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    ABSTRACT 
 
 The aim ed of this research was to find out the effect of ratio of bran flour with purple sweet 
potato flour on quality of biscuit. The experiment method used in this research was Randomized Block 
Design (RAK) with one factor consisting of 6 treatments, p1 (Bran Flour 0% and Purple Sweet Potato 
100%), p2 (Bran Flour 10% and Purple Sweet Potato 90%), p3 (Bran Flour 20% and Purple Sweet 
Potato 80%), p4 (Bran Flour 30% and Purple Sweet Potato 70%), p5 (Bran Flour 40% and Purple 
Sweet Potato 60%), p6 (Bran Flour 50% and Purple Sweet Potato 50% with three replications. The 
parameters observed were chemical parameters (protein content, ash content, water content and 
antioxidant activity) and organoleptic (color, odor, texture and taste).Observed data were analyzed by 
diversity analysis (ANOVA) at 5% real level using Co-Stat software and if there were significant 
differences, further testing was carried out using the Orthogonal Polynomial method for chemical 
testing and further testing using the Smallest Significant Difference Test (BNT) for physical and 
organoleptic test. The more addition of bran flour and the less of purple sweet potato flour, the lower 
the water and antioxidant activity of biscuits, while the protein content increases. Treatment  p2 (Bran 
Flour 10% and Purple Sweet Potato 90%) was qualified treatment based on SNI 2973:2011 and 
organoleptic (color, odor, texture and taste) were favored by panelist, with water content of 3.75%, 
protein content of 6.40%, antioxidant activity 54.6%, purplish brown and slightly crispy texture. 
 

Key word : Biscuit, Bran Flour, Purple Sweet Potato Flour 

ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbandingn tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu terhadap beberapa komponen mutu biskuit. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan satu faktor yang tediri dari 6 perlakuan yaitu p1(0% tepung bekatul : 

100% tepung ubi jalar ungu), p2 (10% tepung bekatul : 90% tepung ubi jalar ungu), p3 (20% tepung 

bekatul : 80% tepung ubi jalar ungu), p4 (30% tepung bekatul : 70% tepung ubi jalar ungu), p5 (40% 

tepung bekatul : 60% tepung ubi jalar ungu), p6 (50% tepung bekatul : 50% tepung ubi jalar ungu) 

dengan 3 kali ulangan. Adapun parameter yang diamati meliputi parameter utama yaitu (kadar air dan 

protein) serta parameter tambahan yaitu (aktivitas antioksidan dan organoleptik warna, tekstur, rasa). 

Data hasil pengamatan dianalisa dengan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 5% 

menggunakan software Co-Stat dan apabila terdapat beda nyata akan dilakukan uji lanjut dengan 

metode Polynomial Orthogonal untuk uji kimia dan menggunakan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk 

parameter fisik dan organoleptik. Semakin banyak penambahan tepung bekatul dan semakin sedikit 

penambahan tepung ubi jalar ungu maka kadar air dan aktivitas antioksidan biskuit semakin rendah 

sedangkan kadar protein semakin meningkat. Perlakuan p2 (10% tepung bekatul : 90% tepung ubi 

jalar ungu) menjadi perlakuan terbaik yang menghasilkan biskuit yang memenuhi syarat mutu 
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berdasarkan SNI 2973:2011 serta mutu organoleptik terbaik (warna, tekstur dan rasa) yang disukai 

panelis. Pada perlakuan ini biskuit  dengan kadar air 3.75%, kadar protein 6.40%, aktivitas antioksidan 

54.61%, warna coklat keunguan dan tekstur agak renyah. 

 

Kata kunci : Biskuit, Tepung bekatul, Tepung Ubi Jalar Ungu.  
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PENDAHULUAN 

Bekatul (dedak padi) merupakan hasil 

samping dari proses penggilingan padi yang 

jumlahnya mencapai 8–12%, selain sekam 

(15%-20%) dan menir (5%). Bekatul memiliki 

kandungan gizi yang tinggi terutama vitamin 

B3 sebanyak 43 mg. Selain vitamin B3, kadar 

komponen lainnya yang terdapat pada bekatul 

cukup tinggi yaitu protein (12,0-15,6 %), 

lemak (15,0-19,7%), serat kasar (7,0-11,4%), 

karbohidrat (34,1-52,3%), dan  abu (6,6-

9,9%) (Luh, 1991). Hal ini dilaporkan sebagai 

komponen yang dapat menyehatkan tubuh 

manusia. Khasiat bekatul bagi kesehatan telah 

banyak dilaporkan karena dapat menurunkan 

obesitas, diabetes dan menurunkan kadar 

kolestrol (Chandra, 2009).  

Kandungan gizi bekatul yang cukup 

tinggi mendorong dikembangkannya 

penggunaan bekatul sebagai pangan 

fungsional. Sejalan dengan berkembangnya 

penelitian pangan tentang pangan fugsional, 

beberapa tahun terakhir ada beberapa hasil 

sampingan yang dapat dijadikan sebagai 

pangan fungsional sekaligus dapat menunjang 

makanan dengan zat gizi yang tinggi (Fajar, 

2013).   

