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    ABSTRACT 
 
 The aimed of this research was to determine the effect of proportion of purple sweet 
potato on activity antioidant in pillows snack food so that it can be used as a nutritious food. This 
study used a Completely Randomized Design (CRD), which consisted of five treatments including: 
(60% glutinous rice: 20% purple sweet potato), (50% glutinous rice: 30% purple sweet potato), 
(40% glutinous rice: purple sweet potato 40%), (glutinous rice 30%: purple sweet potato 50%), and 
(glutinous rice 20%: purple sweet potato 60%). Data were analyzed using ANOVA analysis (Analysis 
of Variance) at 5% level using Co-Stat Software and further tested using further Orthogonal 
Polynomial Test for chemical analysis and for sensory using the Smallest Real Difference (BNT) if 
available. real difference. The results of this study indicate that the proportion of the use of glutinous 
rice and purple sweet potato gave a significant effect on moisture content, ash content, antioxidant 
activity, organoleptic tests and color organoleptic (hedonic and scoring) tests, but not gave a 
significantly different effect on orgololeptic (hedonic and scoring) tests of elasticity, oranoleptic 
(hedonic and scoring) taste, and organoleptic (hedonic) flavor test. The results of this study also 
showed that the proportion of glutinous rice and purple sweet potato with the best treatment was p4 
(20% glutinous rice: 60% purple sweet potato) for chemical parameters (61.05% moisture content, 
1.4% ash content, and activity 62.1% antioxidant) with a brownish red color, rather chewy, sweet 
and flavorful typical of pillow snacks food. 
 
Keywords: Antioxidants, Glutinous Rice, Pillow Snacks food, Purple Sweet Potatoes 
 

ABTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsiubi jalar ungu terhadap 

aktivitas antioksidan pada jajanan bantal sehingga dapat dijadikan salah satu makanan yang 
bernutrisi. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari lima 
perlakuan diantaranya yaitu:(beras ketan 60% : ubi jalar ungu 20%), (beras ketan 50% : ubi jalar 
ungu 30%), (beras ketan 40% : ubi jalar ungu 40%), (beras ketan 30% : ubi jalar ungu 50%), dan 
(beras ketan 20% : ubi jalar ungu 60%). Data hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis 
keragaman ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5% menggunakan Software Co-Stat dan diuji 
lanjut menggunakan uji lanjut Polinomial Ortogonal untuk analisa kimia dan untuk uji sensoris di uji 
lanjut menggunakan Beda Nyata Terkecil (BNT) jika terdapat beda nyata. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa proporsi penggunaan beras ketan dan ubi jalar ungu memberikan pengaruh 
yang berbeda nyata (signifikan) terhadap parameter kadar air, kadar abu, aktivitas antioksidan, uji 
organolertik (scoring) aroma dan uji organoleptik (hedonic  dan scoring) warna, tetapi tidak 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap uji orgnaoleptik (hedonic  dan scoring) 
kekenyalan,  uji oranoleptik (hedonic  dan scoring) rasa, dan uji organoleptik (hedonic) aroma. Hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa proporsi beras ketan dan ubi jalar ungu dengan perlakuan 
terbaik adalah p4 (beras ketan 20% : ubi jalar ungu 60%) untuk parameter kadar air 61,05%, kadar 
abu 1,4%, dan aktivitas antioksidan 62,1%, warna merah kecoklatan, agak kenyal , rasa manis dan 
beraroma khas jajanan bantal.  

 
Kata kunci: Antioksidan, Beras ketan , Jajanan bantal, Ubi jalar ungu 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan satu dari sekian 

banyak negara di dunia yang kaya akan 

berbagai macam kebudayaan. 

Keanekaragaman kebudayaan dapat menjadi 

ciri khas suatu daerah, salah satunya adalah 

aspek kebudayaan makanan tradisional. 

Menurut Marwanti (2000) makanan tradisional 

merupakan makanan pokok yang menjadi 

makanan sehari-hari, baik yang berupa makan  

selingan atau sajian khusus dan sudah ada  

secara turun temurun dari zaman nenek 

moyang . oleh karena itu, makanan tradisional 

merupakan bagian dari unsur budaya yang 

penting. Salah satu makanan tradisional yang 

telah ada secara turun temurun dan menjadi 

makanan khas suatu daerah seperti  Lombok 

adalah  jajanan Bantal. 

Bantal merupakan salah satu makanan 

tradisinal yang berasal dari Lombok Timur, 

Nusa Tenggara Barat. Bantal juga berkembang 

di daerah Dempasar,  Bali dan lebih dikenal 

sebagai salah satu jajanan berbuka puasa. 

Bantal adalah makanan semi basah yang 

terbuat dari ketan yang dicampur dengan 

parutan kelapa muda kemudian ditambahkan 

gula pasir. Sebagai bahan tambahan untuk 

memberikan rasa enak pada bantal biasanya 

ditambahkan kacang merah atau pisang. 

Bantal umumya sangat digemari oleh semua 

kalangan masyarakat karena memiliki cita rasa 

dan tekstur yang khas. Berdasarkan survey 

yang dilakukan peneliti di sepanjang jalan raya 

daeran Anjani kabupaten Lombok Timur dan di 

sepanjang jalan Pusuk Lombok Utara, jajanan 

banatal yang biasa dijual menggunakan bahan 

baku utama berupa  beras ketan  dan sekitar  

80% konsumen yang disurvei pernah  

mengkonsumsi dan menyukai jajanan bantal 

berdasarkan indikator warna bagian luar, 

warna bagian dalam, tingkat kekenyalan, 

aroma dan rasa (untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Tabel 1) .  

