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RINGKASAN 

 

 
 

Seperti kita ketahui Indonesia masih tergolong banyak masyarakat yang rawan 

pangan dan gizi, hal ini salah satu penyebabnya adalah pola konsumsi dan keterjangkauan 

untuk mendapatkan produk pangan yang berkualitas/bergizi relatif terbatas, sehingga 

dirasakan perlu ada upaya-upaya yang dapat mengatasi persoalan tersebut. Oleh 

karena itu, Proposal penelitian ini direncanakan untuk menjadi salah satu solusi mengatasi 

persoalan kerawanan pangan dan gizi masyarakat. Rendemen tepung moccaf didapat 

sebesar 33.55% serta memiliki kandungan protein 2.20%, pati 75.30%, kadar air 7.12%, 

rendemen tepung Ampas Tahu didapat sebesar 11.2% serta memiliki kandungan protein 

28.62%, pati 23.42%, kadar air 9.69%, rendemen tepung ampas kecap didapat sebesar 

8.75% serta memiliki kandungan protein 24.18%, pati 18.80%, kadar air 8.22% dan  

rendemen tepung bekatul didapat sebesar 37.06% serta memiliki kandungan protein 

9.02%, pati 24.12%, kadar air 6.69%.Tepung komposit hasil penelitian ini mempunyai 

kandungan gizi yang relative lengkap dan memenuhi syarat untuk dijadikan bahan baku 

pengolahan turunan produk pangan yang mempunyai karakter kimiawi, fisik, dan 

organoleptik sesuai dengan kesukaan konsumen.  

 

Kata kunci : Tepung komposit, Rendemen 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 
 
1.1  Latar Belakang 

 
Berdasarkan Undang-undang Pangan Nomor: 18 Tahun 2012, ketahanan pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang 

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, 

keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara 

berkelanjutan. Ketika kondisi pangan bagi negara sampai dengan perorangan tidak 

terpenuhi maka kondisi yang akan terjadi adalah kondisi kerawanan pangan, sehingga 

kerawanan pangan dapat diartikan adalah kondisi tidak tersedianya pangan yang cukup 

bagi   individu/perorangan   untuk   dapat   hidup   sehat,   aktif,   dan   produktif   secara 

berkelanjutan. Kerawanan pangan juga dapat didefinisikan sebagai kondisi apabila rumah 

tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya 

ketersediaan pangan (physical unavailability of food), dan/atau ketidak mampuan rumah 

tangga dalam mengakses pangan yang cukup, atau apabila konsumsi makanannya (food 

intake) berada dibawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan. 

Terjadinya kondisi kerawanan pangan dapat disebabkan oleh banyak faktor, namun 

setidaknya dapat disebabkan oleh antara lain tidak terpenuhinya pangan secara cukup 

dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan, serta keterjangkauan harga. Di samping itu, 

kerawananan pangan dapat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh 

tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan menurunnya daya 

beli pangan akan memperburuk konsumsi energi dan protein masyarakat. 

Kerawanan pangan di Indonesia dapat diketahui dari tingkat kecukupan gizi 

masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). AKG merupakan tingkat 

konsumsi zat-zat gizi esensial yang dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir 

semua orang sehat di suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS yang 

dikumpulkan setiap triwulan dalam tahun. Angka kecukupan konsumsi kalori penduduk 

Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII 

(WNPG) 2004 adalah 2000 kkal. Persentase rawan pangan berdasar angka kecukupan gizi 

(AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan penduduk dengan konsumsi kalori 

kurang dari 1400 kkal (70% AKG) perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada 
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golongan pengeluaran tertentu. Tahun 2008 sampai dengan saat ini terjadi peningkatan 

persentase jumlah penduduk rawan pangan setiap tahun (Tabel 1). 

Prosentase Angka Rawan Pangan Tahun 2008-2012, diperoleh bahwa pada tahun 
 
2012  ternyata  masih  terdapat  47,64  juta  penduduk  atau  19,46  persen  dari  seluruh 

penduduk  di  Indonesia  yang  mengalami  kondisi  sangat  rawan  pangan  dan  apabila 

dibiarkan terjadi selama dua bulan berturut-turut akan menjadi rawan pangan akut yang 

menyebabkan kelaparan (BPS, 2013). 

Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) BPS menjelaskan bahwa ada 13 

kelompok makanan yang digunakan untuk mengetahui kecukupan kalori per hari yaitu: (1) 

padi-padian; (2) umbi-umbian; (3) ikan; (4) daging; (5) telur dan susu; (6) sayursayuran; 

(7) kacang-kacangan; (8) buah-buahan; (9) minyak dan lemak; (10) bahan minuman; (11) 

bumbu-bumbuan; (12) konsumsi lainnya; dan (13) makanan dan minuman jadi. Konsumsi 

bahan makanan tersebut akan mempengaruhi jumlah kalori yang dihasilkan per harinya. 

Konsumsi kalori kurang dari 1400 kkal dapat dipengaruhi oleh penurunan kuantitas 

konsumsi pangan. Penurunan tersebut apabila ditinjau dari aspek permintaan dan 

penawaran bahan pangan di antaranya dipengaruhi oleh kualitas kandungan gizi bahan 

pangan baik pangan segar ataupun pangan olahan. 

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu 

kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, 

pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi  pertumbuhan dan 

kesehatan masyarakat. Solusi untuk memecahkan masalah kerawanan pangan di daerah 

dan di Indonesia umumnya adalah melalui penganekaragaman pangan (Food 

Diversification) karena di sisi lain, daerah sebenarnya berpotensi untuk dikembangkannya 

sektor keanekaragaman pangan mengingat bahwa masing-masing kabupaten dan kota 

memiliki karakter produksi premier. Upaya awal untuk mencapai tahap itu adalah dengan 

membangun  unit   percontohan.  Salah  satunya  yaitu  unit  pembuatan  tepung  komposit 

bergizi dari bahan ampas tahu, ampas kecap, bekatul, dan tepung mocaf, yang selanjutnya 

dapat diproduksi oleh masyarakat secara tepat guna. Seiring berkembangnya kreativitas 

masyarakat, situasi rawan pangan akan hilang dengan sendirinya. Upaya yang dilakukan 

Pemerintah untuk terus menekan daerah rawan pangan dilakukan melalui pemberdayaan 

masyarakat, salah satunya dengan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi 

Pangan dan Gizi (P2KPG). Hal tersebut juga selaras dengan Peraturan Pemerintah yang 

telah dikeluarkan, yaitu No 17/2015 Tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi. PP tersebut 
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telah ditandatangani dan diundangkan 19 Maret 2015 ini mengatur cadangan pangan 

pemerintah  dan  cadangan  pangan  pemerintah  daerah,  penganekaragaman  pangan  dan  

perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangannya, distribusi 

pangan serta perdagangan dan bantuan pangan, pengawasan, sistem informasi pangan gizi 

dan peran serta masyarakat. 

1.2   Identifikasi Permasalahan 
 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa inti permasalahan kerawanan pangan 

dan gizi masyarakat di Indonesia antara lain akibat pola konsumsi pangan masyarakat 

yang tidak sesuai dengan standar konsumsi dan gizi produk pangan segar atau olahan yang 

dikonsumsinya, yaitu tidak memenuhi standar Pola Pangan Harapan (PPH). Hal tersebut 

dapat terjadi karena memang daya beli masyarakat terhadap bahan angan relative kurang 

berkemampuan. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk 

menciptakan  produk  pangan  yang  dapat  dijangkau  harganya  oleh  masyarakat  lapisan 

bawah dan sekaligus berkualitas/bergizi cukup untuk memnuhi kebutuhan standar gizinya. 

Standar gizi dimaksud adalah produk pangan yang mengandung protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin, mineral, dan zat-zat fungsional yang dapat menyehatkan tubuh 

manusia. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, maka salah satu upayanya dengan 

membuat tepung komposit sebagai bahan dasar/baku untuk pengolahan turunan produk 

olahan pangan yang relatif murah, yaitu dengan merevitalisasi bahan-bahan limbah atau 

hasil samping dari industry pengolahan tahu yaitu ampas tahu, industry kecap yaitu ampas 

kecap, industry penggilingan beras yaitu bekatul, dan tepung mocaf yang diolah dari hasil 

samping industry pengolahan tape singkong. Sehingga diharapkan produk olahan 

pangannya dapat terjangkau dan disukai oleh masyarakat. 

1.3   Tujuan Khusus 
 

Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  tujuan  dari  proposal  ini  adalah  

merencanakan melakukan  penelitian  dengan  judul  “Komposisi ampas tahu, ampas 

kecap, bekatul, dan tepung mocaf pada pembuatan tepung   komposit bergizi sebagai 

bahan dasar pengolahan produk pangan”.   Jadi hasil penelitian ini adalah merupakan 

teknologi tepat guna pembuatan tepung komposit yang bernilai gizi tinggi sebagai bahan 

dasar/baku untuk pengolahan turunan produk olahnnya untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat yang selanjutnya dapat dijadikan potensi mengatasi kerawanan pangan dan gizi 

masyarakat. 
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1.4   Keutamaan (Urgensi) Penelitian 
 

Ampas tahu adalah merupakan limbah atau hasil samping dari industry tahu yang 

masih mempunyai kandungan gizi relatif tinggi, terutama kandungan proteinnya, yaitu 

sekitar 7 – 10 % (Masruhah, 2008). Ampas kecap juga merupakan hasil samping dari 

industry kecap yang juga masih mengandung protein yang relatif tinggi 20 – 28 % 

(Mayangsari, dkk. 2013). Bekatul merupakan hasil samping industry penggilingan beras 

yang  mempunyai kandungan  vitamin (Vitamin B1  dan B2,  serta lainnya  yang  relatif 

tinggi. Sedangkan tepung mocaf yang direncanakan dibuat dari limbah pengolahan tape 

yang merupakan sumber karbohidrat (pati) yang relative tinggi sama dengan kandungan 

ati di dalam ubi kayu, yaitu sekitar 60 – 70 %. 

Melihat  potensi  kandungan  protein  dan  vitamin  serta  pati  yang  ada  di  dalam 

sumber tersebut di atas, maka sangat berpotensi untuk diolah menjadi tepung komposit 

yang bernilai gizi lengkap, yaitu mengandung protein, karbohidrat/pati, lemak, vitamin, 

mineral, dan zat-zat fungsional, sehingga peneliti memandang perlu untuk dijadikan bahan 

dasar/baku untuk pembuatan olahan pangan lebih lanjut. 

1.5  Temuan / Inovasi 
 

Hasil dari kegiatan penelitian ini adalah merupakan tepung komposit yang bernilai 

gizi tinggi, yaitu mengandung protein, karbohidrat / pati, lemak, vitamin, mineral, dan 

senyawa fungsional, yang selanjutnya untuk diaplikasikan sebagai bahan dasar/baku pada 

pembuatan turunan produk olahan pangan seperti cookies, mie, makanan ringan, makanan 

jajanan pasar, roti, brownies kukus/panggang, kerupuk, dan lain sebagainya. 

Jadi penelitian ini direncanakan dengan tahapan sebagai berikut : 
 
1. Melakukan  penelitian  mencari  komposisi  campuran  ampas  tahu,  ampas  kecap, 

bekatul, dan tepung mocaf yang ideal untuk dijadikan bahan baku/dasar untuk 

pengolahan turunan produk lanjutannya. 

2. Melakukan penelitian dengan mengaplikasikan tepung komposit hasil penelitian pada 

tahap pertama menjadi berbagai turunan produk olahan lanjutan, seperti mie, cookies, 

makanan ringan, makanan jajanan pasar, kerupuk, baking food, dan lain sebagainya. 

3. Melakukan  aplikasi  dan  transfer  teknologi  kepada  kelompok  masyarakat  yang 

dianggap membutuhkannya. 