Selain bekatul, ubi jalar ungu juga 

dapat dimanfaatkan sebagai pangan 

fungsional yang mempunyai potensi untuk 

dijadikan tepung dan produk olahan lainnya 

karena memiliki kandungan karbohidrat yang 

cukup tinggi yaitu sebesar 27,9%, sedangkan 

dalam bentuk tepung karbohidratnya 

mencapai 85,26%. Selain itu tepung ubi jalar 

ungu mempunyai kadar abu dan kadar serat 

yang lebih tinggi, serta kandungan karbohidrat 

dan kalori hampir setara dengan tepung terigu 

(Supriati, 2001 dalam Mayasari, 2015). Selain 

itu, ubi jalar ungu mengandung antosianin 

yang berfungsi sebagai antioksidan dan 

penangkal radikal bebas, sehingga berperan 

untuk mencegah terjadinya penuaan, kanker, 

dan  penyakit degeneratif. Antosianin juga 

memiliki kemampuan sebagai antimutagenik 

dan antikarsinogenik, mencegah gangguan 

fungsi hati, anthipertensi dan menurunkan 

kadar gula darah (Jusuf dkk., 2008 dalam Nida 

dkk., 2013).  Mengingat mafaat dan 

kandungan dari tepung bekatul dan tepung ubi 

jalar ungu yang sangat besar, maka ke dua 

tepung tersebut perlu diolah sebagai bahan 

pangan fungsional, salah satunya yaitu 

pembuatan biskuit.  

Biskuit adalah produk makanan kering 

yang dibuat dengan memanggang adonan 

yang mengandung bahan dasar terigu, lemak 

dan bahan pengembang, dengan atau tanpa 

penambahan bahan makanan dan bahan 

tambahan makanan lain yang diizinkan (BSN, 

1992). Biskuit merupakan salah satu makanan 

ringan atau snack yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat. Produk ini merupakan 

produk kering yang memiliki kadar air rendah 

yaitu sebanyak 5% (Setyani, 2014). 

Penambahan tepung bekatul dan tepung ubi 

jalar ungu telah dilakukan pada beberapa 

produk. Hasil penelitian Pradipta dan Putri 

(2015) diperoleh perlakuan terbaik pada 

biskuit dengan perbandingan tepung terigu : 

tepung kacang hijau 3 : 1 serta substitusi 

dengan tepung bekatul 10%. Biskuit perlakuan 

terbaik memiliki karakteristik kadar air 5,17%, 

kadar pati 50,38%, kadar protein 7,28%, 

kadar serat kasar 4,31% dan daya patah 6,00 

N/m. Hasil penelitian pengaruh penambahan 
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bekatul terhadap kadar protein dan sifat 

organoleptik biskuit menyatakan bahwa 

perlakuan terbaik terdapat pada variasi 

bekatul 5% (10,06 gram) karena memiliki 

kandungan protein dan cita rasa tinggi serta 

disukai panelis (Wulandari, 2010). Sementara 

itu, hasil penelitian Listyani (2015) diperoleh 

opak bekatul dengan penambahan bekatul 5% 

dan proporsi tepung ketan : terigu   (90 : 10) 

dengan kadar protein (8,15%), kadar air 

(3,57%), kadar serat kasar (1,89%) dan daya 

patah (2,50 N/m). Hasil penelitian analisis 

kandungan zat gizi biskuit ubi jalar ungu 

(Ipomoea batatas L. Poiret) sebagai alternatif 

perbaikan gizi di masyarakat menyataan 

bahwa perlakuan terbaik terdapat pada tepung 

terigu : tepung ubi jalar ungu 3:1 serta 

memiliki kadar karbohidrat 15,48%, kadar 

protein 5,12%, kadar lemak 26,51%, kadar 

zat besi (Fe) 88,18% dan kadar vitamin C 

44,66% (Syarfaini dkk, 2017). Penelitian 

mengenai perbandingan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu (Ipomoea 

batatas) terhadap beberapa komponen mutu 

biskuit belum pernah dilakukan. Berdasarkan 

hal tersebut maka telah dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan tepung bekatul dengan tepung 

ubi jalar ungu terhadap beberapa komponen 

mutu biskuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 

Pengolahan Pangan Fakultas Teknologi 

Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram 

untuk pembuatan biskuit, pengujian 

organoleptik dilakukan di Laboratorium 

Pengendalian Mutu Fakultas Teknologi Pangan 

dan Agroindustri Universitas Mataram, untuk 

pengujian parameter kimia yaitu kadar air, 

kadar protein, dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Non Ruminansia 

Fakultas Peternakan, pengujian antioksidan 

dilakukan di Laboratorium Kimia dan Biokimia 

Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri 

Universitas Mataram pada bulan Juni 2018.  

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan analitik merek 

KERN AJB, oven merek MEMMERT, kom 

adonan, mixer merek PHILIPS, loyang lap, 

kuas, rolling pin dan cetakan biskuit. 

Sedangkan untuk analisis kimia yang 

digunakan adalah botol timbang, oven, 

desikator, labu kjedhal, lemari asam, 

erlenmeyer, spektrofotometri, vortex, pipet, 

tabung reaksi.    

Bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah tepung bekatul 

yang diperoleh dari petani, tepung ubi ungu 

yang diperoleh dari hasil pembuatan sendiri, 

tepung terigu merek KUNCI BIRU, gula halus 

merek KUPU-KUPU, baking powder merek 

CENDRAWASIH, margarine merek BLUEBAND, 

garam merek KAPAL dan air mineral merek 

NARMADA yang diperoleh dari TBK Yaoya 

Mataram. Sedangkan untuk analisis kimia yang 

digunakan adalah CuSO4, K2SO4, Aquadest 100 
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Ml, NaOH 40%, H3BO3 3%, H2SO4 0,1 N, 

DPPH, Methanol 10 ml, batu didih.  

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tahapan 

pengerjaan, yaitu tahapan persiapan bahan 

baku dan pembuatan biskuit. Tahapan 

persiapan meliputi proses pembuatan tepung 

ubi jalar ungu. Sementara tahapan kedua 

yakni proses pembuatan tepung bekatul dan 

tahapan ke tiga proses pembuatan biskuit.  