Table 1. Hasil survey 20 panelis yang 

senag terhadap jajanan bantal 

Variabel Indikator Deskripsi 

Kualitas 

jajanan 

bantal 

Warna bagian 

luar 

Putih kurang 

cerah  

Warna bagian 

dalam  

Cukup cerah 

sesuai bahan 

dasar 

Kekenyalan  Kenyal khas 

jajanan bantal 

Aroma  Cukup nyata 

khas jajanan 

bantal  

Rasa  Gurih cukup 

ideal  

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 

Beras ketan (Oryza sativa L var. 

Glutinosa) banyak terdapat di Indonesia 

dengan jumlah produksi sekitar 42.000 ton 

pertahun. Ketan (atau beras ketan) 

memiliki ciri yaitu tidak transparan, berbau 

khas, seluruh atau hampir seluruh 

patinya merupakan amilopektin Ketan hampir 

sepenuhnya didominasi oleh 

amilopektin sehingga sangat lekat.Beras ketan 

putih di Indonesia cukup melimpah dan 

produktivitasnyatiap tahun pun meningkat. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

diketahui bahwa pada tahun 2008 sampai 

tahun 2012, jumlah ketersediaan beras 

meningkat dari 60.325.925 ton menjadi 

69.056.126 ton. Permintaan beras ketan 

banyak terdapat pada sektor makanan ringan 
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seperti kue, opak, dan makanan lainnya (Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Barat, 2012)   

Komponen kimia yang paling utama 

pada serelia adalah karbohidrat terutama pati, 

beras ketan memiliki kandungan amilopektin 

yang lebih tinggi dibandingkan amilosanya. 

Kadar amilosanya sebesar 2,91 jauh lebih kecil 

dari kadar amilosa beras dan suhu gelatinisasi 

ketan berkisar antara 58-78,5oC. Rasio antara 

amilosa dan amilopektin berbeda untuk setiap 

pati. Pada umumnya tergantung dari jenis 

tumbuhan asalnya. Kandungan amilopektin 

yang tinggi pada beras akan menyebabkan 

beras menjadi lebih lekat dari beras yang 

amilopektinnya kurang. Apabila kadar amilosa 

tinggi maka akan bersifat kering, kurang lekat 

dan cendrung meresap air lebih banyak atau 

higroskopis Haryanto dan Pangloli (1992). Jika 

dilihat dari kandungan gizinya, bantal yang 

terbuat dari beras ketan cendrung mempunyai 

kandungan karbohidrat yang sangat tinggi dan 

tidak terdapatnya kandungan antioksidan yang 

dalam era globalisasi saat ini sangat penting 

dan dibutuhkan bagi kesehatan. 

Salah satu komuditas hasil pertanian 

yang dianggap mampu dijadikan sebagai 

bahan campuran pembuatan jajnan bantal dan 

memiliki kandungan antioksidan yang sangat 

tinggi adalah ubi jalar ungu. Dalam penelitian 

ini, peneliti memilih ubi jalar ungu sebagai 

bahan campuran yang akan dikombinasikan 

dengan ketan dan kelapa parutdalam 

pembuatan bantal karena produksi ubi jalar 

ungu yang melimpah di Indonesia dengan 

hasil produksi pada tahun 2012 mencapai 2,3 

ton  per tahun (BPS, 2013). Hasil panen  ubi 

jalar yang melimpah membuat membuat ubi 

jalar mudah diperoleh di pasar-pasar 

tradisional. 

Beberapa fakta yang menjadi dasar 

bagi peneliti untuk memilih ubi jalar sebagai 

bahan campuran dalam pembuatan bantal 

yaitru kandungan antioksidan pada ubi jalar 

ungu seperti senyawa antosianin yang 

merupakan metabolit sekunder golongan 

flavonoid dan polifenol yang berperan sebgai 

antioksidan (Bueno, Plaza, Escudero, Jimenez, 

Fett, dan Aseoro, 2012). Antioksidan bekerja 

dengan cara menyumbangkan elekron 

bebasnya pada senyawa radikal bebas untuk 

membentuk kompleks yang stabil 

(Kumalaningsih, 2017). Namun mekanisme 

tersebut  bukan menjadi satu-satunya 

mekanisme antioksidan. Antioksidan sekunder 

(tipe 2)  bekerja dengan cara memperlambat 

kecepatan reaksi oksidasi, salah satunya 

dengan mekanisme chelating logam pro-

oksidan (Koncic, Kremer, Karlovic, dan 

Kosalec, 2011).  

 Ubi jalar sebagai bahan pangan, 

memiliki mutu yang baik ditinjau dari 

kandungan gizinya, terutama karbohidrat, 

mineral, dan vitamin. Kandungan vitamin A 

pada ubi jalar dalam bentuk provitamin A 

mencapai 9.000 SI/100 g, terutama ubi jalar 

yang daging umbinya berwarna orange atau 

jingga. Vitamin B1, B6, niasin dan vitamin C, 

cukup memadai jumlahnya pada ubi jalar. 