Sebagai implementasi dari hasil penelitian ini direncanakan teknologinya untuk 

ditransfer ke masyarakat di daerah yang dikategorikan kerawanan pangan dan gizi, 
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sehingga diharakan  luaran dari hasil penelitian ini berupa teknologi tepat guna dapat 

dengan mudah di adopsi dan di aplikasikan oleh masyarakat yang membutuhkannya.
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BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

Limbah adalah seluruh bahan yang terbuang dari proses produksi barang-barang 

kimia, pertambangan, penyulingan, pertanian dan bahan-bahan pembuatan makanan yang 

tampak perubahannya pada permukaan air. Industri makanan pada umumnya selalu 

menghasilkan limbah/hasil sampingan baik padat ataupun cair. Demikian juga industry 

pengolahan tahu menghasilkan limbah padat (ampas tahu), industry pengolahan kecap 

menghasilkan limbah/hasil samping ampas kecap, industry penggilingan beras 

menghasilkan lembah/hasil samping bekatul dan dedak, sedangkan industry pengolahan 

tape dari singkong menghasilkan limbah/hasil samping serpihan singkong. Limbah/hasil 

samping tersebut masih sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan 

makanan  dengan  cara pengolahan  yang  baik,  karena  masih  mengandung  nutrisi  yang 

relatif cukup tinggi. 

2.1   Ampas tahu 
 

Tahu adalah makanan yang terbuat dari bahan baku kedelai yang banyak 

mengandung protein nabati dan banyak diminati konsumen. Efek lain dari peningkatan 

produksi tahu adalah surplus ampas tahu atau sisa dari pembuatan tahu yang belum banyak 

dimanfaatkan dan dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis. Jika kita mengkaji lebih 

lanjut dalam ampas sisa tadi masih bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan 

yang banyak kandungan proteinya. Saat ini belum banyak masyarakat yang memanfaatkan 

ampas tahu tadi sebagai sumber bahan makanan. 

Karakteristis ampas tahu adalah partikel atau padatan berwarna keruh keputih- 

putihan dan bau khas kedelai. Karakteristik kimia ampas tahu adalah kandungan organik 

yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Limbah padat pembuatan tahu di dalam air 

merupakan padatan tersuspensi dan terendap. Ampas tahu yang merupakan limbah industri 

tahu memiliki kelebihan, yaitu kandungan protein yang cukup tinggi (Masturi et al. 1992 

di dalam Masruhah, 2008). 

Ditinjau dari komposisi kimianya ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber 

protein.  Ampas  tahu  lebih  tinggi  kualitasnya  dibandingkan  dengan  kacang  kedelai. 

Prabowo dkk., (1983) menyatakan bahwa protein ampas tahu mempunyai nilai biologis 

lebih tinggi daripada protein biji kedelai dalam keadaan mentah, karena bahan ini berasal 

dari kedelai yang telah dimasak. Ampas tahu juga mengandung unsur-unsur mineral mikro 
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maupun makro yaitu untuk mikro; Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co 

kurang dari 1 ppm, Zn lebih dari 50 ppm. Ampas tahu dalam keadaan segar berkadar air  

sekitar 84,5 % dari bobotnya. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan umur simpannya 

pendek. Ampas tahu basah tidak tahan disimpan dan akan cepat menjadi asam dan busuk 

selama 2-3 hari, sehingga ternak tidak menyukai lagi. Ampas tahu kering mengandung air 

sekitar 10,0 - 15,5 % sehingga umur simpannya lebih lama dibandingkan dengan ampas 

tahu segar (Widjatmoko, 1996 di dalam Yusrizal. 2002). 

Tabel 1. Kandungan Unsur Gizi dan Kalori dalam Kedelai, Tahu dan Ampas Tahu 
 

 
 
No 

 
 
Unsur Gizi 

 
Kadar/100 g Bahan 

 
Kedelai 

 
Tahu 

 
Ampas Tahu 

 
1 

 
Energi (kal) 

 
382 

 
79 

 
393 

 
2 

 
Air (g) 

 
20 

 
84,4 

 
4,9 

 
3 

 
Protein (g) 

 
30,2 

 
7,8 

 
17,4 

 
4 

 
Lemak (g) 

 
15,6 

 
4,6 

 
5,9 

 
5 

 
Karbohidrat (g) 

 
30,1 

 
1,6 

 
67,5 

 
6 

 
Mineral (g) 

 
4,1 

 
1,2 

 
4,3 

 
7 

 
Kalsium (g) 

 
196 

 
124 

 
19 

 
8 

 
Fosfor (g) 

 
506 

 
63 

 
29 

 
9 

 
Zat besi (mg) 

 
6,9 

 
0,8 

 
4 

 
10 

 
Vitamin A (mg) 

 
29 

 
0 

 
0 

 
11 

 
Vitamin B (mg) 

 
0,93 

 
0,06 

 
0,2 

 

Sumber: Daftar Analisis Bahan Makanan Fak. Kedokteran UI (Suprapti, 2005) 
 
 
2.2  Ampas Kecap 

 
Ampas kecap merupakan limbah dari agro industro kecap yang berbahan dasar 

kedelai. Biji kedelai merupakan bahan makanan yang mempuyai kadar protein yang cukup 

tinggi, yaitu sekitar 35 % .Dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kecap secara 

fermentasi ,protein yang terdapat dalam kecap hanya sekitar 7 %, sedangkan sisanya ikut 

terbuang dalam ampas kecap. Setelah proses fermentasi, 65% protein masih tertinggal 
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pada ampas kecap. Protein yang tertinggal pada ampas kecap kebanyakan berasal dari 

protein biji kedelai. Jadi dalam ampas kecap, protein yang dikandung masih cukup banyak  

,sedangkan  ampas  kecap  tersebut  oleh  pengusaha  –  pengusaha  pabrik  kecap  dibuang 

begitu saja atau paling tidak dijual dengan harga yang relatif murah sekali. 

 

2.3  Bekatul 
 

Bekatul secara teknis merupakan produk sampingan dari proses penggilingan padi. 

Menurut penjelasan Prof. Dr. Made Astawan, seorang ahli teknologi pangan sebagaimana 

dimuat  dalam  Kompas.com,  bekatul  dihasilkan  setelah  melalui  beberapa  proses.  Bila 

gabah dihilangkan bagian sekamnya melalui proses penggilingan (pengupasan kulit), akan 

diperoleh beras pecah kulit (brown rice). Beras pecah kulit terdiri atas bran (dedak dan 

bekatul), endosperm, dan embrio (lembaga). Endosperma terdiri atas kulit ari (lapisan 

aleuron) dan bagian  berpati. Selanjutnya, bagian endosperma tersebut akan mengalami 

proses      penyosohan,      menghasilkan      beras      sosoh,      dedak,      dan      bekatul. 

Proses penyosohan merupakan proses penghilangan dedak dan bekatul dari bagian 

endosperma beras. Secara keseluruhan proses penggilingan padi menjadi beras akan 

menghasilkan 16,28 persen sekam, 6-11 persen dedak, 2-4 persen bekatul, dan sekitar 60 

persen endosperma. 

Badan Pangan Dunia (FAO) telah membedakan pengertian dedak dan bekatul. 

Dedak merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi yang terdiri atas lapisan 

sebelah   luar   butiran   beras   (perikarp   dan   tegmen)   dan   sejumlah   lembaga   beras. 

Bekatul merupakan lapisan sebelah dalam butiran beras (lapisan aleuron/kulit ari) dan  

sebagian kecil endosperma berpati. Dalam proses penggilingan padi di Indonesia, dedak 

dihasilkan pada proses penyosohan pertama, bekatul pada proses penyosohan kedua. 

Secara umum bekatul mengandung protein, mineral, lemak (termasuk asam lemak 

essensial), serat pencernaan (dietary fibre), antioksidan, vitamin E dan vitamin B komplek, 

yaitu : B1, B2, B3, B5, B6 dan B15. Jika dibandingkan dengan bahan makanan lainnya, 

bekatul memiliki kandungan B15 paling tinggi. Di samping itu, bekatul juga mengandung 

kalsium, magnesium, mangan, zat besi, kalium, dan natrium. Mineral yang terkandung 

pada     bekatul     tersebut,     secara     umum     memiliki     manfaat     sebagai     berikut: 

1.Kalsium (Ca) bermanfaat mengurangi insomnia, mendukung system saraf dan kontraksi 

otot,    serta    mengatur    detak    jantung    dan    mencegah    penggumpalan    darah. 

2. Magnesium (Mg) berguna mengaktikan enzim, berperan dalam produksi energi, 

formasi protein, dan replikasi sel, serta meningkatkan kelarutan kalsium dalam enzim 
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sehingga bisa mencegah terbentuknya batu ginjal, batu empedu, dan batu saluran kemih. 

Kekurangan magnesium bisa menyebabkan gangguan mental, kelelahan, serta gangguan 

pada jantung, kondisi saraf, dan kontraksi otot. 

3.Mangan (Mn) memiiki manfaat sebagai berikut: 
 

- Berperan dalam beberapa system enzim, terutama enzim yang terlibat dalam 

pengontrolan     gula     darah,      metabolisme     energi,     dan     hormone     tiroid. 

- Berperan dalam enzim SOD (super oxide dismutase) sehingga sel tidak mudah rusak. 
 

-Mencegah   epilepsy,    mengurangi    resiko   serangan   jantung   secara   mendadak. 
 

- Berperan dalam fungsi otak. 
 
4. Zat besi (Fe) memiliki fungsi sebagai berikut: 

 
-Berperan     dalam     mengatur     moekul     hemoglobin     (sel-sel     darah     merah) 

 
-Sebagai transportasi oksigen (O2) dari paru ke jaringan dan transportasi CO2 dari 

jaringan ke paru. 

- Sangat diperlukan selama pekembangan janin, masa reamaja serta selama kehamilan 

dan menyusui. Kekurangan zat penting ini akan menurunkan daya konsentrasi dan 

fungsi kekebalan tubuh. 

5. Kalium (K) bersama natrium berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi 

jantung. Di samping itu juga berfungsi sebagai pengantar pesan saraf ke otot, 

menurunkan      tekanan      darah      serta      mengirimkan      oksigen      ke      otak. 

6. Seng (Zn) sangat penting untuk pertumbuhan sel, sintesis protein, dan pemanfaatan 

vitamin A. 

 

2.4  Tepung Mocaf dari limbah pengolahan tape 
 

Singkong atau ubikayu (Manihot esculenta Crantz) merupakan salah satu sumber 

karbohidrat  lokal  Indonesia  yang  menduduki  urutan  ketiga  terbesar  setelah  padi  dan 

jagung. Tanaman ini merupakan bahan baku yang paling potensial untuk diolah menjadi 

tepung. Tanaman  palawija  ini  telah  dikenal  dan  dibudidayakan  secara  luas  di  hampir 

seluruh wilayah Indonesia. Selama lima tahun terakhir, produksi singkong Indonesia terus 

meningkat  secara  konsisten.  Pada  tahun  2011,  bedasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik 

(BPS) produksi singkong nasional mencapai 24,08 juta ton. Singkong segar mempunyai 

komposisi kimiawi terdiri dari kadar air sekitar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar 

protein 1%, kadar lemak, 0,5% dan kadar abu 1%, karenanya merupakan sumber 

karbohidrat  dan  serat  makanan,  namun  sedikit  kandungan  zat  gizi  seperti  protein. 

Singkong  segar  mengandung  senyawa  glokosida  sianogenik  dan  bila  terjadi  proses 
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oksidasi oleh enzim linamarase maka akan dihasilkan glukosa dan asam sianida (HCN) 

yang ditandai dengan bercak warna biru, akan menjadi toxin (racun) bila dikonsumsi pada 

kadar HCN lebih dari 50 ppm. 