1. Pembuatan Tepung Ubi Jalar Ungu  

Disiapkan ubi jalar ungu, Ubi jalar ungu 

yang digunakan adalah ubi jalar berdaging 

ungu yang diperoleh dari Desa Labuapi, 

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat 

dengan kriteria umur panen antara lima 

sampai enam bulan. Selanjutnya dilakukan 

sortasi yang bertujuan untuk memperoleh 

umbi yang memiliki kenampakan bersih, tidak 

cacat dan bebas dari hama dan penyakit. Umbi 

yang telah disortasi kemudian dicuci dengan 

menggunakan air mengalir agar kotoran yang 

menempel hilang. Setelah dicuci kemudian 

umbi tersebut ditiriskan. Umbi yang telah 

dicuci tersebut kemudian dikupas dengan 

menggunakan pisau anti karat (stainless 

steel). Umbi kemudian dipotong dengan 

ketebalan 1 cm untuk memudahkan proses 

pematangan. Umbi yang telah dikupas 

kemudian dikukus dengan suhu 800C  selama 

5 menit. Blanching ini bertujuan untuk 

menginaktifkan enzim sehingga mencegah 

reaksi pencoklatan pada saat penepungan.  

Irisan ubi jalar ungu kemudian dikeringkan 

menggunakan oven pengering pada suhu 600C 

selama 6 jam. Ciri fisik dari irisan  ubi jalar 

ungu yang telah kering adalah mudah untuk 

dipatahkan. Setelah dikeringkan, kemudian 

dilakukan penggilingan menggunakan blender 

kering dengan tujuan untuk memperoleh 

hancuran ubi jalar ungu yang lebih halus. 

Setelah digiling, tahapan akhir yang harus 

dilakukan adalah pengayakan menggunakan 

ayakan dengan ukuran 80 mesh untuk 

mendapatkan tepung ubi jalar yang lebih 

halus.  

2. Pembuatan Tepung Bekatul  

Bekatul diperoleh dari desa Biletepung 

dengan varietas padi IR 64. Pertama bekatul 

dioven pada suhu 100 oC selama 5 menit 

kemudian diayak dengan menggunakan 

ayakan 80 mesh, sehingga dihasilkan tepung 

bekatul. 

3. Pembutan Biskuit  

  Proses pembuatan biskuit dilakukan 

dalam beberapa tahap yaitu pencampuran 

bahan I, pencampuran bahan II, pembuatan 

adonan, penggilingan, pencetakan dan 

pengovenan. Pada pencampuran I Margarin 

sebanyak 65 g,  gula halus sebanyak 50 g dan 

telur sebanyak 40 g  dicampur lalu dimixer 

sampai berwarna putih dan berbentuk krim.  

Selanjutnya pada pencampuran II Garam 

sebanyak 1 g, baking powder sebanyak 2 g, 

air sebanyak 3 g, dan campuran tepung sesuai 

perlakuan (p1 = 100% tepung ubi jalar ungu  

: 0%  tepung bekatul, p2 = 90% tepung ubi 

jalar ungu   : 10%  tepung bekatul, p3 = 80% 

tepung ubi jalar ungu : 20% tepung bekatul, 

p4 = 70% tepung ubi jalar ungu   : 30%  

tepung bekatul, p5 = 60%  tepung ubi jalar 

ungu   : 40%  tepung bekatul,  p6 = 50% 

tepung ubi jalar ungu   : 50% tepung bekatul) 

dimasukkan ke wadah yang telah berisi 

margarin dan gula halus, lalu diaduk hingga 
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tercampur rata. Setelah semua bahan 

tercampur rata, selanjutnya adonan diuleni 

sampai kalis sehingga mudah untuk dipipihkan 

dan dicetak. Adonan lalu dipipihkan dengan 

menggunakan rolling pin dan pencetakan 

dilakukan secara manual menggunakan 

cetakan berbentuk bulat dengan ketebalan 0,3 

cm. Biskuit yang sudah disiapkan dioven 

selama 15 menit pada suhu 180 0C sampai 

matang dengan berwarna coklat.  

Parameter Penelitian 

 Parameter pengamatan produk biskuit 

yang diamati yaitu meliputi kadar air, kadar 

protein, uji aktifitas antioksidan, rasa, warna, 

aroma dan tektsur biskuit (uji organoleptik).  

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimental di 

Laboratorium. Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan percobaan faktor tunggal yaitu 

perbandingan tepung bekatul dengan tepung 

ubi jalar ungu dengan perlakuan (P) sebagai 

berikut :  

p1 =  100% tepung ubi jalar ungu :  

0% tepung bekatul  

p2 =  90% tepung  ubi jalar ungu:  

10% tepung bekatul  

p3 =   80% tepung ubi jalar ungu : 

 20% tepung bekatul  

p4 = 70% tepung ubi jalar ungu :  

30% tepung bekatul  

p5 = 60% tepung ubi jalar ungu : 

 40% tepung bekatul  

p6 = 50% tepung ubi jalar ungu :  

50% tepung bekatul  

Masing-masing perlakuan dibuat 3 kali 

ulangan sehingga diperoleh 18 unit percobaan. 

Data hasil pengamatan dianalisa 

menggunakan analisa keragaman (Analysis of 

Variance) pada taraf nyata 5% dengan 

menggunakan software Co-stat. Apabila 

terdapat beda nyata, akan diuji Polynomial 

Orthogonal α = 5% untuk uji kimia, dan uji 

lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) α 

= 5% untuk parameter organoleptik pada 

taraf nyata yang sama (Hanafiah, 2003). 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis yang terbatas pada ruang lingkup 

penelitian ini serta didukung dengan teori-teori 

yang ada, maka dikemukakan pembahasan 

sebagai berikut. 

Kadar Air  

Kadar air merupakan komponen penting 

dalam bahan pangan karena dapat 

mempengaruhi tekstur dan citarasa makanan. 