Kandung kalium, fosfor, kalsium, natrium, dan 

magnesium pada ubi jalar juga tinggi. Selain 

itu, ubi jalar khususnya varietas ungu 

mengandung senyawa antioksidanantara lain 

senyawa fenolik dan antosianin yang cukup 

tinggi berturut-turut 2,4 mg/100gr bb dan 

110,51 mg/100gr bahan (Ginting, Jusuf. 
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Rahayuningsih, krisnawati, dan Suprapto, 

2011). 

 Menurut Oki (2002), Aktivitas 

antioksidan dominan dalam ubi jalar ungu 

disumbangkan oleh kandungan antosianin. 

Suda (2003) menyatakan bahwa paling sedikit 

satu gugus caffeoyl asylated pada antosianin 

menyumbangkan aktifitas radikal yang tinggi. 

Nilai rata-rata aktivitas antioksidan pada 

produk olahan ubi jalar ungu muda berkisar 

antara 7,54% - 41,65%, dan ubi jalar ungu 

pekat berkisar antar 6,28% - 46,5%. Aktivitas 

antioksidan setelah pengolahan menurun 

dibandingkan dengan aktivitas antioksidan 

pada ubi jalar ungu segar. Pada tahap pra 

ekperimen, peneliti sudah melakukan 

percobaan pendahuluan membuat bantal 

dengan penambahan ubi jalar ungu sehingga 

di dapatkan hasil yaitu bantal yang berwarna 

merah kecoklatan  tidak berwarna ungu 

alami.Oleh karena itu penelitian ini telah 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

proporsi ubi jalar ungu terhadap aktivitas 

antioksidan pada  jajanan bantal. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODELOGI 

Bahan dan Alat  

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah beras ketan  (diperoleh 

dari Desa Ranggagata, kecamatan Praya Barat 

Daya, kabupaten Lombok Tengah),ubi jalar 

ungu ( di peroleh dari Pasar Dasan Agung, 

Kecamatan Selaparang, Mataram), kelapa 

parut, garam, kacang merah, H2SO4,methanol, 

aquadest dan larutan DPPH.  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah talenan, blender, gelas 

beker, Erlenmeyer, timbangan manual,daun 

kelapa, pisau, panci,sarung tangan plastik, 

kompor gas, baskom, pemarut kelapa, 

dandang, desikator, timbangan analitik, 

stopwatch, labu ukur,oven, cawan porselen, 

cawan pengabuan,tanur listrik, corong, oven 

pengabuan, vortex, botol, pipiet,   tabung 

reaksi,  sarung tangan,  dan kertas label. 

Metode 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan percobaan di laboratorium. 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL)dengan proporsi beras ketan dan ubi 

jalar ungu (P) sebagai faktor tunggal. 

p0 = beras ketan 60% : ubi jalar ungu 20% 

p1 = beras ketan 50% : ubi jalar ungu 30% 

p2 = beras ketan 40% : ubi jalar ungu 40% 

p3 = beras ketan 30% : ubi jalar ungu 50% 

p4 = beras ketan 20% : ubi jalar ungu 60% 

Masing-masing perlakuan dilakukan 3 

kali ulangan sehingga diperoleh 15 unit 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisis 

keragaman (Analysis of Variance)dengan taraf 

nyata 5% dengan menngunakan softwere 
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Costat. Apabila terdapat beda nyata, dilakukan 

uji lanjut polinomial ortogonal untuk 

parameter kimia dan Beda Nyata Terkecil 

(BNT) untuk parameter organoleptik 

(Hanafiah, 2002). 

Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1. Persiapan Alat 

Disiapkan semua alat-alat yang 

dibutuhkan untuk pembuatan jajanan bantal 

seperti baskom, pisau, kompor gas, dandang, 

daun kelapa, dan pemarut kelapa. 

3.4.2. Persiapan Bahan Baku 

Dilakukan persiapan mengenai 

kelengkapan bahan baku yang akan digunakan 

seperti beras ketan, kelapa, kacang merah, ubi 

jalar ungu, dan garam.  

1. Persiapan beras ketan 

a. Pencucian  

Proses pencucian beras ketan 

menggunakan air mengalir. Fungsi pencucian 

untuk menghilangkan kotoran yang menempel 

pada bahan  baku tersebut, sehingga 

diperoleh bahan baku yang bersih untuk 

kemudian diolah. 

b. Perendaman 

Perendaman dilakukan selama 1 jam 

dengan menggunakan air bersihsebanyak 400 

mL. Perendaman bertujuan untuk melunakkan 

tekstur beras ketan. 

c. Penirisan  

Penirisan dilakukan selama 15 menit. 

Penirisan ini bertujuan untuk menghilangkan 

sisa-sisa air yang menempel di bahan. Setelah 

ditiriskan kemudian dirasakan tekstur dari 

beras ketan, bila tekstur dari beras ketan 

masih cukup keras, maka beras ketan tersebut 

disiram lagi dengan air teksut dari beras ketan 

menjadi agak lebih lunak 

d. Penimbangan 

Setelah diperoleh beras ketan yang bersih, 

kemudian ditimbang sebanyak 100 g (62,3%) 

per unit percobaan. 