Kebutuhan   bahan   pangan   tepung-tepungan   di   Indonesia,   sangatlah   besar. 

Contohnya kebutuhan impor tepung terigu sekarang sudah jutaan ton dan terus meningkat 

setiap tahun. Jika di kalkulasikan kebutuhan impor tepung terigu 30% bisa digantikan 

tepung Mocaf dalam negeri, maka begitu besar sumbangan penghematan devisa yang bisa 

dilakukan  oleh  tepung  Mocaf  untuk  Negara.  Disamping  itu  akan  tercipta  peluang 

wirausaha membuat tepung Mocaf secara mandiri yang otomatis bisa menyerap ribuan 

bahkan mungkin ratusan ribu tenaga kerja ditingkat Desa. Sehingga diharapkan dapat 

mengurangi tingkat urbanisasi para tenaga kerja muda ke Kota. 

Prinsip pembuatan tepung Mocaf adalah dengan memodifikasi sel ubi kayu atau 

singkong secara fermentasi, sehingga menyebabkan perubahan karakteristik yang lebih 

baik dari tepung  yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya 

rehidrasi, dan kemudahan melarut. Secara umum proses pembuatan mocaf meliputi tahap- 

tahap penimbangan, pengupasan, pemotongan, perendaman (Fermentasi) menggunakan 

bioaktivator   berupa   kumpulan   beberapa   spesies   mikroba   seperti  Lactobacillus   sp, 

selubizing phospate bacteria – bakteri pelarut fosfat, Azetobacter sp, dan ragi sehingga 

menghasilkan bakteri selulase, proses selanjutnya pengeringan. 

Selama proses fermentasi terjadi penghilangan komponen penimbul warna, seperti 

pigmen (khususnya pada ketela kuning), dan protein yang dapat menyebabkan warna  

coklat ketika pemanasan. Dampaknya adalah warna Mocaf yang dihasilkan lebih putih 

jika dibandingkan dengan warna tepung ubi kayu biasa dan juga berbau netral (tidak 

berbau apek khas singkong). Selain itu, proses ini akan menghasilkan tepung yang secara 

karakteristik dan kualitas hampir menyerupai tepung dari terigu. Sehingga produk Mocaf 

sangat cocok untuk menggantikan bahan terigu untuk kebutuhan industri makanan. 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa Mocaf dapat digunakan sebagai bahan baku, 

baik substitusi maupun seluruhnya, dari berbagai jenis produk bakery seperti kue kering 

(cookies,  nastar,  dan  kaastengel  dll),  kue  basah  (cake,  kue  lapis,  brownies, spongy), 

dan  roti tawar. Selain itu tepung Mocaf juga dapat digunakan dalam pembuatan bihun, 

dan campuran produk lain berbahan baku gandum atau tepung beras. Hasil produk 

berbahan mocaf ini tidak jauh berbeda dengan produk yang menggunakan bahan tepung 

terigu maupun tepung beras. 
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Hingga saat ini pengolahan tepung mocaf pada kenyataannya masih banyak 

kendala, yaitu terutama kendala harga bahan baku singkong yang hargnya hingga saat ini 

relatif tinggi per kilogramnya sekitar Rp 1.000,- - Rp 2.000,-, hal ini sudah barang tentu 

akan membebani harga jual tepung mocaf. Oleh karena itu, perlu dicari jalan keluar untuk 

mengatasi permasalahan harga singkong tersebut. Berdasarkan alas an tersebut ternyata 

sumber bahan baku pengolahan mocaf dapat ditemukan dengan memanfaatkan limbah / 

hasil samping dari industry pengolahan tape singkong, dimana pengolahan tape singkong 

bagian  terluar  daging  singkong  yang  telah  dikupas  harus  dilepaskan  atau  dikesrik, 

sehingga  dihasilkan  serpihan  singkong  yang  selama  ini  menjadi  limbah,  dan  ini 

merupakan salah satu solusi untuk mengatasi harga singkong di atas. 

Pada prinsipnya pengolahan tepung mokaf yang berbahan baku limbah / hasil 

samping industry pengolahan tape sama seperti pengolahan mocaf dari bahan baku 

singkong utuh (seperti telah dijelaskan di atas), jadi dengan demikian peoduk tepung 

mocaf  yang  dihasilkan  akan  mempunyai  harga  jual  relatif  rendah,  yaitu  per  kg  nya 

berkisar sekitar Rp 3.000,- s/d Rp 4.000,-. 

2.5  Tepung Komposit 
 

Tepung komposit adalah merupakan bahan baku untuk pengolahan turunan produk 

lanjutan. Tepung komposit pada umumnya merupakan tepung dengan bahan dasar 

campuran dari dua atau lebih sumber bahan baku/dasar yang dimodifikasi untuk 

mendapatkan kondisi kimiawi (nutrisi), fisik, dan organoleptik yang sesuai dengan tujuan 

turunan produk olahannya, misalnya sebagai bahan dasar untuk pengolahan mie, makanan  

ringan, makanan jajanan pasar, produk kuliner, cookies, baking food, kerupuk, dan lain 

sebagainya. 

Tepung komposit yang dimodifikasi berdasarkan parameter nilai nutrisinya, 

biasanya untuk mendapatkan komposisi komponen makro (protein, karbohidrat/pati, dan 

lemak/minyak) dan komponen mikro (vitamin, mineral, dan zat-zat fungsional), sehingga 

akan diperoleh komposisi nutrisi yang mempunyai nilai benefit terhadap produk 

turunannya. Tepung komposit yang dimodifikasi berdasarkan parameter fisik, yaitu 

didasarkan terhadap nilai keadaan fisik dari turunan produk lanjutannya, misalnya 

kelenturannya, daya kembangnya, kekerasannya, kelarutannya, dan lain sebagainya. 

Sedangkan modifikasi tepung komposit berdasarkan parameter organoleptik meliputi sifat- 

sifat warna, tekstur, rasa, aroma (flavor), kenampakan, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu, berdasarkan kepentingan tersebut perlu ada upaya penelitian pengolahan tepung 



14  

komposit yang dapat bernilai benefit sebagai upaya peningkatan nilai gizi dan 

penganekaragaman produk pangan.  
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BAB III  METODE PENELITIAN 

 
 
 

Metode penelitian yang akan dilakukan adalah meliputi bahan-bahan yang akan 

digunakan, alat-alat yang akan digunakan dan metode penelitian yang merupakan langkah- 

langkah eksperimen untuk menghasilkan hasil penelitian sesuai dengan yang target yang 

diharapkan. 

3.1  Bahan-bahan 
 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian ini terdiri-dari bahan- 

bahan yang akan digunakan pada tahun pertama dan tahun kedua. 

3.1.1    Bahan-bahan pada tahun pertama 
 
Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian tahun pertama ini meliputi bahan 

utama untuk percobaan pembuatan tepung komposit dan bahan untuk menganalisis kimia. 

Bahan untuk percobaan pembuatan tepung komposit meliputi : 

-    Limbah Ampas tahu 
 
-    Limbah Ampas kecap 

 
-    Limbah Bekatul 

 
-    Limbah singkong 

 
Sedangkan bahan-bahan untuk keperluan analisis kimia meliputi : 

 
-    Reagen untuk analisis protein (garam Kjeldahl) 

 
-    Reagen untuk analsis karbohidrat (Luff Schoorl) 

 
-    Reagen untuk analisis Lemak (Pelarut organic) 

 
-    Reagen untuk analisis vitamin B1 dan Vitamin B2 

 
-    Reagen untuk analisis penunjang lainnya, seperti penentuan kadar air, serat, Dll. 

 
3.1.2    Bahan-bahan pada tahun kedua 

 
Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian tahun kedua ini meliputi bahan utama 

untuk percobaan pembuatan turunan produk dengan bahan baku utama tepung komposit 

hasil  penelitian  pada  tahun  pertama  dan  bahan  lainnya  meliputi  :  Telor,  maizena, 

margarine, susu, ikan, keju, tepung penunjang, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan untuk 

keperluan analisis sama dengan yang digunakan pada tahun pertama 

3.2   Alat-alat 
 

Alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian ini terdiri-dari alat-alat 

yang akan digunakan pada tahun pertama dan tahun kedua. 
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3.2.1 Alat-alat pada tahun pertama  

 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian tahun pertama ini meliputi alat utama 

untuk percobaan pembuatan tepung komposit dan alat untuk menganalisis kimia. Alat untuk 

percobaan pembuatan tepung komposit meliputi : 

-    Mesin pengering (Dryer) 
 
-    Mesin penggiling tepung (Flour Miller) 

 
-    Mesin pengiris ubi kayu (Slicer) 

 
-    Mesin pengayak (screen) 

 
-    Mesin pencampur (Mixer) 

 
-    Dan lain sebagainya 

 
Sedangkan alat-alat untuk keperluan analisis kimia meliputi : 

 
-    Seperangkat alat untuk analisis protein (Metode Kjeldahl) 

 
-    Seperangkat alat untuk analisis karbohidrat (Metode Luff Schoorl) 

 
-    Seperangkat alat untuk analisis Lemak (Sochlet) 

 
-    Seperangkat alat untuk analisis vitamin B1 dan Vitamin B2 (Spectophotometer) 

 
-    Seperangkat alat untuk analisis lainnya, seperti penentuan kadar air, serat, Dll. 

 
3.2.2 Alat-alat pada tahun kedua 

 
Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian tahun kedua ini meliputi alat utama untuk 

percobaan pembuatan turunan produk tepung komposit (produk-produk pangan) dan alat 

untuk menganalisis kimia. Alat untuk percobaan pembuatan turunan produk tepung 

komposit (produk pangan) meliputi : 

-    Mesin pemanggang (Oven) 
 
-    Mesin sliter (noodle maker) 

 
-    Pengukus (steamer) 

 
-    Penggoren (Fryer) 

 
-    Pressure cooker (Mixer) 

 
-    Dan alat penunjang lainnya 

 
Sedangkan alat-alat untuk keperluan analisis kimia sama dengan alat-alat analisis pada 

tahun pertama : 

3.3  Metode Penelitian 
 

Penelitian ini direncanakan dilaksanakan pada tahun pertama dan tahun kedua. 

Penelitian pada tahun pertama ditargetkan menghasilkan tepung komposit yang bergizi 
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sebagai bahan dasar/baku untuk pengolahan turunan produk lanjutan, sedangkan penelitian 

pada tahun kedua adalah uji coba tepung komposit untuk memproduksi berbagai turunan 

roduk makanan yang bernilai gizi sekaligus mengaplikasikannya kepada masyarakat yang 

membutuhkannya. 

3.3.1  Metode Penelitian Tahun Pertama 
 
Metode  penelitian  pada  tahun  pertama  meliputi  tahapan  pendahuluan  dan  tahapan 

penelitian utama. 