Kandungan air dalam bahan juga ikut 

menentukan acceptability, kesegaran dan daya 

tahan bahan. Kandungan air yang tinggi dalam 

bahan menyebabkan mikroba mudah tumbuh 

sehingga daya tahan bahan rendah (Winarno, 

1992). Bahan pangan baik sebelum diolah 

secara alamiah bersifat higroskopis, artinya 

dapat menyerap uap air dari udara atau 

sebaliknya melepaskan air ke udara sehingga 

dapat berpengaruh terhadap kadar air. 

Penentuan kadar air dalam suatu produk 

pangan perlu dilakukan karena pengaruhnya 

terhadap stabilitas dan kualitas dari produk itu 

sendiri. Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan 

tepung bekatul dengan tepung ubi jalar ungu 
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memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar air biskuit (Tabel 13). Hasil uji 

lanjut polynomial ortogonal pengaruh 

perbandingan tepung bekatul dengan tepung 

ubi jalar ungu terhadap kadar air biskuit dapat 

dilihat pada Gambar I. 

 

Gambar I. Pengaruh Perbandingan Tepung 
Bekatul dengan Tepung Ubi        

Jalar Ungu Terhadap Kadar Air 
Biskuit 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 

tepung bekatul dengan tepung 
ubi jalar ungu  

p1 = 0% : 100%   
p4 = 30% : 70% 
p2 = 10% : 90%   
p5 = 40% : 60% 
p3 = 20% : 80%   
p6 = 50% : 50% 

 

Berdasarkan Gambar 13 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung bekatul dengan 

tepung ubi jalar ungu memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap kadar air biskuit. 

Kadar air biskuit  tertinggi terdapat pada 

perlakuan p1 (Tepung Bekatul 0% : Tepung 

Ubi Jalar Ungu 100%) sebesar 3,75%, 

sedangkan kadar air terendah dilhasilkan pada 

perlakuan p5 (Tepung Bekatul 40% : Tepung 

Ubi Jalar Ungu 60%) sebesar 2,18%.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

gambar 13, pola regresi terjadi secara linier 

dengan persamaan (y = -0,3167x+4,095) dan 

dengan koefisien determinan (KD) R² = 

0,9919. Nilai -0,3167x menunjukkan arah 

regresi linier. Nilai negatif pada angka tersebut 

menunjukkan hubungan yang negatif antara 

perlakuan pengaruh proporsi tepung bekatul 

dan tepung ubi jalar ungu dengan kadar air 

biskuit. Nilai -0,3167 menunjukkan bahwa 

setiap penambahan proporsi tepung bekatul 

dan penurunan proporsi tepung ubi jalar ungu 

akan menyebabkan penurunan kadar air 

sebesar 0,3167%. Nilai 4,095 menunjukkan 

nilai kostanta, sehingga pada nilai (x) = 0, 

maka kadar air biskuit sebesar 4,095%. Nilai 

koefisien determinasi (KD) diperoleh sebesar 

0,9919 yang termasuk katagori sangat kuat. 

Hal ini menunjukkan korelasi antara 

penggunaan proporsi tepung bekatul dan 

tepung ubi jalar ungu dengan kadar air sangat 

kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 

0,9919 artinya sebesar 99% kadar air biskuit 

dipengaruhi oleh tepung bekatul dan tepung 

ubi jalar ungu. Semakin tinggi penggunaan 

proporsi tepung bekatul dan semakin rendah 

penggunaan tepung ubi jalar ungu maka kadar 

air biskuit semakin rendah.  

Perlakuan p1 sampai p6 diketahui bahwa 

kadar air biskuit sudah memenuhi syarat mutu 

SNI yaitu maksimal 5% (2973:2011). Kadar air 

perlakuan p1 sampai p5 tergolong cukup 

rendah yakni secara berturut-turut 3,75%, 

3,43%, 3,25%, 2,81%, 2,49%, 2,18%. Hal ini 

diduga karena kandungan air yang dimiliki 

oleh bahan baku. Diketahui bahwa tepung 

bekatul yang digunakan sebagai bahan baku 

memiliki kadar air yang lebih rendah 

dibandingkan tepung ubi jalar ungu yakni 

sebesar 6,5371%, sedangkan tepung ubi jalar 

ungu sebesar 7,0161%. Kadar air yang rendah 

pada bahan baku yaitu tepung bekatul 

3.75 3.43 
3.25 

2.81 2.49 
2.18 

y = -0.3167x + 4.095 

R² = 0.9919 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

p1 p2 p3 p4 p5 p6

K
ad

ar
 A

ir
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%
) 

Perbandingan  Tepung  Bekatul 
dengan Tepung Ubi Jalar Ungu   
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disebabkan karena pada proses pembuatan 

tepung bekatul dilakukan pengovenan pada 

suhu 100oC selama 5 menit, dimana selain 

bertujuan menginaktifkan enzim juga 

menyebabkan kandungan air pada bekatul 

menguap sehingga dapat meminimalisir 

kerusakan pada biskuit. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Imai (1998) yang menyatakan 

bahwa pemanasan dilakukan dengan 

penguapan pada suhu 80oC dapat mengurangi 

kadar air menjadi 8% dari kadar air bekatul 

12% yang berarti dapat menekan kerusakan 

oleh jamur akibat tingginya kadar air. Hasil 

kadar air yang diperoleh rendah dalam 

penelitian ini juga terjadi pada penelitian 

Sukamdani (2012) tentang pembuatan flakes 

ganyong dan bekatul dengan variasi sayuran 

dimana diperoleh kadar air sebesar 0,03%-

0,36%.        