1. Persiapan Kelapa Parut 

a. Pencucian  

Proses pencucian kelapa menggunakan air 

mengalir. Fungsi pencucian untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada 

kelapa tersebut, sehingga diperoleh bahan 

baku yang bersih untuk kemudian diparut. 

b. Penirisan  

Penirisan dilakukan selama 5 menit. 

Penirisan ini bertujuan untuk menghilangkan 

sisa-sisa air yang menempel di bahan.  

c. Pemarutan 

Setelah proses penirisan, kelapa kemudian 

diparut. Tujuan pemarutan kelapa ini yaitu 

melakukanpengecilan ukuran kelapa sehingga 

mudah bercampur dengan bahan baku yang 

lain dan akan mempengaruhi tekstur produk 

menjadi lebih baik. 

d. Penimbangan   

Kelapa yang sudah diparut kemudian 

ditimbang beratnya sekitar 50 g (31,15%) per 

unit percobaan. 

2. Persiapan Daun Kelapa 

a. Penghilangan Lidi 

Penghilangan lidi dilakukan secara manual 

dengan pisau. Hal ini bertujuan agar daun 

kelapa menjadi lebih halus dan memudahkan 

pembentukan saat pembuatan kemasan 

bantal. 

b. Pencucian 

Proses pencucian daun kelapa menggunakan 

air mengalir. Fungsi pencucian untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada 

daun kelapa tersebut. 
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c. Pengeringan dengan Lap 

Daun kelapa yang sudah dicuci dikeringkan 

dengan kain lap brsih. Hal ini berfungsi untuk 

membersihkan dan mengeringkan daun kelapa 

dari sisa air yang menempel. 

d. Pembentukkan Kemasan 

Pembentukan daun kelapa menjadi 

kemasan bantal dilakukan dengan 

melilit/menganyam daun kelapa menjadi 

bentuk bantal. 

3. Persiapan Kacang Merah 

a. Sortasi 

Sortasi dilakukan untuk memisahkan 

kacang merah yang baik dengan yang rusak. 

b. Pencucian 

Pencucian kacang merah dilakukan 

menggunakan air mengalir. Fungsinya untuk 

menghilangkan kotoran yang menempel pada 

bahan. 

c. Perendaman 

Perendaman kacang merah dilakukan 

selama 15 menit dengan air bersih sebanyak 

150 mL air. Fungsi perendaman adalah untuk 

mendifusikan air ke dalam kacang merah, 

sehingga tekstur bahan menjadi lunak/empuk. 

d. Penirisan  

Penirisan dilakukan selama 5 menit 

menggunakan wadah penyaring. Penirisan ini 

bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air 

yang masih tersisa di bahan. 

e. Penimbangan 

Kacang merah yang sudah ditiriskan 

kemudian ditimbang beratnya sekitar 10 g 

(6,25%) per unit percobaan. 

4. Pembuatan Bubur Ubi Jalar Ungu 

 

 

 

5. Sortasi 

Proses sortasi dilakukan secara manual, 

Sortasi dilakukan untuk memisahkan ubi jalar 

ungu yang baik dengan yang rusak. 

a. Pengupasan 

Proses pengupasan dilakukan dengan 

menghilangkan kulit terluar ubi jalar ungu 

menggunakan pisau.Pengupasan berfungsi 

untuk membersihkan ubi dari kullit luar yang 

kotor. 

b. Penimbangan 

Setelah ubi jalar ungu disortasi, kemudian 

ditimbang sebanyak 634,8 g untuk seluruh 

unit percobaan. 

c. Pencucian 

Proses pencucian ubi jalar ungu dilakukan 

menggunakan air mengalir. Fungsinya untuk 

menghilangkan kotoran dan lendir yang 

menempel pada bahan. 

d. Penirisan 

Proses penirisan dilakukan selama 5 menit 

menggunakan wadah penyaring. Penirisan ini 

bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa air 

yang masih tersisa di ubi jalar ungu. 

e. Pengirisan/Pengecilan Ukuran 

Proses pengirisan ubi jalar ungu dilakukan 

menggunakan pisau, hingga terbenuk irisan 

dengan ketebalan 1 m. Hal ini dimaksudkan 

untuk memudahkan ubi jalar ungu ketika di 

haluskan. 

f. Penghancuran/ pembuatan Bubur 

Ubi jalar ungu dihaluskan menggunakan 

blender dengan penambahan air 10% dari 

volume blender. Fungsi penghancuran adalah  

memudahkan ubi jalar ungu bercampur 

dengan bahan baku yang lain. 

6. Pencampuran Bahan-bahan Bantal 
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Bahan-bahan antara lain beras ketan, 

kelapa parut, garam dan kacang merah 

dicampur menjadi satu dan dimasukkan ke 

dalam kemasan bantal. Pengadukan dilakukan 

secara manual hingga bahan-bahan tercampur 

merata. 

7. Pencampuran Bubur Ubi Jalar Ungu 

Bubur ubi jalar ungu ditambahkan sesuai 

perlakuan dengan konsentrasiyang berbeda-

beda ke campuran bahan baku bantal yang 

telah disediakan. 

8. Pembentukan Bantal 

Disiapkan daun kelapa yang sudah 

dibentuk,kemudian bahan-bahan antara lain 

beras ketan, kelapa parut, garam, kacang 

merah dan ubi jalar ungu yang telah dicampur 

menjadi satu dimasukkan ke dalam kemasan 

bantal. 