Penelitian tahap pendahuluan adalah terdiridari : 
 
-    melakukan analisis kimia/nutrisi limbah ampas tahu, ampas kecap, dan bekatul, 

 
- melakukan pengolahan tepung ampas tahu, ampas kecap, dan bekatul, serta pembuatan 

tepung mocaf dari limbah industry pengolahan tape singkong 

Penelitian tahap utama adalah terdiri dari : 

(1) Rancangan Perlakuan 

Memformulasikan komposisi faktor tepung ampas tahu (t1), tepung ampas kecap 

(t2), tepung bekatul (t3), dan tepung mocaf (t4) dengan formulasi sebagai berikut : 

-    f1 adalah t1   : t2 : t3 : t4  = 1 : 3 : 1 : 5 
 

-    f2 adalah t1 : t2 : t3 : t4  = 2 : 2 : 1 : 5 
 

-    f3 adalah t1 : t2 : t3 : t4  = 3 : 1 : 1 : 5 
 

-    f4 adalah t1 : t2 : t3 : t4  = 3 : 5 : 2 : 10 
 

-    f5 adalah t1 : t2 : t3 : t4   = 5 : 3 : 2 : 10 

(2) Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok satu arah dengan 5 fator dan 5 kali ulangan, jadi dengan demikian aka nada 

25 lot percobaan. Adapun model rancangan yang akan digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Peta percobaan pengolahan tepung komposit 
 

 
 
FORMULASI (F) 

ULANGAN  KE 

1 2 3 4 

f1 Y1

1 

Y2

1 

Y3

1 

Y4

1 
f2 Y1

2 
Y2
2 

Y3
2 

Y4
2 

f3 Y1
3 

Y2
3 

Y3
3 

Y4
3 

f4 Y1
4 

Y2
4 

Y3
4 

Y4
4 

f5 Y1
5 

Y2
5 

Y3
5 

Y4
5  
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Untuk membuktikan adanya pengaruh dari formulasi tersebut terhadap semua respon 

variable yang diamati / diukur, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan 

persamaan rancangan percobaan sebagai berikut : 

Yij = μ + τi + ε ij            i = 1,2,…….5 ;    j = 1,2,……5 
 

Dimana 

: 
 

Yij = Hasil analisis respon yang diukur dari ulangan ke j yang memperoleh 

perlakuan ke i 
 

μ =  nilai tengah umum (rata-rata populasi) analisis respon 
 

τi = pengaruh perlakuan formulasi ke-i 
 

ε ij = pengaruh galat percobaan pada formulasi ke i pada ulangan ke-j 
 
(3) Rancangan Analisis 

 
Berdasarkan rancangan percobaan di atas dapat dibuat analisis variansi (ANAVA), 

untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan formulasi. Selanjutnya 

ditentukan daerah penolakan hipotesisnya (H0), yaitu : 

1.   H0  diterima  jika  F  hitung >  F  table  5  %,  apabila  formulasi  campuran  
tepung 

 
berpengaruh secara signifikan terhadap karakteristik tepung komposit. Apabila 

terdapat perbedaan  antar masing-masing perlakuan/formula maka dilakukan 

uji lanjut Duncan. 

2.   H0 ditolak jika F hitung < F table 5 %, apabila formulasi campuran tepung 

tidak berpengaruh terhadap karakteristik tepung komposit. 

Tabel 3. Analisis variansi (ANAVA) percobaan pengolahan tepung 
komposit 

 
 
 

SUMBER KERAGAMAN 

 
 

DB 

 
 

JK 

 
 

KT 

 
 

E (KT) 

Perlakuan /Formulasi 
(antar perlakuan) 

 
Galat (dalam perlakuan) 

 
t – 1 

 
t (r – 1) 

 
JKP 

JKG 

 
KTP 

KT

G 

 

σ2 + r σ 2 τ 
 

σ2 

Total t r - 1 JKT - - 

 
 

(4) Rancangan Respon 
 

Rancangan respon pada penelitian utama yaitu dilakukan analisis terhadap hasil 

tepung komposit dari berbagai perlakuan formulasi, yaitu analisis kimia / nutrisi, 

fisik, dan organoleptik. 
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- Analisis kimia/nutrisi, yaitu dilakukan analisis terhadap kadar protein, 

vitamin B1 & B2, serat, dan air 

-     Analisis fisik, yaitu dilakukan analisis terhadap daya serap air (rehidrasi)  
 

-     Analisis organoleptik, yaitu analisis terhadap warna, aroma, kenampakan, dan 

tekstur. 
 
3.4  Prosedur Percobaan 

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah prosedur dari sejak 

bahan baku hingga produk tepung komposit dan dilakukan analisis respon dari tepung 

komposit yang dihasilkan, berikut adalah diagram alir percobaan penelitian yang akan 

dilaksanakan : 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir rencana penelitian tahun pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Diagram alir rencana penelitian tahun kedua
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Hasil penelitian yang ingin dicapai pada tahun pertama dengan indicator capaian 

adalah  tepung  komposit  dengan  kandungan  nutrisi  yang  lengkap  (protein,  vitamin, 

mineral, dan serat), sifat fisik yang baik, dan nilai sensorik/organoleptik yang disukai oleh 

konsumen   dengan bahan baku ampas tahu, ampas kecap, bekatul, dan tepung mocaf dari 

limbah pengolahan tape. Sedangkan hasil penelitian yang ingin dicapai pada tahun kedua 

adalah  5  (lima)  jenis  turunan  produk  olahan  pangan  yang  bergizi  dan  disukai  leh 

konsumen berbahan baku tepung komposit hasil penelitian pada tahun pertama.
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1. Hasil Analisis Bahan Baku dan Pembuatan Tepung  

4.1.1. Analisis Kimia Bahan Baku   

Analisis bahan baku dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia ubi kayu, Ampas 

Tahu, Ampas Kecap, dan Bekatul yang dijadikan  sebagai bahan baku utama dalam pembuatan 

Tepung Komposit. Hasil analisis bahan baku kimia ubi kayu, Ampas Tahu, Ampas Kecap, dan 

Bekatul dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil ubi kayu, Ampas Tahu, Ampas Kecap, dan Bekatul 

Jenis Bahan 

Hasil Analisis 

Protein 

(%) 

Pati 

(%) 

Lemak 

(%) 

Serat 

(%) 

Air 

(%) 

Abu (%) 

Kulit Ubi Kayu 1.14 44.80 0.38 5.91 45.12 1 

Ampas Tahu 8.40 9.62 9.71 10.66 59.08 2.93 

Ampas Kecap 10.88 9.75 7.80 16.10 45.61 2 

Bekatul 8.72 23.42 4.51 42.94 14.69 3.50 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium 

4.1.2. Analisis Kimia Bahan Baku   

Analisis tepung dilakukan untuk mengetahui komposisi kimia tepung Moccaf, tepung 

Ampas Tahu, tepung Ampas Kecap, dan tepung Bekatul yang dijadikan  sebagai bahan baku 

utama dalam pembuatan Tepung Komposit. Hasil analisis bahan baku tepung Moccaf, tepung 

Ampas Tahu, tepung Ampas Kecap, dan Tepung Bekatul dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Hasil Analisis Tepung Moccaf, Tepung Ampas Tahu, Tepung Ampas Kecap, dan 

Tepung Bekatul 

Jenis Tepung 

Hasil Analisis 

Protein 

(%) 

Pati 

(%) 

Lemak 

(%) 

Serat 

(%) 

Air 

(%) 

Abu (%) 

Tepung Mocaf 2.20 75.30 0.68 10.82 7.12 2.50 

Tepung Ampas 

Tahu 
28.62 23.42 14.71 16.96 9.69 3.50 

Tepung Ampas 

Kecap 
24.18 18.45 16.80 23.12 8.22 2.95 

Tepung Bekatul 9.02 24.12 4.80 49.34 6.69 2.80 
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Data Tabel 2 menunjukkan bahwa perbedaan jenis tepung mempengaruhi nilai pada 

kadar protein, kadar air, kadar abu, dan kadar serat kasar. Tepung Moccaf, tepung Ampas 

Tahu, tepung Ampas Kecap, dan tepung bekatul memiliki kandungan protein dan serat yang 

baik. Tepung-tepung ini baik digunakan sebagai tepung subtitusi atau tepung komposit untuk 

pembuatan produk, sehingga dapat dihasilkan produk yang lebih beraneka ragam dan dapat 

mengurangi penggunaan tepung terigu. 

Proses pengeringan bahan-bahan tersebut di atas menggunakan medium udara kering 

yang panas dihembuskan pada permukaan bahan dan terjadi penguapan air dari dalam bahan ke 

udara kering. Penguapan air dari bahan ke udara kering yang panas terjadi karena adanya 

perbedaan kelembaban relatif antara udara kering pada permukaan bahan yang dikeringkan 

menyebabkan adanya driving force atau perbedaan tekanan uap air dalam bahan dengan 

tekanan uap air udara kering, keadaan ini menyebabkan terjadinya penguapan air dari dalam 

bahan ke udara kering. Proses pengeringan bahan dengan cara menghembuskan aliran udara 

yang terus menerus menyebabkan sirkulasi udara kering yang mengalir pada permukaan bahan 

semakin baik mengakibatkan air yang teruapkan dari dalam bahan makin banyak. Desroiser, 

dkk., (1977) dan Wills, dkk., (1991) menjelaskan bahwa pengeringan suatu bahan dengan 

menghembuskan udara kering yang panas mengakibatkan laju penguapan air dari bahan yang 

dikeringkan akan meningkatkan.  

Peristiwa penguapan air dari dalam bahan yang dikeringkan terjadi diawali dengan makin 

menipisnya lapisan udara pembatas antara permukaan bahan yang dikeringkan dengan udara 

lingkungannya, akibat adanya hembusan udara kering yang panas. Hembusan udara kering 

yang panas diberikan terus menerus selama pengeringan mengakibatkan terjadinya 

peningkatan perbedaan tekana uap pada bagian dekan permukaan bahan dengan tekanan uap 

air di udara kering sehingga air pada permukaan bahan akan menguap menyebabkan 

konsentrasi air pada permukaan bahan lebih rendah daripada konsentrasi air dalam bahan. 

Perbedaan konsentrasi air ini menyebabkan air dari dalam bahan akan berdifusi ke permukaan 

bahan dan terjadi penguapan air. Keadaan ini terjadi sampai dicapai kesetimbangan antara 

kandungan air yang ada di dalam bahan dengan kandungan air yang ada di udara kering dan 

penguapan air dari dalam bahan ke udara kering menjadi menurun.  

Protein merupakan suatu zat makanan yang penting bagi tubuh karena zat ini disamping 

berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun dan 

pengatur (Winarno, 1997).  

  Berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar protein pada Tepung Moccaf singkong adalah 

sebesar 2.20% sedangkan menurut Codex Stan 176-1989 dalam Subagyo 2007 menyatakan 
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kandungan protein dalam tepung moccaf daging singkong maksimal 1,0 %. Kandungan protein 

yang sedikit lebih tinggi dari tepung moccaf yang terbuat dari daging singkong karena menurut 

Rukaman 1997 kandungan protein dalam 100 gr kulit singkong adalah 8.11 gr sedangkan 

dalam 100 gr daging singkong kandungan protein hanya 1 gr (Mahmud, dkk 2009), sehingga 

dapat disimpulkan kandungan protein kulit singkong lebih tinggi dari kandungan protein 

daging singkong, diduga hal ini sangat berpengaruh terhadap kandungan protein tepung 

moccaf yang dihasilkan. 

Turyoni (2005), menyatakan bahwa kandungan karbohidrat kulit singkong segar blender 

adalah 4,55%, sehingga memungkinkan digunakan sebagai sumber energi bagi 

mikroorganisme dalam proses fermentasi. Selain itu kulit singkong juga mengandung tannin, 

enzim peroksida, glikosa, kalsium oksalat, serat, dan HCN (Arifin, 2005).  

Kandungan HCN dalam kulit singkong dapat dikurangi melalui  beberapa perlakuan 

antara lain perendaman, perebusan, dan fermentasi.  Proses fermentasi dapat menurunkan 

kandungan HCN dan meningkatkan  kandungan energi, protein, serat kasar, serta 

meningkatkan daya cerna  bahan makanan berkualitas rendah (Turyoni, 2005). Mikroba yang  

digunakan dalam proses fermentasi dapat menghasilkan enzim yang akan mendegradasi 

senyawa-senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan mensintesis protein yang merupakan 

proses pengkayaan protein bahan (protein enrichment). Protein mikroba ini lazim disebut 

Protein Sel Tunggal (PST) (Darmawan, 2006).  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar protein pada tepung ampas tahu adalah 

sebesar 28.62%. Kandungan Protein Tepung Ampas Tahu lebih tinggi disebabkan proses 

pengolahan pada tepung ampas tahu tidak terlalu banyak diperas pada saat masih basah, ketika 

ampas tahu segar didapatkan langsung dilakukan pengukusan untuk mengurangi kadar air dan 

dilakukan pengeringan sehingga kandungan protein masih tinggi dan tergolong baik.  