Faktor lain yang menyebabkan turunnya 

nilai kadar air biskuit adalah adanya 

kandungan pati amilosa yang cukup tinggi 

pada tepung ubi jalar ungu, dimana amilosa 

memiliki sifat yang mudah larut dalam air 

dibandingkan amilopektin. Secara umum, pati 

ubi jalar ungu mengandung amilosa 70-75% 

dan amilopektin 25-30% (Permana dan Widya, 

2015). Sehingga terdapat peningkatan Water 

Holding Capacity (WHC). WHC adalah 

kemampuan matriks molekul untuk mengikat 

atau menyerap air. Adapun faktor yang dapat 

mempengaruhi WHC yaitu kandungan amilosa, 

ukuran granula pati dan kadar lemak pada 

bahan yang mencapai 20-27% (Fitriani, 2016) 

dari kandungan lemak tersebut sangat 

mempengaruhi dari tepung bekatul dalam 

proses penyerapan air yang lebih sedikit 

apabila dilihat dari WHC yang ada, dimana 

secara umum kandungan lemak pada tepung 

bekatul lebih tinggi dari WHC yaitu sebesar 

15,0-19,7%.   

Kadar Protein 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman pada Tabel 11 dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan tepung 

bekatul dan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh berbeda nyata terhadap kadar 

protein biskuit. Oleh karena itu perlu dilakukan 

uji lanjut polynomial orthogonal terhadap 

kadar protein biskuit. Hubungan antara 

proporsi penggunaan tepung bekatul dan 

tepung ubi jalar ungu pada biskuit dapat 

dilihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Pengaruh Perbandingan Tepung 

Bekatul dengan Tepung Ubi Jalar 
Ungu Terhadap Kadar Protein 

Biskuit 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 

tepung bekatul dengan 
tepung ubi jalar ungu  

p1 = 0%   : 100%  
p4 = 30% : 70% 
p2 = 10% : 90%   
p5 = 40% : 60% 
p3 = 20% : 80%   
p6 = 50% : 50% 

 

Gambar 2 menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bekatul dengan tepung 

ubi jalar ungu memberikan pengaruh yang 
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berbeda nyata terhadap kadar protein biskuit. 

Kadar protein biskuit  tertinggi terdapat pada 

perlakuan p6 (Tepung Bekatul 50% : Tepung 

Ubi Jalar Ungu 50%) sebesar 9,36%, 

sedangkan kadar protein terendah dilhasilkan 

pada perlakuan p1 (Tepung Bekatul 0% : 

Tepung Ubi Jalar Ungu 100%) sebesar 6,40%.  

Terjadinya kecendrungan peningkatan 

kadar protein biskuit dengan persamaan y = 

0,5599x + 6,0825 dengan koefisien 

determinasi (KD) R2 = 0,9466. Nilai 0,5599 

menentukan arah regresi linier yang bernilai 

positif, artinya kadar protein biskuit semakin 

meningkat seiring dengan proporsi tepung 

bekatul. Proporsi bekatul menyebabkan 

peningkatan kadar protein sebesar 0,5599%. 

Nilai koefisien determinasi 0,9466 artinya 

bahwa 94,66% kadar protein biskuit 

dipengaruhi oleh proporsi tepung bekatul.  

Perlakuan p1 sampai p6 diketahui 

bahwa kadar protein biskuit sudah memenuhi 

syarat mutu SNI yaitu minimal 5% 

(2973:2011). Kadar protein perlakuan p1 

sampai p5 tergolong cukup tinggi yakni secara 

berturut-turut 6,40%, 7,19%, 8,12%, 8,55%, 

8,64%, 9,36%. Hal ini diduga karena 

kandungan protein yang dimiliki oleh bahan 

baku. Diketahui bahwa tepung bekatul yang 

digunakan sebagai bahan baku memiliki kadar 

protein yang lebih tinggi yakni sebesar 

12,25% dibandingkan tepung ubi jalar ungu 

yakni sebesar 0,67%. Hal ini berarti semakin 

banyak penambahan tepung bekatul dan 

semakin menurun tepung ubi jalar ungu maka 

kadar protein biskuit semakin meningkat. 

Menurut Wahyu (2010), kandungan protein 

pada tepung bekatul sebesar 11,97% lebih 

tnggi dibandingkan tepung ubi jalar kuning 

pada proses pembuatan cookies.   Selain itu 

menurut Mulyani (2015) tinggi atau rendahnya 

nilai protein yang terukur dapat dipengaruhi 

oleh besarnya kandungan air yang hilang dari 

bahan. Nilai protein yang terukur akan 

semakin besar jika jumlah air yang hilang 

semakin besar.  

Parameter Tambahan  

Aktivitas Antioksidan  

Antioksidan adalah senyawa kimia 

yang dapat menunda atau mencegah 

terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas dalam 

tubuh (Kochhar, 1990). Antioksidan bereaksi 

dengan radikal bebas sehingga mengurangi 

kapasitas radikal bebas untuk menimbulkan 

kerusakan. Antioksidan bekerja dengan cara 

mendonorkan satu elektron kepada senyawa 

yang bersifat oksidan sehingga aktivitas 

senyawa oksidan tersebut bisa terperangkap. 

Hasil analisis keragaman (ANOVA) 

menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan 

tepung bekatul dengan tepung ubi jalar ungu 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap aktivitas antioksidan biskuit (Tabel 

13). Hasil uji lanjut polynomial ortogonal 

pengaruh perbandingan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh perbandingan tepung 

bekatul dengan tepung ubi jalar 
ungu terhadap Aktivitas 

Antioksidan Biskuit 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 

tepung bekatul dengan tepung 
ubi jalar ungu  

p1 = 0%   : 100%  
p4 = 30% : 70% 
p2 = 10% : 90%   
p5 = 40% : 60% 
p3 = 20% : 80%   
p6 = 50% : 50% 
 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung bekatul dengan 

tepung ubi jalar ungu memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap aktivitas 

antioksidan biskuit. Kadar aktivitas antioksidan 

biskuit  tertinggi terdapat pada perlakuan p1 

(Tepung Bekatul 0% : Tepung Ubi Jalar Ungu 

100%) sebesar 54,61%, sedangkan  aktivitas 

antioksidan terendah  dilhasilkan pada 

perlakuan p6 (Tepung Bekatul 50% : Tepung 

Ubi Jalar Ungu 50%) sebesar 44,44%.  