9. Perebusan  

Disiapkian air sebanyak 1000 ml kemudian 

dimasukkan kedalam panci bersama dengan 

jajanan bantal yang telah di bungkus dengan 

daun kelapa, kemudian direbus selama ±4 

jam. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan dan analisis sifat 

organoleptik dan kimia jajanan bantal 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(Signifikan). Data yang berbeda nyata 

dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% untuk sifat 

organoleptik sedangkan sifat kimia dilakukan 

uji lanjut menggunakan uji lanjut Polynomial 

Ortogonal. 

 

 

 

1. Analisis Kimia (kadar air, kadar abu 
dan aktivitas antioksidan) 
 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Purata 
Analisis Kimia Jajanan Bantal 
 

 
 Angka- angka yang diikuti oleh huruf- huruf 
yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 5%. 
 

Hasil analisis keragaman pada Tabel 10 

menunjukkan bahwa proporsi perbandingan 

penambahan beras ketan dan ubi jalar ungu 

memberikan pengaruh terhadap mutu kimia 

jajanan bantal yang dihasilkan. Pada Tabel 10 

dapat dilihat bahwa pada parameter kadar air, 

kadar abudan antioksidan memberikan 

pengaruh yang signifikan (berbeda nyata ), 

sehingga dilakukan uji lanjut dengan uji 

polinomial ortogonal pada taraf 5%. 

1. Kadar Air 

Kadar air merupakan banyaknya air 

yang terkandung dalam bahan pangan yang 

dinyatakan dalam persen. Kadar air 

merupakan salah satu karakteristik yang 

sangat penting dalam bahan pangan karena 

air dapat mempengaruhi penampakan, 

tekstur, dan citarasa pada bahan pangan. 

Kadar air dalam bahan pangan ikut 

menentukan kesegaran dan daya awer bahan 

pangan tersebut (Winarno, 2004). Kandungan 

air dalam bahan baku akan berpengaruh 

terhadap sifat organoleptik prooduk akhir 

jajanan bantal. Berdasarkan hasil pengamatan 

dan analisis keragaman pada table 10.dapat 

dilihat bahwa proporsi perbandingan 

Param
eter 

Parameter 
Kadar Air Kadar Abu Aktivitas 

Antioksidan 
p0 57,02±0,03c 0,70±0,03d 27,03±0,03e 
p1 57,03±0,04c 0,87±0,00c 48,03±0,05d 
p2 57,92±0,03b 1,15±0,03b 60,05±0,03c 
p3 61,03±0,04a 1,16±0,03b 61,07±0,05b 
p4 61,04±0,03a 1,35±0,04a 62,07±0,04a 
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penggunaan beras ketan dan ubi jalar ungu 

memberikan pengaruh yang signifikan 

(berbedan nyata) terhadap kadar air jajanan 

bantal. Oleh karena itu perlu dilakukan uji lajut 

polinomial ortogonal terhadap kadar air jajana 

bantal. Hubungan antara proporsi 

perbandingan penggunaan beras ketan  dan 

ubi jalar ungu  terdap kadar air jajanan bantal 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Kadar Air Jajanan Bantal 

 

 Gambar 1. merupakan grafik proporsi 

penggunan beras ketan dan ubi  jalar ungu  

terhadap kadar airjajanan bantal. Dimana 

perlakuan p0, p1, p2, p3, dan p4  

menunjukkan terjadi peningkatan kadar air 

dengan persamaan y = 1,204x + 55,20 

dengan koefisien determinasi R² = 0,849. Nilai 

1,204  yang menentukan arah regresi linier 

yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

proporsi penggunaan beras ketan dengan ubi 

jalar ungu terhadap kadar air jajanan bantal, 

artinya semakin tinggi penggunaan ubi jalar 

ungu maka kadar air jajanan bantal semakin 

meningkat sebesar 1,204. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0,849  yang 

termasuk katagori sangat kuat. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan ubi 

jalar ungu  dan kadar air jajanan bantal sangat 

kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) 0,849 

artinya 84,9 %  kadar air jajanan bantal 

dipengaruhi oleh penggunaan ubi jalar ungu.  

 Berdasarkan hasil penelitian pada 

beerbagai perlakuan p0 (beras ketan 60% : 

ubi jalar ungu 20%), p1(beras ketan 50% : 

ubi jalar ungu 30%), p2 (beras ketan 40% : 

ubi jalar ungu 40%), p3 (beras ketan 30% : 

ubi jalar ungu 50%), dan p4 (beras ketan 20% 

: ubi jalar ungu 60%) Semakin tinggin 

penggunaaan ubi jalar ungu maka semakin 

tinggi kandungan air pada jajanan bantal. Jika 

dilihat dari komposisi kimia bahan menurut 

Zuraida (2005) ubi jalar ungu memepunyai 

kandungan air sebesar 68,50 gr/100 gr bahan 

dan beras ketan mempunyai kandungan air 

sebesar 13,0 gr / 100 gr bahan (Purwani, 

2007). Selama proses pengolahan (perebusan) 

menyebabkan kadar air pada jajanan bantal 

meningkat pula. Beras ketan memiliki 

kandungan amilopektin yang sangat tinggi, 

amilopektin jika dipanaskan dan ditambahkan 

dengan air, akan mengalami pembengkakan 

dan akhirnya pecah sehingga daya 

penyerapan airnya pun semakin tinggi. 