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kadar protein pada tepung ampas kecap adalah 

sebesar 24.18% sedangkan menurut Minarti 1992 kandungan protein tepung ampas kecap 

sebesar 26.79. Hasil yang didapat tidak terlalu jauh berbeda karena proses pembuatan tepung 

ampas kecap dilakukan dengan proses yang sama dengan perendaman pada air suhu ruang 

tidak pada air panas yang dapat merusak protein. Perendaman bertujuan untuk menghilangkan 

kadar NaCl yang tinggi pada ampas kecap basah. 

Ampas kecap mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi terutama protein, karena 

dalam proses pembuatan kecap hanya sebagian kecil protein kedelai yang dimanfaatkan dan 

larut dalam kecap, sedangkan sisanya tertinggal dalam ampas kecap (Mulyonokusumo, 1974). 
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Berdasarkan  hasil analisis kandungan protein pada tepung bekatul adalah sebesar 9.02%. 

Damayanti (2004) menyatakan bahwa protein sangat peka terhadap panas dan akan mengalami 

perubahan struktur kimia (denaturasi) akibat adanya pemanasan. Winarno (1995), 

menambahkan pemanasan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya degradasi pada molekul-

molekul protein. Hasil degradasi tersebut banyak menghasilkan turunan protein yang larut 

dalam air.  

Air merupakan komponen utama dalam bahan makanan yang sangat mempengaruhi 

tekstur, rupa maupun cita rasa dalam makanan. Daya tahan bahan hasil olahan juga sangat 

berkaitan dengan kandungan air karena hal tersebut sangat mempengaruhi perkembangbiakan 

mikroorganisme dalam produk olahan (Winarno, 1997) dalam (Maulida, 2005).  

  Berdasarkan hasil analisis kadar air pada Tepung Moccaf sebesar 7.12%, Tepung Ampas 

Tahu 9.69%, Tepung Ampas Kecap 8.22%, dan Tepung Bekatul 6.69%. Pada penelitian Codex 

Stan 176-1989 dalam Subagyo, 2007 menyatakan kadar air maksimal pada tepung moccaf 

adalah 13% sehingga dapat disimpulkan tepung moccaf kulit singkong berada dalam batasan. 

Abu merupakan salah satu komponen dalam bahan makanan. Komponen ini terdiri dari 

mineral-mineral seperti kalium, fosfor, natrium, magnesium, kalsium, besi, mangan, dan 

tembaga (Winarno, 1995). Mineral merupakan salah satu zat gizi esensial yang dibutuhkan 

oleh tubuh dalam jumlah kecil. 

Berdasarkan hasil analisis kadar abu pada Tepung Moccaf sebesar 1%, Tepung Ampas 

Tahu 3.50%, dan pada Tepung Ampas Kecap sebesar 2.95%, Sedangkan pada Tepung Bekatul 

dalah sebesar 2.80%.  

Kandungan abu yang relatif rendah pada Tepung Moccaf, Tepung Ampas Tahu, Tepung 

Ampas Kecap, dan Tepung Bekatul diduga karena kandungan gizi non mineral pada tepung-

tepung tersebut yang cukup tinggi, sehingga mengakibatkan kandungan kadar abu pada 

tepung-tepung pada penelitian ini rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nabil (2005), 

bahwa semakin rendah komponen non mineral yang terkandung dalam bahan akan semakin 

menurunkan persen abu relatif terhadap bahan. 

Menurut Sudarmadji dkk. (1997), kadar abu tergantung pada jenis bahan, cara 

pengabuan, waktu dan suhu yang digunakan saat pengeringan. Disamping itu, Muchtadi (1997) 

juga menyatakan bahwa proporsi kadar abu dalam suatu bahan pangan dipengaruhi oleh 

spesies, keadaan unsur hara tanah, kematangan tanaman, iklim, daerah tempat tumbuh, dan 

perlakukan penanaman. 

Berdasarkan hasil analisis kadar serat pada Tepung Moccaf sebesar 10.82%, Tepung 

Ampas Tahu 16.96%, Tepung Ampas Kecap 23.12%, dan Tepung Bekatul 49.34%. Hasil 
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kadar serat pada tepung-tepung tersebut relatif tinggi dari bahan bakunya, hal ini disebabkan 

salah satu komponen yang terdapat di dalam bahan yaitu air berkurang mengakibatkan kadar 

serat tepung meningkat. 

Pengeringan mempunyai pengaruh pada zat gizi, karena panas dapat menyebabkan 

degradasi pada zat gizi tersebut terutama adanya pemberian panas. Menurut Yunia (2000), 

kerusakan zat gizi dalam bahan makanan yang dikeringkan erat kaitannya dengan suhu dan 

lama pengeringan. Semakin meningkatnya waktu dan suhu pengeringan maka akan 

meningkatnya susut zat gizi. 

4.1.3 Rendemen Tepung Moccaf, Tepung Ampas Tahu, Tepung Ampas Kecap, dan Tepung 

Bekatul 

Tabel 3. Hasil perhitungan rendemen Tepung mocaf, ampas tahu, ampas kecap, dan bekatul 

BahanAwal Beratawal  (kg) BeratTepung kering (kg) Rendemen (%) 
Ubi kayu basah 6,247 2,096 33.55 

Ampas tahu basah 2,500 0,680 27,20 

Ampas kecap basah 2,000 1,150 57,50 

Bekatul 5,000 3,853 77.06 

 

Pada saat proses pembuatan tepung moccaf diperoleh tepung dengan berat 2096 gram 

dari 6247 gram kulit singkong, sehingga rendemen tepung moccaf didapat sebesar 33.55%.  

Pada saat proses pembuatan tepung Ampas Tahu diperoleh tepung dengan berat 280 

gram dari 2500 gram ampas tahu, sehingga rendemen tepung Ampas Tahu didapat sebesar 

11.2%.  

Pada saat proses pembuatan tepung ampas kecap diperoleh tepung dengan berat 175 

gram dari 2000 gram ampas kecap, sehingga rendemen tepung ampas kecap didapat sebesar 

8.75%.  

Pada saat proses pembuatan tepung bekatul diperoleh tepung dengan berat 1853 gram 

dari 5000 gram bekatul kasar, sehingga rendemen tepung bekatul didapat sebesar 37.06%.  
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4.2. Hasil Analisis Tepung Komposit  

Tabel 4. Hasil analisis tepung komposit berdasarkan sifat kimia dan fisik 

Karakteristik Kimiawi 
/ fisik 

Formula 

I II III IV V 

Nutrien Makro (Kimiawi) 
Protein (%) 12,94 13,00 13,21 13,79 13,73 

Lemak (%) 7,33 7,12 9,97 10,29 7,02 

Pati (%) 48,14 48,84 47,04 45,49 49,18 

Serat (%) 18,98 18,36 17,75 18,67 18,05 

Air (%) 7,36 7,82 7,98 7,74 7,88 

Abu (%) 2,76 2,82 2,88 2,79 2,85 

Nutrien Mikro (Kimiawi) 

Vitamin B1 (ppm) 214 305 320 310 280 

Vitamin B2 (ppm) 150 158 160 178 191 

Sifat Fisik 

Rehidrasi (%) 42,25 63,40 55,50 48,90 52,20 

Derajat putih (%) 51,40 64,50 68,00 42,20 50,50 

Daya mengembang (%) 124,88 122,45 125,80 140,50 141,25 
 

 

Kadar Protein 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar protein 

tepung komposit. 

Tabel  5. Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar protein (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Protein Tarap Nyata 5% 

f1 12.94 a 

f2 13.00 b 

f3 13.21 c 

f5 13.73 d 

f4 13.79 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidakberbedanyatapadataraf 5% 

 

 
Gambar 3. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Protein Tepung Komposit 
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Kadar Lemak 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar lemak 

tepung komposit. 

Tabel 6.Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar lemak (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar lemak Tarap Nyata 5% 

f5 7.02 a 

f2 7.12 b 

f1 7.33 c 

f3 9.97 d 

f4 10.29 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 

 
Gambar 4. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Lemak Tepung Komposit 

 

Kadar Pati 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar pati 

tepung komposit. 

Tabel 7.Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar pati (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Pati Tarap Nyata 5% 

f4 45.49 a 

f3 47.04 b 

f1 48.14 c 

f2 48.84 d 

f5 49.18 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
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Gambar 5. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Pati Tepung Komposit 

 

Kadar Serat 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar serat 

tepung komposit. 

Tabel 8.Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar serat (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Serat Tarap Nyata 5% 

f3 17.75 a 

f5 18.05 b 

f2 18.36 c 

f4 18.67 d 

f1 18.98 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 
Gambar 6. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Serat Tepung Komposit 
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Kadar Air 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat padal ampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar air 

tepung komposit. 

Tabel 9 .Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar air (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Air Tarap Nyata 5% 

f1 7.36 a 

f4 7.74 b 

f2 7.82 c 

f5 7.88 d 

f3 7.98 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 

 
Gambar 7. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Air Tepung Komposit 

 

Kadar Abu 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap kadar abu 

tepung komposit. 

Tabel 10.Pengaruh formulasi tepung terhadap kadar abu (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Abu Tarap Nyata 5% 

f4 2.76 a 

f1 2.79 ab 

f2 2.82 bc 

f5 2.85 cd 

f3 2.88 d 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
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Gambar 11. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Abu Tepung Komposit 

 

PEMBAHASAN : 

1. Hasil analisis nutrient/komponen makro tepung komposit 

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA) dengan model satu arah (one way) 

terhadap perlakuan lima (5) formula (f1, f2, f3, f4, dan f5) pencampuran tepung ampas tahu, 

tepung ampas kecap, tepung bekatul, dan tepung mocaf, menunjukan perbedaan secara 

nyata untuk respon kandungan / kadar protein, pati, lemak, serat, dan air dengan taraf nyata 

5 %.  

Perbedaan nyata dari komponen-komponen tersebut diakibatkan oleh komposisi bahan 

dasar tepung yang mengandung nutrient makro yang tidak sama, sehingga dihasilkan 

tepung komposit yang memiliki komposisi berbeda pula untuk kandungan protein, lemak, 

pati, dan serat. Bahan dasar ampas kecap dan ampas tahu memberikan respon dengan 

kandungan protein dan lemak yang relatif lebih tinggi, sedangkan bahan dasar bekatul 

memberikan respon kandungan serat dan abu yang relatif  lebih tinggi dari sumber bahan 

dasar lainnya, bahan dasar mocaf memberikan respon kandungan pati relatif lebih tinggi 

dari pada sumber bahan dasar lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ini memang setiap bahan dasarnya memiliki porsi 

kandungan komponen nutrisi yang tidak sama dan masing-masing mempunyai cirri 

spesifik. Tepung mocaf diorientyasikan sebagai sumber karbohidrat (pati), sedangkan 

bahan dasar lainnya relatif kurang kandungan patinya.  Bahan dasar ampas kecap dan 

ampas tahu diorientasikan sebagai sumber protein dan lemak, seangkan tepung mocaf dan 

bekatul relatif kurang kandungan proteinnya, tetapi disisi lain bekatul relatif kaya akan 

sumber vitamin B1, B2, serta serat. Jadi dengan demikian dari hasil penelitian ini 
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ditargetkan tercipta tepung komposit yang bernilai gizi tinggi, yaitu tepung yang 

mengandung protein, lemak, pati, serta vitamin B1 dan B2 yang proporsional, sehingga 

diharapkan tepung komposit ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku pada 

pengolahan turunan produk pangan yang bernilai gizi tinggi untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi bagi konsumen ataupu masyarakat secara umum.  