Berdasarkan Gambar 15, pola regresi 

terjadi secara linier dengan persamaan (y = -

2,7187x + 57,612) dan dengan koefisien 

determinasi (KD)  R² = 0,982. Nilai (-2,7187x) 

menunjukkan arah regresi linier. Nilai negatif 

pada angka tersebut menunjukkan hubungan 

yang negatif antara penggunaan tepung 

dengan aktivitas antioksidan biskuit. Hal ini 

berarti semakin banyak penambahan bekatul 

maka aktivitas antioksidan biskuit semakin 

menurun. Nilai (-2,7187) juga menunjukkan 

bahwa setiap penambahan tepung bekatul 

akan menyebabkan penurunan aktivitas 

antioksidan sebesar -2,71%. Nilai 57,612 

menunjukkan nilai konstanta, sehingga pada 

nilai (x) = 0, maka aktivitas antioksidan biskuit 

sebesar 57,612%. Nilai koefisien determinasi 

(KD) diperoleh sebesar 0,982 yang berarti 

bahwa 98,2% aktivitas antioksidan pada 

biskuit dipengaruhi oleh penambahan tepung 

bekatul.  

Semakin tinggi pengggunaan tepung 

bekatul dan semakin rendah penggunaan 

tepung ubi jalar ungu maka aktivitas 

antioksidan biskuit semakin menurun. Dimana 

aktivitas antioksidan pada perlakuan p1 

sampai p6 berturut-turut adalah 54,61%, 

52,72%, 49,65%, 45,86%, 44,44%. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan tepung ubi 

jalar ungu semakin rendah sehingga 

menurunkan aktivitas antioksidan biskuit. Ubi 

jalar ungu memiliki kandungan antosianin 

yang berperan sebagai antioksidan. Aktivitas 

antioksidan tepung ubi jalar ungu yang 

digunakan pada penelitian ini sebesar 58,87%. 

Hal ini diperkuat oleh Hardoko (2010) yang 

menyatakan bahwa senyawa antioksidan alami 

mampu memperlambat, menunda ataupun 

mencegah proses oksidasi. Kandungan 

antosianin pada ubi jalar ungu cukup tinggi 

mencapai 519mg/ 100g berat basah, sehingga 

berpotensi besar sebagai sumber antioksidan 

untuk kesehatan manusia. Aktivitas 

antioksidan pada ubi jalar ungu terkait dengan 

adanya antosianin dan peonidin glikosida yang 

mempunyai aktivitas antioksidan lebih kuat 

daripada yang terdapat pada ubi jalar lain.  
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Mutu Organoleptik 

Warna 

  Warna merupakan karakteristik yang 

menentukan penerimaan atau penolakan 

suatu produk oleh konsumen. Menurut Kartika 

(1990) warna atau kenampakan merupakan 

atribut mutu yang ditangkap oleh mata 

konsumen sebelum penilaian atribut mutu 

yang lain dari produk. Peranan warna sangat 

nyata karena umumnya konsumen akan 

mendapatkan kesan pertama, baik suka atau 

tidak suka terhadap suatu produk pangan dari 

warnanya (Andarwulan dkk, 2011). Adapun 

grafik dari nilai hedonik dan skoring warna 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Pengaruh Perbandingan Tepung 
Bekatul dengan Tepung Ubi jalar 

Ungu terhadap Warna Biskuit 
 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 

tepung bekatul dengan tepung 
ubi jalar ungu  

p1 = 0%   : 100%  
p4 = 30% : 70% 
p2 = 10% : 90%   
p5 = 40% : 60% 
p3 = 20% : 80%   
p6 = 50% : 50% 

 
 Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata terhadap 

tekstur biskuit yang dihasilkan. Hasil pengujian 

tekstur berdasarkan metode hedonik dan 

metode skoring yaitu penggunaan tepung 

bekatul dengan tepung ubi jalar ungu pada 

perlakuan p1 (bekatul 0% dan tepung ubi jalar 

ungu 100%)  menghasilkan tekstur biskuit 

yang lebih disukai oleh panelis dengan nilai 

3,5 dan 3 (agak suka dengan kriteria coklat 

keunguan) yaitu  sebesar 3,5 dan 2,9. 

Sedangkan nilai terendah pada metode 

hedonik dan skoring pada perlakuan p6 

(tepung bekatul 50% dan tepung ubi jalar 

ungu 50%) dengan nilai 2,6 dan 1,5 (agak 

tidak suka dengan kriteria coklat) yaitu 

sebesar 2,8 dan 1,6.  

Berdasarkan paparan diatas, panelis 

cenderung lebih menyukai warna biskuit 

dengan konsentrasi tepung ubi jalar ungu 

lebih banyak dibandingkan dengan tepung 

bekatul. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bekatul dan tepung ubi 

jalar ungu pada pembuatan biskuit memiliki 

warna yang disukai oleh panelis dan sudah 

dapat diterima oleh panelis. Menurut Lestario 

(2016), bahwa antosianin yang terdapat pada 

ubi jalar ungu menyebabkan warna mie basah 

menjadi keunguan. Hal tersebut juga 

dikuatkan oleh pendapat mayasari (2015) 

yang mengungkapkan bahwa tepung ubi jalar 

ungu 30% pada semua perlakuan jenis tepung 

warnanya lebih disukai oleh panelis. hal 

tersebut disebabkan karena wara ungu pada 

tepung ubi jalar ungu akan memberikan warna 

yang menarik pada biskuit.  