Menurut Winarno (2008) apabila suspensi 

dalam pati dalam air dipanaskan, air yang 

semula berada diluar granula akan terikat ke 

dalam butir-butir pati dan tidak dapat bergerak 

bebas lagi, butir-butir pati membengkak dan 

akhirnya menjadi gelatinisasi  pati.  

  

2. Kadar Abu 

Sekitar 96% bahan makanan terdiri 

dari bahan organik dan air. Sisanya terdiri dari 

57,0265

57,0362

57,9257

61,0373

61,0467

y = 1,204x + 55,20
R² = 0,849
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unsur-unsur mineral. Mineral diperlukan oleh 

manusia agar memiliki kesehatan dan 

pertumbuhan yang baik. Mineral 

dikelompokkan menjadi dua kelompok 

berdasarkan jumlahnya dalam tubuh manusia. 

Mineral yang terdapat di tubuh dalam jumlah 

yang besar disebut sebagai mineral makro, 

sedangkan mineral yang terdapat dalam 

jumlah kecil disebut mineral mikro. Unsur 

mineral juga dikenal sebagaizat anorganik 

atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, 

bahan-bahan organik terbakar tetapi zat 

anorganiknya tidak terbakar, karena itulah 

didsebut abu (Winarno, 1986). 

Kandungan abu dalam bahan baku 

akan berpengaruh terhadap sifat organoleptik 

prooduk akhir jajanan bantal. Berdasarkan 

hasil pengamatan dan analisis keragaman 

pada tabel 1.dapat dilihat bahwa proporsi 

perbandingan penggunaan beras ketan dan 

ubi jalar ungu memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbedan nyata) terhadap kadar 

abu jajanan bantal. Oleh karena itu perlu 

dilakukan uji lajut polinomial ortogonal 

terhadap kadar air jajana bantal.Hubungan 

antara proporsi perbandingan penggunaan 

beras ketan  dan ubi jalar ungu  terdap kadar 

air jajanan bantal dapat dilihat pada Gambar 

2. 

 

 

Gambar 2.Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Kadar Abu Jajanan 

Bantal. 

Gambar 2. merupakan grafik proporsi 

penggunan beras ketan dan ubi  jalar ungu  

terhadap kadar abu jajanan bantal. Dimana 

perlakuan p0, p1, p2, p3, dan p4  

menunjukkan terjadi peningkatan kadar abu 

dengan persamaan y = 0,159x + 0,571 

dengan koefisien determinasi R² = 0,947. Nilai 

0,159  yang menentukan arah regresi linier 

yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang positif antara 

proporsi penggunaan beras ketan dengan ubi 

jalar ungu terhadap kadar abu jajanan bantal, 

artinya semakin tinggi penggunaan ubi jalar 

ungu maka kadar abu jajanan bantal semakin 

meningkat sebesar 0,159. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0,571  yang 

termasuk katagori sangat kuat. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan ubi 

jalar ungu  dan kadar abu jajanan bantal 

sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) 

0,947 artinya 94,7 %  kadar abu jajanan 

bantal dipengaruhi oleh penggunaan ubi jalar 

ungu.  

Berdasarkan hasil penelitian pada 

berbagai perlakuan p0 (beras ketan 60% : ubi 

0,7014

0,8734
1,1525
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1,3527
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jalar ungu 20%), p1(beras ketan 50% : ubi 

jalar ungu 30%), p2 (beras ketan 40% : ubi 

jalar ungu 40%), p3 (beras ketan 30% : ubi 

jalar ungu 50%), dan p4 (beras ketan 20% : 

ubi jalar ungu 60%) Semakin tinggi 

penggunaan ubi jalar ungu maka semakin 

tinggi kandungan abu pada jajanan bantal. Hal 

ini disebabkan karena kadarabu padaubi jalar 

ungu lebih tinggi daripada beras 

ketan.Komposisi beras ketan menurut Zulaikah 

(2002) memiliki kandar abu sekitar 0,5 gr/ 100 

gr bahan dan ubi jalar ungu mempunyai kadar 

abu sekitar 0,84 gr/ 100 gr bahan (Suprapta, 

2003).  Kandungan mineral yang sangat tinggi 

memepengaruhi kadar abu pada suatu bahan 

pangan. Kandungan mineral seperti kalsium, 

fosfor, zink, vitamin A, serta vitamin C  yang 

cukup tinggi pada ubi jalar ungu membuat 

kadar abu pada jajanan bantal semakin tinggi. 

3.  Aktivitas Antioksidan 

Pengukuran aktivitas antioksidan 

secara spektrofotometri dengan metode DPPH. 