Sedangkan respon terhadap kandungan / kadar abu f1 dengan f4 menunjukan tidak 

berbeda nyata, f1 dengan f2 menunjukan tidak berbeda nyata, f2 dengan f5 menunjukan tidak 

berbeda nyata, dan f5 dengan f3 menunjukan tidak berbeda nyata. Namun demikian kadar 

abu dan air  bukan salah satu pertimbangan untuk menentukan pemilihan penggunaan 

tepung komposit sebagai bahan baku pada pengolahan turunan produk pangan selanjutnya, 

namun dipergunakan sebagai acuan karakteristik saja.  

Penggunaan tepung komposit untuk bahan baku pengolahan turunan produk pangan 

selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan kadar protein dan lemak, maka dapat digunakan 

formula f4, yaitu tepung kompositnya mengandung protein sebesar 13,79 % dan lemak 

sebesar 10,29. 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan kadar pati, maka dapat digunakan formula f5, yaitu 

tepung kompositnya mengandung pati sebesar 49,18 %. 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan kadar serat, maka dapat digunakan formula f1, yaitu 

tepung kompositnya mengandung serat sebesar 18,98 %. 

Ampas Tahu merupakan limbah padat yang diperoleh dariproses pembuatan tahu dari 

kedelai . Sedangkan yang dibuat tahuadalah cairan atau susu kedelai yang lolos dari kain 

saring.Ditinjau dari komposisi kimianya ampas tahu dapat digunakansebagai sumber protein. 

kandungan protein dan lemak pada ampastahu yang cukup tinggi namun kandungan tersebut 

berbeda tiaptempat dan cara pemprosesannya. Terdapat laporan bahwakandungan ampas tahu 

yaitu protein 8,66%; lemak 3,79%; air51,63% dan abu 1,21%, maka sangat memungkinkan 

ampas tahudapat diolah menjadi sumber bahan makanan. Ampas tahu segar mempunyai kadar 

air yang tinggi, sehingga menyebabkan umur simpannya pendek, pengeringan merupakan salah 

satu cara mengatasi kadar air yang tinggi dari ampas tahu segar (Sri Wahyuni, 2003). Hasil 
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pengeringan ampas tahu dapat diolah menjadi prodak tepung ampas tahu yang bisa memenuhi 

kandungan gizi lebih tinggi dan fleksibel dalam penggunaannya. 

Ampas kecap merupakan limbah dari agro industri kecap yang berbahan dasar kedelai. 

Biji kedelai merupakan bahan makanan yang mempuyai kadar protein yang cukup tinggi, yaitu 

sekitar 35 % .Dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kecap secara fermentasi ,protein 

yang terdapat dalam kecap hanya sekitar 7 %, sedangkan sisanya ikut terbuang dalam ampas 

kecap. Setelah proses fermentasi, 65% protein masih tertinggal pada ampas kecap. Protein 

yang tertinggal pada ampas kecap kebanyakan berasal dari protein biji kedelai. Jadi dalam 

ampas kecap, protein yang dikandung masih cukup banyak , sedangkan ampas kecap tersebut 

oleh pengusaha – pengusaha pabrik kecap dibuang begitu saja. Ampas kecap merupakan 

limbah dari proses pembuatan kecap yang berbahan dasar kedelai yang memiliki kandungan 

protein cukup tinggi. Untuk menjadi bahan baku pangan, ampas kecap harus diolah menjadi 

tepung dengan lebih dahulu dikeringkan dalam pengering. Nilai gizi yang terkandung adalah 

protein 10,32%;lemak 6,93%; air 52,98% dan abu 6,72%. 

Komposisi kimia bekatul sangat bervariasi, tergantung kepada faktor agronomis padi, 

termasuk varietas padi, dan proses penggilingannya.  Bekatul kaya akan vitamin B kompleks 

(B1, B2, B3, B5, dan B6), vitamin E (tocopherols dan tocotrienols), carotenoids, asam lemak 

esensial, dietary fiber, asam amino, g-oryzanol, polyphenols, mineral, dan phytosterols.  

Komponen-komponen bioaktif bekatul banyak terdapat pada pada bagian seed coat dan 

aleurone layer. Manfaat bekatul di antaranya adalah menurunkan secara nyata kadar kolesterol 

darah, yaitu low density lipo-protein (LDL) cholesterol dan very low density lipo-prortein  

(VLDL) cholesterol, serta dapat meningkatkan kadar high density lipo-protein (HDL) pada 

kolesterol darah.  Kemampuan bekatul dalam menurunkan kadar kolesterol disebabkan adanya 

kandungan g-oryzanol dan kandungan asam lemak tidak jenuh. Manfaat lain dari bekatul 

adalah kemampuannya untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan metabolisme 

glukosa yang dibuktikan dengan menggunakan hewan percobaan, yang disebut stroke-prone 

spontaneously hypertensive rats (SHRSP), yaitu spesies tikus yang secara genetik mengalami 

hipertensi dan hiperlipidemia. Mekanisme penurunan tekanan darah melalui penghambatan 

kerja enzim angiotensin I-converting enzyme (ACE), yaitu suatu enzim yang bertanggung 

jawab terhadap peningkatan tekanan darah. 

Mocaf adalah tepung dari ubi kayu (Manihot utilissima) yang diproses dengan 

memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Tahapan dalam pembuatan tepung mocaf yang 

pertama yaitu mikroba jenis BAL(Bakteri Asam Laktat) yang tumbuh akan menghasilkan enim 

pektinolitik dan selulotik yang dapat menghancurkan dinding sel ubi kayu sedemikian rupa 



33  

sehingga terjadi liberasi granula pati. Proses liberasi ini ajkan menyebabkan perubahan 

karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya 

rehidrasi, dan kemudahan melarut, selanjutnya granula pato tersebut akan mengalami hidrolisis 

menghasilkan monosakarida sebagai bahan baku untuk menghasilkan asam-asam organik. 

Senyawa asam ini akan bercampur dengan tepung sehingga ketika tepung tersebut diolah akan 

menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat menutupi aroma dan cita rasa singkong 

yang cenderung tidak disukai konsumen. Mocaf dapat digolongkan sebagai produk 

 edible cassava flour berdasarkan Codex Standard,Codex Stan 176-1989 (Rev. 1-1995). 

Walaupun dari komposisi kimianya tidak jauh berbeda, mocaf mempunyai karakteristik fisik 

dan organolpetik yang spesifik jika dibandingkan dengan tepung ubi kayu pada umumnya. 

Vitamin B1 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang 

nyata pada taraf 5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan 

tepung bekatul) terhadap kandungan vitamin B1 tepung komposit. 

Tabel 11.Pengaruh formulasi tepung terhadap kandungan  vitamin B1 (ppm) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Vitamin B1 
(ppm) 

Tarap Nyata 5% 

f1 214 a 

f5 280 b 

f2 305 c 

f4 310 d 

f3 320 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 
Gambar 12. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Vitamin B1 Tepung Komposit 
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Vitamin B2 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang 

nyata pada taraf 5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan 

tepung bekatul) terhadap kandungan vitamin B2 tepung komposit. 

Tabel 12 .Pengaruh formulasi tepung terhadap kandungan vitamin B2 (ppm) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Kadar Vitamin B2 (ppm) Tarap Nyata 5% 

f1 150 a 

f2 158 b 

f3 160 c 

f4 178 d 

f5 191 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 

 
Gambar 13. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Kadar Vitamin B2 Tepung Komposit 

 

2. Hasil analisis nutrient/komponen mikro tepung komposit 

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA) dengan model satu arah (one way) 

terhadap perlakuan lima (5) formula (f1, f2, f3, f4, dan f5) pencampuran tepung ampas tahu, 

tepung ampas kecap, tepung bekatul, dan tepung mocaf, menunjukan perbedaan secara 

nyata untuk respon kandungan / kadar Thiamin (vitamin B1) dan Riboflavin (vitamin B2) 

dengan taraf nyata 5 %.  

Perbedaan nyata dari komponen-komponen tersebut diakibatkan oleh komposisi bahan 

dasar tepung yang mengandung komponen / nutrient mikro yang tidak sama, sehingga 

dihasilkan tepung komposit yang memiliki komposisi berbeda pula untuk kandungan / 

kadar Thiamin (vitamin B1) dan Riboflavin (vitamin B2). Bahan dasar bekatul memberikan 

respon kandungan / kadar Thiamin (vitamin B1) dan Riboflavin (vitamin B2) yang relatif  

lebih tinggi dari sumber bahan dasar lainnya.  
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Penggunaan tepung komposit untuk bahan baku pengolahan turunan produk pangan 

selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan kadar vitamin B1, maka dapat digunakan formula 

f3, yaitu tepung kompositnya mengandung vitamin B1 sebesar 320 ppm.  

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan kadar vitamin B2, maka dapat digunakan formula 

f5, yaitu tepung kompositnya mengandung vitamin B2 sebesar 191 ppm. 

Rehidrasi 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang 

nyata pada taraf 5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan 

tepung bekatul) terhadap rehidrasi tepung komposit. 

Tabel 13 .Pengaruh formulasi tepung terhadap rehidrasi (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata Rehidrasi (%) Tarap Nyata 5% 

f1 42.25 a 

f4 48.90 b 

f5 52.20 c 

f3 55.50 d 

f2 63.40 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 
Gambar 14. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Rehidrasi Tepung Komposit 

 

Derajat Putih 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap derajat putih 

tepung komposit. 
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Tabel 14 .Pengaruh formulasi tepung terhadap derajat putih (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata derajatputih (%) Tarap Nyata 5% 

f4 42.20 a 

f5 50.50 b 

f1 51.40 c 

f2 64.50 d 

f3 68.00 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 

 

 
Gambar 15. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Derajat Putih Tepung Komposit 

 

Daya mengembang (%) 

Berdasarkan ANAVA yang dapat dilihat pada lampiran menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata pada taraf 

5%, formulasi (tepung mocacaf, tepung ampas tahu, tepung ampas kecap dan tepung bekatul) terhadap daya 

mengembang tepung komposit. 

Tabel 15.Pengaruh formulasi tepung terhadap daya mengembang (%) tepung komposit 

Perlakuan Rata-rata dayamengembang(%) Tarap Nyata 5% 

f2 122.45 a 

f1 124.88 b 

f3 125.80 c 

f4 140.50 d 

f5 141.25 e 
Keterangan :Huruf yang sama pada kolom menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
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Gambar 16. Pengaruh Formulasi Tepung Terhadap Daya Mengembang Tepung Komposit 

 

3. Hasil analisis terhadap sifat fisik tepung komposit 

Berdasarkan hasil analisis variansi (ANAVA) dengan model satu arah (one way) 

terhadap perlakuan lima (5) formula (f1, f2, f3, f4, dan f5) pencampuran tepung ampas tahu, 

tepung ampas kecap, tepung bekatul, dan tepung mocaf, menunjukan perbedaan secara 

nyata untuk respon sifat fisik rehidrasi, derajat putih, dan daya mengembang dengan taraf 

nyata 5 %.  

Perbedaan nyata dari komponen-komponen tersebut diakibatkan oleh komposisi bahan 

dasar tepung yang mengandung komponen / nutrient makro yang tidak sama, sehingga 

dihasilkan tepung komposit yang memiliki sifat fisik berbeda pula untuk rehidrasi, derajat 

putih, dan daya mengembang.  

Penggunaan tepung komposit untuk bahan baku pengolahan turunan produk pangan 

selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan rehidrasi, maka dapat digunakan formula f2, yaitu 

tepung komposit dengan rehidrasi sebesar 63,40 %.  

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan derajat putih, maka dapat digunakan formula f3, 

yaitu tepung kompositnya dengan derajat putih sebesar 68 %. 