Kepekatan warna biskuit yang terjadi 

disebabkan oleh adanya reaksi Maillard, 

dimana protein dan warna coklat yang 
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terdapat dalam tepung bekatul memicu 

adanya reaksi Maillard yang diakibatkan 

karena proses pemanasan pada saat 

pembuatan tepung bekatul. Menurut Winarno 

(2004) reaksi Maillard yaitu reaksi antara gula 

reduksi dengan gugus amina primer pada 

protein sehingga dihasilkan produk yang 

berwarna cokelat.  

Tekstur   

      Tekstur merupakan sensasi 

tekanan yang dapat diamati dengan 

menggunakan mulut (pada waktu digigit, 

dikunyah dan ditelan) ataupun dengan 

perabaan mulut (kartika, 1988). Berdasarkan 

hasil pengamatan dan hasil analisis 

keragamana pada gambar 17 dapat dilihat 

bahwa penambahan proporsi tepung bekatul 

dan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang signifikan (berbeda nyata) 

terhadap mutu organoleptik parameter tekstur 

biskuit secara hedonik maupun scoring. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data 

tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur 

biskuit pada masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Pengaruh perbandingan tepung 

bekatul dengan tepung ubi jalar 
ungu terhadap tekstur biskuit 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 

tepung bekatul dengan tepung 
ubi jalar ungu  

         p1 = 10% : 100% 
          p4 = 30% : 70% 

  p2 = 10% : 90%   
  p5 = 40% : 60% 
  p3 = 20% : 80%   
  p6 = 50% : 50% 

 
 

 
 

 
 

 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

tekstur biskuit yang dihasilkan. Hasil pengujian 

tekstur berdasarkan metode hedonik dan 

metode skoring yaitu penggunaan tepung 

bekatul dengan tepung ubi jalar ungu pada 

perlakuan p1 (bekatul 0% dan tepung ubi jalar 

ungu 100%)  menghasilkan tekstur biskuit 

yang lebih disukai oleh panelis dengan nilai 4 

dan 3,9 (suka dengan kriteria agak renyah) 

yaitu  sebesar 4 dan 3,8. Sedangkan nilai 

terendah pada metode hedonik dan skoring 

pada perlakuan p6 (tepung bekatul 50% dan 

tepung ubi jalar ungu 50%) dengan nilai 2,6 

dan 1,5 (agak tidak suka dengan kriteria agak 

keras) yaitu sebesar 2,35 dan 1,5.  

Gambar 5  menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi penggunaan tepung 

bekatul, maka tekstur biskuit cenderung keras. 

Sedangkan semakin besar proporsi 

penggunaan tepung ubi jalar ungu, maka 

tekstur biskuit akan cendrung renyah. Hal ini 

diduga karena tingginya serat pada tepung 

bekatul dibandingkan tepung ubi jalar ungu. 

Hal ini didukung oleh winarti (2016), dalam 
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penelitiannya mengenai flake yang disubstitusi 

dari tepung singkong dan tepung pisang yang 

mengungkapkan bahwa jumlah tepung pisang 

kepok mengandung serat dalam jumlah tinggi. 

Kerenyahan mempunyai korelasi dengan 

kekerasan, dimana semakin besar nilai 

kekerasan maka nilai kerenyahannya akan 

semakin kecil dan sebaliknya (Hapsari, 2003 

dalam Winarti, 2016).   

Rasa  

Rasa merupakan salah satu 

pendukung cita rasa yang mendukung kualitas 

suatu produk. Cita rasa didefinisikan sebagai 

rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu 

bahan, terutama di rasakan oleh indera 

pengecap dan pembau (Hall, 1998 dalam Adi, 

2008). Rasa yang dihasilkan dipengaruhi oleh 

komponen yang ada di dalam bahan dan 

proses yang dialaminya. Rasa menjadi faktor 

yang sangat menentukan pada putusan akhir 

konsumen untuk menolak atau menerima 

suatu produk. Uji organoleptik rasa dilakukan 

secara hedonik dan skoring. Perlakuan lama 

pengeringan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap mutu organoleptik 

hedonik dan skoring rasa. Adapun hasil uji 

hedonik dan skoring rasa biskuit dapat dilihat 

pada Gambar 6.  

Gambar 6. Pengaruh Perbandingan Tepung 

Bekatul dengan Tepung Ubi Jalar 
Ungu Terhadap Rasa Biskuit 

Keterangan : p  = Penggunaan perbandingan 
tepung bekatul dengan tepung 
ubi jalar ungu  

 
p1 = 10% : 100%  
p4 = 30% : 70% 
p2 = 10% : 90%   
p5 = 40% : 60% 
p3 = 20% : 80%   
p6 = 50% : 50% 

 

 

 

 

 Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa perlakuan penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap rasa 

biskuit yang dihasilkan. Hasil pengujian rasa 

berdasarkan metode hedonik dan metode 

skoring yaitu penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu pada perlakuan 

p1 (bekatul 0% dan tepung ubi jalar ungu 

100%)  menghasilkan rasa biskuit yang lebih 

disukai oleh panelis dengan nilai 4 dan 3,5 

(suka dengan kriteria agak berasa bekatul) 

yaitu  sebesar 4,6 dan 3,5. Sedangkan nilai 

terendah pada metode hedonik dan skoring 

pada perlakuan p6 (tepung bekatul 50% dan 

tepung ubi jalar ungu 50%) dengan nilai 2,6 

dan 2,7  (tidak suka dengan kriteria berasa 

bekatul) yaitu sebesar 2,45 dan 2,5.  

Semakin tinggi penambahan tepung 

bekatul dan semakin rendah penambahan 

tepung ubi jalar ungu menyebabkan kesukaan 

panelis terhadap biskuit semakin menurun 

disebabkan karena rasa khas dari bekatul yang 

dapat menurukan tingkat kesukaan panelis. 

Pada pengujian sensori, para panelis diberi 

kesempatan untuk memberikan komentar 
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tentang sampel biskuit. Komentar yang paling 

sering muncul adalah rasa pahit didalam 

biskuit dan tekstur biskuit yang terlalu keras. 