Metode DPPH adalah salah satu uji kuantitatif 

untuk mengetahui seberapa besar aktivitas 

kombinasi pastaubi jalar ungu sebagai 

antioksidan. Metode pengujian meggunakan 

DPPH merupakan metode yang konvensional 

dan telah lama digunakan untuk penetapan 

aktivitas senyawa antioksidan.  Untuk 

mengetahui tingkat perendaman warna 

sebagai akibat adanya senyawa antioksidan 

yang mampu mengurangi intensitas waran 

ungu dari DPPH, maka pengurangan reaksi 

warna dilakukan pada kosentrasi ekstrak yang 

berbeda-beda. Semakin tinggi kosentrasi 

ekstrak akan semakin besar pula 

perendamannya yang ditandai dengan 

terbentuknya warna kuning. Dikarenakan pada 

kosentrasi tinggi senyawa yang terkandung 

akan semakin banyak dan meneyebabkan 

semakin besar pula aktivitas antioksidannya. 

Uji aktivitas antioksidan DPPH berdasarkan 

reaksi penagkapan radikal DPPH oleh senyawa 

antioksidan melalui mekanisme donasi atom 

hidrogen sehingga akan dihasilakan DPPH-H 

(bentuk non-radikal) dan menyebabkan 

terjadinya penurunan intensitas warna ungu 

dari DPPH. 

 Aktivitas antioksidan dalam bahan 

baku akan berpengaruh terhadap sifat 

organoleptik produk akhir jajanan bantal 

terutama wana produk. Berdasarkan hasil 

pengamatan dan analisis keragaman pada 

tabel 10.dapat dilihat bahwa proporsi 

perbandingan penggunaan beras ketan dan 

ubi jalar ungu memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap  aktivitas 

antioksidan jajanan bantal. Oleh karena itu 

perlu dilakukan uji lajut polinomial ortogonal 

terhadap aktivitas antioksidan  jajan bantal. 

Hubungan antara proporsi perbandingan 

penggunaan beras ketan  dan ubi jalar ungu  

terdap aktivitas antioksidan jajanan bantal 

dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Senyawa Antioksidan 

Jajanan Bantal.  
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Gambar 3. merupakan grafik proporsi 

penggunan beras ketan dan ubi  jalar ungu  

terhadap senyawaantioksidan jajanan bantal. 

Dimana perlakuan p0, p1, p2, p3, dan p4  

menunjukkan terjadi peningkatan senyawa 

antioksidan dengan persamaan y = 8,312x + 

26,71 dengan koefisien determinasi R² = 

0,778. Nilai 8,312  yang menentukan arah 

regresi linier yang bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara proporsi penggunaan beras 

ketan dengan ubi jalar ungu terhadap 

senyawa antioksidan jajanan bantal, artinya 

semakin tinggi penggunaan ubi jalar ungu 

maka senyawa antioksidan jajanan bantal 

semakin meningkat sebesar 8,312. Nilai 

koefisien korelasi yang diperoleh adalah 26,71  

yang termasuk katagori sangat kuat. Hal ni 

menunjukkan korelasi antara penggunaan ubi 

jalar ungu  dan senyawa antioksidan  jajanan 

bantal sangat kuat. Nilai koefisien determinasi 

(KD) 0,778 artinya 77,8 %  senyawa 

antioksidan  jajanan bantal dipengaruhi oleh 

penggunaan ubi jalar ungu. Semakin tinggi 

proporsi penggunaan ubi jalar ungu dan 

semakin rendah penggunaan beras ketan 

maka senyawa antioksidan  jajanan 

bantalsemakin tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

berbagai perlakuan p0 (beras ketan 60% : ubi 

jalar ungu 20%), p1(beras ketan 50% : ubi 

jalar ungu 30%), p2 (beras ketan 40% : ubi 

jalar ungu 40%), p3 (beras ketan 30% : ubi 

jalar ungu 50%), dan p4 (beras ketan 20% : 

ubi jalar ungu 60%) Semakin tinggin 

penggunaaan ubi jalar ungu maka semakin 

tinggi aktivitas antioksidan pada jajanan 

bantal. Kandungan antioksidan  dominan pada 

ubi jalar ungu disumbangkan oleh kandungan 

antosianin (Oki, 2002). Ubi jalar ungu pekat 

segar memiliki aktivitas antioksidan sebesar 

59,25%, lebih besar dari aktivitas antioksidan 

ubi jalar muda yaitu 56,64% (Husna, Novita, 

dan Rohaya, 2013). Berdasarkan penelitian 

Dwidjanarko (2008) aktivitas antioksidan pada 

ubi jalar ungu adalah 61,24% - 89,06%.  

Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu 

berpengaruh terhadap aktivitas antiooksidan 

pada ubi jalar ungu tersebut. Menurut Husna 

dkk (2013) proses pemanasan menggunakan 

media air (perebusan) pada pengolahan ubi 

jalar ungu dapat mengurangi kandungan 

antosiani pada produk olahan tersebut. Akan 

tetapi menurut Teow (2007) aktivitas 

antioksidan pada ubi jalar ungu tidak hanya di 

sumbangkan oleh kandungan antosianin, 

senyawa antioksidan selain antosianin yang 

terdapat pada ubi jalar ungu adalah asam 

fenolat, tokoferol (vitamin E), lutein, dan 

zeaxanthin. Menurut Andayani (2008), 

senyawa fenol yang memiliki aktivitas 

antioksidan biasanya memiliki gugus –OH dan 

–OR seperti flavonoid dan fenolat.  