 Jika mempertimbangkan tepung komposit sebagai bahan baku untuk turunan produk 

pangan dengan mempertimbangkan daya mengembang, maka dapat digunakan formula 

f5, yaitu tepung kompositnya dengan daya mengembang sebesar 141,25 %. 
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Uji Organoleptik 

Respon uji deskripsi terhadap formula-formula tepung komposit meliputi warna, aroma 

dan tekstur. Hasil ujideskripsi terhadap tepung komposit dapat dilihat padaTabel 16. 

Tabel 16. Nilai Rata-rata Uji Deskripsi Tepung Komposit 

Sampel 
Nilai Rata-Rata HasilUjiOrganoleptik 

Warna Tekstur Aroma Tepung 

Formula I 4.3 4.7 3.9 
Formula II 4.4 4.8 4.1 
Formula III 3.7 4.8 4.7 
Formula IV 3.6 4.6 4.5 
Formula V 3.5 4.6 4.5 

TepungTerigu 6.3 6.3 6.3 
 

 

                      Gambar 17 .Nilai Rata-Rata Uji Deskripsi Produk Tepung Komposit 

 

4. Hasil analisis terhadap sifat organoleptik tepung komposit 

Karakteristik produk akhir tepung komposit ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 

proses yang diterapkan pada saat pengolahan, jenis bahan baku yang digunakan, dan formulasi 

komposisi bahan baku yang digunakan. Formulasi komposisi bahan baku yang digunakan akan 

sangat mempengaruhi karakteristik produk tepung komposit yang dihasilkan baik dari 

karakteristik inderawi produk ataupun kandungan gizi yang terdapat di dalam tepung komposit. 

Berdasarkan grafik uji deskripsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa produk Tepung 

Terigu memiliki nilai lebih pada atribut warna, tekstur dan aroma tepung dibandingkan dengan 

formula I, formula II, formula III, formula IV dan formula V.  
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1. Warna Tepung 

Warna merupakan salah satu parameter fisik suatu bahan pangan yang penting. Kesukaan 

konsumen terhadap produk pangan juga ditentukann oleh warna pangan tersebut. Warna suatu 

bahan pangan dipengaruhi oleh cahaya yang diserap dan dipantulkan dari bahan itu sendiri dan 

juga ditentukan oleh faktor dimensi yaitu warna produk, kecerahan, dan kejelasan warna 

produk (Rahayu, 2001). 

Warna merupakan sifat sensori pertama yang dilihat langsung oleh panelis. Warna dalam 

bahan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penelitian makanan. Selain itu 

warna dapat memberikan petunjuk mengenai perubahan kimia dalam makanan, seperti 

pencoklatan dan pengkaramelan (Thalib, 2009). 

Berdasarkan hasil organoleptik dengan menggunakan uji deskripsi, didapatkan bahwa 

warna tepung yang paling kuat adalah produk tepung terigu dengan nilai rata-rata 6.3 dan yang 

paling rendah warna tepung adalah produk formula V dengan nilai rata-rata 3.5. 

Warna tepung yang dihasilkan antara produk Tepung Terigu dengan formulasi yang 

dihasilkan sangat berbeda jauh. Hal ini disebabkan karena pada produk Tepung Terigu hanya 

terbuat dari satu bahan baku yaitu Gandum dan sudah mengalami proses pemutihan 

(Bleaching), sedangkan produk Tepung Komposit berasal dari beberapa bahan  yang 

dicampurkan dan murni berasal dari kulit singkong, ampas tahu, ampas kecap, dan bekatul 

murni yang dikeringkan kemudian ditepungkan. 

Tepung Moccaf Kulit Singkong berwarna putih agak kecoklatan karena pengaruh dari 

browning enzimatis dari kulit singkong, sehingga warna dari Tepung Moccaf berwarna agak 

kecoklatan. Tepung Ampas Tahu berwarna putih karena berasal dari ampas tahu basah yang 

segar dan berwarna putih. Tepung ampas kecap berwarna kecoklatan karena berasal dari ampas 

kecap yang berwarna hitam kecoklatan. Warna Tepung dipengaruhi oleh komposis tepung 

ampas kecap yang relatif tinggi pada formulasi yang fisible, sehingga mempengaruhi warna 

dari keseluruhan Formulasi Tepung Komposit. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Formula II mempunyai nilai 

warna lebih karena komposisi  tepung ampas kecap relatif rendah dan komposisi tepung 

moccaf dan tepung ampas tahu yang memiliki warna lebih putih memiliki komposisi yang 

relatif tinggi sehingga mempengaruhi warna dari tepung, sedangkan Formula III mempunyai 

nilai rata-rata yang lebih rendah dari formula yang lainnya karena kandungan tepung ampas 

kecap yang lebih banyak. 
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2. Tekstur  

 Tekstur merupakan suatu sifat bahan atau produk yang dapat dirasakan melalui sentuhan 

kulit ataupun pencicipan. Beberapa sifat tekstur dapat juga diperkirakan dengan menggunakan 

sebelah mata (berkedip) seperti kehalusan atau kekerasan dari permukaan bahan atau 

kekentalan cairan. Terdapat hubungan langsung antara susunan kimia makanan, struktur 

fisiknya, dan sifat fisiknya atau sifat mekaniknya (Kartika, dkk., 1988). 

 Tekstur tepung Komposit yang terbentuk antara produk Tepung Terigu dengan produk 

Tepung Komposit sedikit berbeda karena tepung komposit banyak mengandung serat yang 

berasal dari Tepung Moccaf, Tepung Ampas Tahu dan Tepung Bekatul, namun secara 

keseluruhan tekstur Tepung Komposit lembut seperti tepung.  

3. Aroma 

 Aroma merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan mutu suatu bahan 

pangan. Bau atau aroma makanan banyak menentukan kelezatan dan mutu dari suatu bahan 

makanan. Dalam hal bau lebih bayak sangkut pautnya dengan penciuman. Manusia mampu 

mendeteksi dan mebedakan sekitar enam belas juta jenis bau. Meskipun demikian 

inderapenciuman manusia masih dianggap lemah dibandingkan dengan indera penciuman 

hewan. Tidak seperti indera pencicip, indera penciuman tidak tergantung pada penglihatan, 

pendengaran, ataupun sentuhan. Pada umumnya bau yang diterima oleh hidung dan otak lebih 

banyak merupakan berbagai ramuan atau campuran empat bau utama yaitu harum, asam, 

tengik, dan bau hangus (Winarno, 1997). 

Aroma tepung yang dihasilkan antara produk Tepung Terigu dengan produk Formulasi 

Tepung Komposit sangat berbeda jauh. Tepung Moccaf masih ada aroma kulit singkong yang 

agak kuat. Tepung ampas tahu masih sedikit beraoma tahu. Tepung Ampas Kecap beraorama 

ampas kecap yang kuat. Tepung bekatul masih beraroma bekatul yang sangat kuat. Oleh karena 

hal itu aroma dari Tepung Komposit sangat berbeda dengan Tepung Terigu. 

Pemilihan formula tepung komposit pada dasarnya disesuaikan dengan jenis turunan 

produk pangan yang akan diolah, mungkin tidak sama karakteristik nutriennya atau mungkin 

juga bisa sama karakteristik nutriennya, hal tersebut tentu perlu dilakukan eksperimen lanjutan, 

sehingga dapat diketahui formula tepung komposit mana yang dapat menghasilkan turunan 

produk pangan  yang baik (penelitiannya akan dilanjutkan pada tahun kedua), dengan acuan 

penilaian mutu didasarkan terhadap sifat-sifat kimiawi / nilai nutrisi (protein, lemak, 

karbohidrat, serat, dan komponen mikro), sifat-sifat fisik (daya rehidrasi, gelatinisasi, dan daya 

pengembangan), sifat-sifat sensorik (rasa, aroma, warna, tekstur, dan kenampakan/tampilan). 
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Dengan mempertimbangan acuan mutu tersebut yang diolah berdasarkan analisis statistik 

kemudian dapat disimpulkan formula tepung komposit mana yang paling baik. 
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BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan setelah dilakukan analisis secara statistic, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Perlakukan dengan mengaplikasikan lima (5) formula yang berbeda  dari sember bahan 

tepung untuk membuat tepung komposit member respon yang berbeda terhadap 

kandungan komponen makro dan mikro, yaitu protein, karbohidrat / pati, lemak, serat, 

dan air, vitamin B1 dan B2, sedangkan respon terhadap kandungan abu menunjukan ada 

yang responnya tidak berbeda nyata dan ada yang berbeda nyata. 

 Aplikasi tepung komposit untuk pengolahan turunan produk pangan dapat disesuaikan 

dengan produk pangan yang diharapkannya. Misalnya jika diinginkan produk pangan 

yang mengandung protein yang lebih tinggi dapat dipilih tepung komposit yang 

pormulanya dengan respon yang kandungan proteinnya paling tinggi, jika diharapkan 

kandungan vitamin B1 dan B2 nya lebih tinggi, maka dapat dipilih tepung komposit 

yang formulanya yang memberi respon mengandung vitamin B1 dan B2 paling tinggi, 

dan seterusnya termasuk pertimbangan sifat fisik dan organoleptik. 

 Tepung komposit hasil penelitian ini mempunyai kandungan gizi yang relative lengkap 

dan memenuhi syarat untuk dijadikan bahan baku pengolahan turunan produk pangan 

yang mempunyai karakter kimiawi, fisik, dan organoleptik sesuai dengan kesukaan 

konsumen.  

 

2. Rekomendasi / Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dan setelah dilakukan analisis secara statistic, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

 Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengaplikasikan tepung komposit menjadi 

berbagai turunan pangan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

peningkatan pemenuhan gizi masyarakat dengan selera yang sesuai dengan yang 

diharapkan konsumen 

 Perlu dilakukan uji keterterimaan konsumen yang langsung dilaksanakan dan 

dicobakan terhadap konsumen dengan latar belakan yang bervariasai, sehingga dapat 
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diidentifikasi kelompok konsumen yang dapat memberikan respon baik positif ataupun 

respon negative terhadap turunan 
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PROSEDUR 
 

A. Prosedur Analisis Kadar Protein Metode Kjedahl (AOAC, 1995) 

Tujuan dari penentuan kadar protein metode kjedahl untuk mengetahui kadar protein 

dalam bahan pangan dengan metode kjedahl. 

Prinsip penentuan kadar protein metode Kjedahl berdasarkan oksidasi bahan-bahan 

berkarbon dan konversi nitrogen menjadi amonia. Selanjutnya amonia bereaksi dengan 

kelebihan asam membentuk amonium sulfat. Larutan dibuat menjadi basa, dan amonia 

diuapkan untuk kemudian diserap dalam larutan asam borat. Nitrogen yang terkandung dalam 

larutan dapat ditentukan jumlahnya dengan titrasi menggunakan HCl 0,02 N. 

 Metode penentuan kadar protein metode kjedahl : sampel yang sudah dihaluskan 

ditimbang sebanyak 1 gram kemudian dimasukan ke dalam labu destruksi dan ditambahkan 

garam kjedahl dan batu didih, lalu ditambahkan 25 ml asam sulfat pekat dengan kemiringan 

labu 45o didalam ruang asam kemudian dipanaskan sampai larutan menjadi jernih. kemudian 

ditambahkan 25 ml aquadest dan didinginkan. Bilas dengan 50 ml aquadest, didinginkan 

kemudian dimasukan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan aquadest sampai tanda 

batas, lalu homogenkan. 10 ml sampel dipipet dan ditambah 20 ml NaOH 30%, 5 ml Na2S2O3, 

2 butir granul Zn, dan 50 ml aquadest kemudian didestilasi  dan filtratnya dititrasi dengan 

NaOH menggunakan indikator pp. 

