 1.252500
*
 .192370 .003 .71840 1.78660 

412 397 -1.211500
*
 .192370 .003 -1.74560 -.67740 

593 .636500
*
 .192370 .030 .10240 1.17060 

944 .041000 .192370 .842 -.49310 .57510 

593 397 -1.848000
*
 .192370 .001 -2.38210 -1.31390 

412 -.636500
*
 .192370 .030 -1.17060 -.10240 

944 -.595500
*
 .192370 .036 -1.12960 -.06140 

944 397 -1.252500
*
 .192370 .003 -1.78660 -.71840 

412 -.041000 .192370 .842 -.57510 .49310 

593 .595500
*
 .192370 .036 .06140 1.12960 

kandungan 

kalori 

397 412 20.840000
*
 4.487377 .010 8.38104 33.29896 

593 37.303000
*
 4.487377 .001 24.84404 49.76196 

944 19.484000
*
 4.487377 .012 7.02504 31.94296 

412 397 -20.840000
*
 4.487377 .010 -33.29896 -8.38104 

593 16.463000
*
 4.487377 .021 4.00404 28.92196 

944 -1.356000 4.487377 .778 -13.81496 11.10296 

593 397 -37.303000
*
 4.487377 .001 -49.76196 -24.84404 

412 -16.463000
*
 4.487377 .021 -28.92196 -4.00404 

944 -17.819000
*
 4.487377 .017 -30.27796 -5.36004 

944 397 -19.484000
*
 4.487377 .012 -31.94296 -7.02504 

412 1.356000 4.487377 .778 -11.10296 13.81496 

593 17.819000
*
 4.487377 .017 5.36004 30.27796 

*. The mean difference is significant at the 

0.05 level. 
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Uji Normalitas dan Friedman Test PemanfaatanTepung Biji Nangka dalam 

Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu terhadap Sifat 

Organoleptik 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Warna_397 .238 30 .000 .887 30 .004 

Warna_412 .282 30 .000 .848 30 .001 

Warna_593 .360 30 .000 .781 30 .000 

WArna_944 .232 30 .000 .875 30 .002 

Rasa_397 .234 30 .000 .877 30 .002 

Rasa_412 .210 30 .002 .860 30 .001 

Rasa_593 .267 30 .000 .806 30 .000 

Rasa_944 .360 30 .000 .781 30 .000 

Aroma_397 .238 30 .000 .887 30 .004 

Aroma_412 .210 30 .002 .860 30 .001 

Aroma_593 .267 30 .000 .806 30 .000 

Aroma_944 .360 30 .000 .781 30 .000 

Tekstur_397 .282 30 .000 .834 30 .000 

Tekstur_412 .274 30 .000 .867 30 .001 

Tekstur_593 .246 30 .000 .851 30 .001 

Tekstur_944 .368 30 .000 .772 30 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Friedman Test 

Ranks 

 Mean Rank 

Warna_397 2.05 

Warna_412 2.32 

Warna_593 2.70 

WArna_94

4 
2.93 
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Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Rasa_397 2.05 

Rasa_412 2.42 

Rasa_593 2.42 

Rasa_944 3.12 

 

 

Test Statistics
a
 

N 30 

Chi-Square 15.343 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.002 

a. Friedman Test 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Aroma_397 2.37 

Aroma_412 2.35 

Aroma_593 2.22 

Test Statistics
a
 

N 30 

Chi-Square 11.035 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.012 

a. Friedman Test 

Lanjutan (Lampiran 18) 
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Ranks 

 Mean Rank 

Aroma_397 2.37 

Aroma_412 2.35 

Aroma_593 2.22 

Aroma_944 3.07 

 

Test Statistics
a
 

N 30 

Chi-Square 11.357 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.010 

a. Friedman Test 

 

Friedman Test 

 

Ranks 

 Mean Rank 

Tekstur_397 2.42 

Tekstur_412 2.43 

Tekstur_593 2.15 

Tekstur_944 3.00 

 

Test Statistics
a
 

N 30 

Chi-Square 11.145 

df 3 

Asymp. 

Sig. 
.011 

a. Friedman Test 

 

Lanjutan (Lampiran 18) 
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Lampiran 19  

DOKUMENTASI 

 

              

               

  

 

           

      

 

 

Proses pengelupasan kulit ari dan 

pemotongan biji nangka 

Proses Pencucian biji nangka Proses perebusan biji nangka 

Proses penirisan biji nangka 
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Lanjutan (Lampiran 19)  

 

          

 

 

 

           

                      

  

 

 

Proses pengeringan biji nangka Proses penggilingan biji nangka 

Proses pengeringan tepung biji 

nangka 

 

Proses pengayakan tepung biji 

nangka 
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Lanjutan (Lampiran 19)  

 

            

 

 

 

          

        

                   

    

 

Proses penimbangan tepung biji 

nangka 
Proses pencampuran adonan 

Proses pencetakan adonan Menghias adonan dengan cery 
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Lanjutan (Lampiran 19)  

 

         

        

 

 

           

        

                   

 

 

 

Proses pemanggangan kudapan Kudapan biji nangka 

 

Pengisian data diridan sifat 

organoleptik panelis 

Pengujian kudapan oleh ibu-ibu 
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Lanjutan (Lampiran 19)  

 

          

 

                                                       

                            

       

        

Pengisian kuesioner sifat 

organoleptik kudapan 

Foto bersama kader posyandu 

Lestari IV 

Uji kandungan protein Uji kandungan lemak 