Rasa pahit dalam biskuit diakibatkan karena 

penambahan tepung bekatul. Rasa pahit 

disebabkan karena terdapat senyawa sponin 

dalam tepung bekatul (Luh, 1991). Sponin 

tidak bersifat toksik dan merupakan metabolit 

sekunder yang strukturnya termasuk dalam 

golongan glikosida yang banyak terdapat 

dialam dan terdiri dari gugus gula yang 

berikatan dengan aglikon (Birk, dkk, 2005). 

Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyani (2015) 

yang menyatakan bekatul memiliki cita rasa 

dan aroma yang khas sehingga apabila 

disubstitusikan pada bahan bekatul akan 

menghasilkan produk dengan khas bekatul 

yang lebih kuat. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

analisis keragaman dan uraian pembahasan 

yang terbatas pada lingkup penelitian ini maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

parameter utama (kadar air dan kadar 

protein) dan parameter tambahan (aktivitas 

antioksidan dan mutu organoleptik) biskuit.  

2. Semakin banyak penambahan tepung 

bekatul dan semakin rendah penambahan 

tepung ubi jalar ungu maka kadar air dan 

aktivitas antioksidan biskuit semakin 

menurun sedangkan kadar protein semakin 

meningkat. 

3. Parameter kadar air dan protein untuk 

semua perlakuan sudah memenuhi syarat 

mutu SNI yakni maksimal kadar air 5% dan 

protein minimal 5%.   

4. Perlakuan terbaik diperoleh pada 

perbandingan tepung bekatul dengan 

tepung ubi jalar ungu perlakuan p2 (tepung 

bekatul 10% : tepung ubi jalar ungu 90%) 

dengan kadar air 3,75%, kadar protein 

6,40%, aktivitas antioksidan 54,61%, 

warna coklat keunguan dan tekstur agak 

renyah.  

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta kesimpulan dapat 

dikemukakan saran bahwa perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai analisa lemak 

dan pati pada produk biskuit ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Andarwulan, N., Kusnandar, F. dan Herawati, 
D. 2011. Analisis Pangan. Dian Rakyat. 

Jakarta. 

Adi, L. T. 2008. Tanaman Obat dan  Jus. 

Jakarta : PT Agromedia Pustaka. 

Ciptadi, W. dan Z. Nasution. 1979. Dedak Padi 
dan Manfaatnya. Departemen 

Teknologi Hasil Pertanian. Fatemeta-
IPB. Bogor. 

Fitriany, C. G., 2016. Korelasi Konsentrasi 
Tepung Olahan Ubi Kayu Terhadap 
Tepung Untuk Pisang Goreng (Flour 
For Banana Fritter) Menggunakan 
Regresi Linier Sederhana. Artikel. 
Universitas Pasundan. Bandung.  

Hanafiah, K. A. 2003. Rancangan Percobaan 
Teori dan Aplikasi. PT Rajagafindo 
Persada. Jakarta. 

Kartika dan Bambang. 1990. Pedoman Uji 
Inderawi Bahan Pangan. PAU Pangan 
dan Gizi. Yogyakarta. 

Kartika, B., Hastuti dan Supartono. 1988. 

Pedoman Uji Inderawi Bahan 
Pangan. Pusat Antar Pangan Dan Gizi 

UGM. Yogyakarta.  

Kochhar, S.P. dan B. Rossell. 1990. Detection 
Estimation And Evaluation Of  
Antioxidants In Food System. di dalam 

: B.J.F. Hudson, editor. Food 
Antioxidants. Elvisier Applied Science. 

London. 

Luh, 1991. Analisis Sifat Kimia Dari Tepung 
Bekatul. Jurnal Agrinimal. 4 (1): 19. 

Mulyani, 2015. Proses Stabilisasi Dedak Padi 
(Oryza sativa) Menggunakan Radiasi 
Infrared Sebagai Bahan Baku Minyak 
Pangan. Jurnal Aplikasi Ilmu Pangan. 
Vol 01. No. 04. 

Mayasari, Rani. 2015. Kajian Karakteristik 
Biskuit Yang Dipengaruhi 
Perbandingan Tepung Ubi Jalar 
(Ipomea Batatas L.) dan Tepung 
Kacang Merah (Phaseolus Vulgaris L.)  

Mita Wulandari., Erma Handarsari, 2010. 

Pengaruh Penambahan Bekatul 

Terhadap Kadar Protein dan Sifat 
Organoleptik Biskuit. Jurnal Pangan 
dan Gizi. Vol 01 No. 02.  

Nida, 2015. Perbedaan Penggunaan Tepung 

Ubi Jalar Ungu Terhadap Kualitas 
Organoleptik dan Kandungan Gizi 

Biskuit. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Kesejahteraan Keluarga Fakultas 

Teknik Universitas Negeri Semarang. 

Semarang.  

Permana, Rikhardo A. dan Widya Dwi R. P., 
2015. Pengaruh Proporsi Jagung Dan 
Kacang Merah Serta Substitusi 
Bekatul terhadap Karakteristik Fisik 
Kimia Flakes. Jurnal pangan dan 
agroindustri Vol 3 (2) : 734-742.  

Winarno, F. G dan K, Sutrisno. 2002.   Telur   :   
Komposisi,   Penanganan   dan 
Pengolahannya. M-Brio Press. Bogor. 

 

Winarno, F.G., S. Fardiaz dan D. Fardiaz., 
1980. Pengantar Teknologi Pangan.  

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Winarti, Sri., Sudaryati HP dan Erick Estrada. 
2016. Sifat Fisikokimia Flake Pisang 
Kepok dengan Substitusi Tepung 
Cassava. Jurnal Rekapangan, 11 (2).  

 