 

Kadar N = (Vb-Vs) . N NaOH . BA N . Ø  x 100% 

             Ws . 1000 

 

Kadar Protein  =  Kadar N x Fk 

B. Prosedur Analisis Kadar Air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

Tujuan dari penentuan kadar air metode Gravimetri adalah untuk mengetahui jumlah air 

yang terapat dalam bahan pangan dengan cara penyaringan yang dapat mempengaruhi 

stabilitas bahan pangan tsb. 

Prinsip  penentuan kadar air metode Gravimetri adalah berdasarkan pemanasan bahan 

dalam lemari pengeringan 105oC. Pengurangan bobot dianggap merupakan kandungan air yang 

terdapat dalam bahan pangan. 
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Metode penentuan kadar air metode Gravimetri Kaca arloji dipanaskan dalam oven 

pada temperatur 105oC selama 30 menit, didinginkan dalam eksikator selama ± 15 menit, lalu 

ditimbang dan lakukan berulang-ulang sehingga didapat bobot tetap (Wo). Kemudian timbang 

1-2 gram sampel yang telah dihaluskan, dan diletakkan pada kaca arloji (W1), kemudian 

dimasukkan ke dalam oven dengan temperatur 60oC selama 15 menit, dilanjutkan dengan 

pemanasan temperatur 105oC selama 2 jam, lalu didinginkan dalam eksikator selama ± 15 

menit. Kemudian ditimbang (W2). Selisih bobot awal dan akhir pemanasan merupakan kadar 

air yang terdapat dalam bahan tersebut. 

Perhitungan : 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑖𝑟 =
W1 − W2

Ws
x 100% 

  

Keterangan : 

Ws = berat sampel 

W1 = berat kaca arloji (W0) + sampel awal (sebelum dipanaskan di oven) 

W2 = berat kaca arloji + sampel (setelah didinginkan dalam eksikator) 

 

C. Prosedur Analisis Kadar Abu Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

Tujuan dari penentuan kadar abu metode Gravimetri adalah untuk mengetahui kadar 

abu dan mineral dalam bahan pangan yang dibakar sempurna dalam tahap dengan cara 

pemisahan hingga bebas karbon yang berguna untuk identifikasi kadar abu yang berguna untuk 

identifikasi kadar abu yang didapatkan ini menggambarkan banyak mineral yang tidak terbakar 

menjadi zat yang dapat menguap penentuan kadar abu digunakan sebagai parameter sifat nilai 

golongan makanan. 

Prinsip dari penentuan kadar abu metode Gravimetri adalah berdasarkan pemijaran 

sampai bebas karbon zat organik terurai menjadi CO2 dan H2O residu yang terdapat di dalam 

bahan makanan. 

 Metode penentuan kadar abu metode Gravimetri adalah Cawan dipanaskan pada tanur 

dengan suhu 800oC selama 30 menit, masukkan ke dalam eksikator selama 10 menit lalu 

timbang (W cawan kosong), dilakukan hingga konstan. Dimasukkan sampel 2-3gram Sampel 

(Ws) kedalam cawan lalu pijarkan selama 5-6 jam hingga terbentuk abu putih, bila masih ada 

karbon hancurkan dengan batang pengaduk ditambahkan 1 ml etanol dan pijarkan kembali, 

masukkan ke dalam eksikator selama 5-10 menit , dan timbang, lakukan hingga konstan.  
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Perhitungan : 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑢 =
W𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔+𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢 − W𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

Ws
x 100% 

 

 

D. Prosedur Analisis Kadar Serat Kasar Metode Gravimetri (AOAC, 1999) 

 Tujuan dari penentuan kadar serat kasar metode Gravimetri adalah untuk mengetahu 

ada tidaknya (kandungan) serat kasar dalam bahan pangan sehingga dapat ditentukan kadarnya 

dan dapat pula diketahui seberapa besar pengaruhnya dalam membentuk tekstur atau 

karakteristik bahan pangan. 

 Prinsip dari penentuan kadar serat kasar metode Gravimetri adalah berdasarkan reaksi 

asam basa mendidih, serat kasar diperoleh residu bahan pangan setelah reaksi tersebut sehingga 

dapat ditentukan kadarnya, residu dikeringkan dan ditimbang hingga di dapat berat konstan. 

 Metode penentuan kadar serat kasar metode Gravimetri : 2 gram sampel dimasukkan ke 

dalam labu erlenmeyer 250 ml lalu ditambahkan 100 ml H2SO4 0,3 N dan 2-3 tetes CHCl3. 

Didihkan selama 30 menit lalu disaring, residu dicuci dengan aquadest panas sampai bebas 

asam. Residu dipindahkan secara kuantitatif ke dalam erlenmeyer dengan spatula, sisanya 

dicuci dengan larutan NaOH 0,3 N sampai semua residu masuk ke dalam erlenmeyer lalu 

ditambahkan NaOH 0,3 N sebanyak 100 ml dan 2-3 tetes CHCl3. Didihkan selama 30 menit 

lalu disaring, residu dicuci dengan aquadest panas sampai bebas basa, kemudian dibilas dengan 

alkohol 95%. Kertas saring dikeringkan pada suhu 105oC selama satu sampai dua jam dan 

dimasukkan ke dalam eksikator, ditimbang sampai diperoleh berat yang konstan.  

Perhitungan : 

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑆𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑎𝑠𝑎𝑟 =
W𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔+𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢 − W𝑘𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑠𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔

Ws
x 100% 
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lAMPIRAN PERHITUNGAN 

 

Anava Kadar Protein 

 

 
 

 
 

 

Anava Kadar Pati 

 

 
 

 
 

 

Anava Kadar Lemak 

 

 
 

 

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 2.59 0.64697 1105.932 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 2.60

Fhitung

Uji lanjut

12.94 13 13.21 13.73 13.79

- - f1 12.94 0 a

3.01 0.036 f2 13.00 0.06 * 0 b

3.16 0.038 f3 13.21 0.27 * 0.21 * 0 c

3.25 0.039 f5 13.73 0.79 * 0.73 * 0.52 * 0 d

3.31 0.040 f4 13.79 0.85 * 0.79 * 0.58 * 0.06 * 0 e

Perlakuan
SSR 5% LSR 5% Rata-rata

Taraf nyata 

5%

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 36.06 9.01455 15409.49 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 36.07

Fhitung

45.49 47.04 48.14 48.84 49.18

- - f4 45.49 0 a

3.01 0.036 f3 47.04 1.55 * 0 b

3.16 0.038 f1 48.14 2.65 * 1.1 * 0 c

3.25 0.039 f2 48.84 3.35 * 1.8 * 0.7 * 0 d

3.31 0.040 f5 49.18 3.69 * 2.14 * 1.04 * 0.34 * 0 e

Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rataSSR 5% LSR 5%

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 42.75 10.68673 18267.91 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 42.76

Fhitung

7.02 7.12 7.33 9.97 10.29

- - f5 7.02 0 a

3.01 0.036 f2 7.12 0.1 * 0 b

3.16 0.038 f1 7.33 0.31 * 0.21 * 0 c

3.25 0.039 f3 9.97 2.95 * 2.85 * 2.64 * 0 d

3.31 0.040 f4 10.29 3.27 * 3.17 * 2.96 * 0.32 * 0 e

Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rataSSR 5% LSR 5%
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Anava Kadar Serat 

 

 
 

 
 

Anava Kadar Air 

 

 
 

 
 

 

Anava Kadar Abu 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 3.81 0.95177 1626.957 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 3.82

Fhitung

17.75 18.05 18.36 18.67 18.98

- - f3 17.75 0 a

3.01 0.036 f5 18.05 0.3 * 0 b

3.16 0.038 f2 18.36 0.61 * 0.31 * 0 c

3.25 0.039 f4 18.67 0.92 * 0.62 * 0.31 * 0 d

3.31 0.040 f1 18.98 1.23 * 0.93 * 0.62 * 0.31 * 0 e

Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rataSSR 5% LSR 5%

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 0.90 0.22403 382.9573 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 0.90

Fhitung

7.36 7.74 7.82 7.88 7.98

- - f1 7.36 0 a

3.01 0.036 f4 7.74 0.38 * 0 b

3.16 0.038 f2 7.82 0.46 * 0.08 * 0 c

3.25 0.039 f5 7.88 0.52 * 0.14 * 0.06 * 0 d

3.31 0.040 f3 7.98 0.62 * 0.24 * 0.16 * 0.1 * 0 e

Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rataSSR 5% LSR 5%

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 0.03 0.00873 14.92308 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 0.04

Fhitung

2.76 2.79 2.82 2.85 2.88

- - f4 2.76 0 a

3.01 0.036 f1 2.79 0.03 tn 0 ab

3.16 0.038 f2 2.82 0.06 * 0.03 tn 0 bc

3.25 0.039 f5 2.85 0.09 * 0.06 * 0.03 tn 0 cd

3.31 0.040 f3 2.88 0.12 * 0.09 * 0.06 * 0.03 tn 0 d

Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rataSSR 5% LSR 5%
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Anava Vitamin B1 

 

 
 

 
 

 

Anava Vitamin B2 

 

 
 

 
 

 

Anava Rehidrasi 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 29251.20 7312.8 10969.2 * 3.06

Galat 15 10.00 0.666667

Total 19 29261.20

Fhitung

214 280 305 310 320

- - f1 214 0 a

3.01 1.229 f5 280 66 * 0 b

3.16 1.290 f2 305 91 * 25 * 0 c

3.25 1.327 f4 310 96 * 30 * 5 * 0 d

3.31 1.351 f3 320 106 * 40 * 15 * 10 * 0 e

SSR 5% LSR 5%
Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rata

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 4434.00 1108.5 1209.273 * 3.06

Galat 15 13.75 0.916667

Total 19 4447.75

Fhitung

150 158 160 178 191

- - f1 150 0 a

3.01 1.441 f2 158 8 * 0 b

3.16 1.513 f3 160 10 * 2 * 0 c

3.25 1.556 f4 178 28 * 20 * 18 * 0 d

3.31 1.585 f5 191 41 * 33 * 31 * 13 * 0 e

SSR 5% LSR 5%
Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rata

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 983.22 245.8055 420180.4 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 983.23

Fhitung

42.25 48.9 52.2 55.5 63.4

- - f1 42.25 0 a

3.01 0.036 f4 48.90 6.65 * 0 b

3.16 0.038 f5 52.20 9.95 * 3.3 * 0 c

3.25 0.039 f3 55.50 13.25 * 6.6 * 3.3 * 0 d

3.31 0.040 f2 63.40 21.15 * 14.5 * 11.2 * 7.9 * 0 e

SSR 5% LSR 5%
Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rata
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Anava Derajat Putih 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Anava Daya Mengembang 

 

 
 

 

 

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 1822.80 455.7006 778975.4 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 1822.81

Fhitung

42.2 50.5 51.4 64.5 68

- - f4 42.20 0 a

3.01 0.036 f5 50.50 8.3 * 0 b

3.16 0.038 f1 51.40 9.2 * 0.9 * 0 c

3.25 0.039 f2 64.50 22.3 * 14 * 13.1 * 0 d

3.31 0.040 f3 68.00 25.8 * 17.5 * 16.6 * 3.5 * 0 e

SSR 5% LSR 5%
Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rata

Sumber Keragaman db JK KT F Tabel 5%

Perlakuan 4 1331.79 332.9483 569142.4 * 3.06

Galat 15 0.01 0.000585

Total 19 1331.80

Fhitung

122.45 124.88 125.8 140.5 141.25

- - f2 122.45 0 a

3.01 0.036 f1 124.88 2.43 * 0 b

3.16 0.038 f3 125.80 3.35 * 0.92 * 0 c

3.25 0.039 f4 140.50 18.05 * 15.62 * 14.7 * 0 d

3.31 0.040 f5 141.25 18.8 * 16.37 * 15.45 * 0.75 * 0 e

SSR 5% LSR 5%
Perlakuan Taraf nyata 

5%
Rata-rata