4. Mutu Organoleptik 

a. Organoleptik Warna (Hedonic dan 

scoring) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman pada tabel 1. dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan beras 

ketan dan pasta ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang signifikan (berbeda nyata) 

terhadap mutu hedonic  dan  scoring  jajanan 

bantal. Oleh karena itu perlu dilakukan uji 

lanjut beda nyata Terkecil (BNT) terhadap 

mutu organoleptik parameter warna secara 

hedonic maupun scoring. Berdasarkan hasil 
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penelitian dan analisis data, tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna dari jajanan bantal 

pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Mutu OrganoleptikWarna 

Jajanan Bantal. 

Gambar 4. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonic) berkisar antara 

2,7– 3,5 yakni tingkat kesukaan agak suka 

sampai sangat suka. Purata hasil pengamatan 

mutu sensoris parameter aroma cookies pada 

masing-masing perlakuan p0, p1, p2, p3 dan 

p4 berturut-turut yaitu 3,5,  3,15,  3,4, 3,3 

dan 2,7%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P0 (beras ketan 

60% : ubi jalar ungu 20%) yaitu sebesar 3,5% 

dan merupakan perlakuan yang paling disukai 

oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p4 (beras ketan 

20% : ubi jalar ungu 60%) yaitu sebesar 2,7% 

dan merupakan perlakuan yang kurang disukai 

oleh panelis.  Berdasarkan gambar 6.panelis 

cendrung lebih  menyukai warna jajanan 

bantal dengan konsentrasi beras ketan  lebih 

banyak dibandingkan dengan pasta ubi jalar 

ungu, sehingga semakin banyak proporsi 

pengunaan beras ketan  pada jajanan batal 

maka warna jajanan bantal semakin disukai 

oleh panelis.  

Warna adalah satu-satunya  penentu  

organoleptik  yang  paling penting  saat  

menentukan  harapan  orang tentang  

kemungkinan  rasa  makanan  dan minuman. 

Ubi jalar ungu  merupakan  salah  satu produk 

pangan yang dapat digunakan sebagai 

pewarna  alami.  Untuk uji scoring berkisar 

anntara 2,6 – 3,1  (merah coklatan – coklat). 

Purata hasil pengamatan mutu organoleptik  

parameter warna cookies pada masing-masing  

perlakuan  p0, p1, p2, p3,  dan p4 berturut-

turut yaitu 2,6, 2,95, 3,1, 2,95,  dan 2,7.  Dari 

semua perlakuan tersebut diketahui bahwa 

nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan p2 

(beras ketan 40% : ubi jalar ungu 40%) yaitu 

sebesar 3,1%, sedangakan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p0 (beras ketan 

60% : ubi jalar ungu 20%).  

 Nilai purata dan analisis data uji 

scoring diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan yaitu perlakuan po berbeda nyata 

dengan semua perlakuan p1, p2, p3 dan p4   . 

Perlakuan p1 berbeda nyarta dengan 

perlakuan p0, p2, dan p4 namun  memiliki nilai 

yang sama dengan perlakuan p3. Perlakuan p2 

memiliki nilai yang berbeda nyata dengan 

semua perlakuan. Perlakuan p3 berbeda nyata 

dengan perlakuan p0, p2, p4 namun tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan p1. 

Perlakuan p4 berbeda nyata dengan semua 

perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan  penambahan pasta ubi jalar 

ungu  pada setiap perlakuan po, p1, p2, p3, 
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dan p4 dapat diterima baik oleh panelis. Uji 

scoring untuk warna  berkisar anntara 2,6 – 

3,1  (merah coklatan – coklat), hal ini 

disebabkan karena pigmen warna alami yang 

terdapat pada ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu 

mengandung senyawa antosoianin yang 

berupa waran ungu, merah, dan merah 

kecoklatan. Pigmen alami  inilah yang 

mempengaruhi tingkat warna jajanan bantal 

ubi jalar ungu dapat terbentuk. Semakin 

banyak komposisi ubi jalar ungu yang 

digunakan pada pembuatan jajanan bantal 

maka warna yang dihasilkan akan semakin 

merah pekat atau semakin coklat. Antosiani 

pada ubi jalar ungu berwarna ungu, akan 

tetapi pada proses pengolahan menggunakan 

panas, senyawa antosiani tersebut mengalami 

degradasi sehingga warnanya berwaran 

merah.  

b. Organoleptik Kekenyalan (Hedonic 

dan scoring) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman pada tabel 12. dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan beras 

ketan dan ubi jlar ungu memberikan pengaruh 

yang nonsignifikan (tidak berbeda nyata) 

terhadap mutu sensoris parameter kekenyalan 

jajanan bantal secara hedonic maupun 

scoring. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data, tingkat kesukaan panelisis 

terhadap kekenyalan dari jajanan bantal pada 

masing-masng perlakuan dapat dilihat pada 

gambar 5. 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Mutu 

OrganoleptikKekenyalan  Jajanan Bantal. 

Gambar 5. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonic) berkisar antara 

3,25 – 3,6 yakni tingkat kesukaan agak suka 

sampai suka. Purata hasil pengamatan mutu 

sensoris parameter kekenyalan jajanan bantal 

pada masing-masing perlakuan p0, p1, p2, p3,  

dan p4 berturut-turut yaitu 3,6, 3,45, 3,5, 

3,45, dan 3,25%.  Dari masing-masing 

perlakuan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan p0(beras 

ketan 60% : ubi jalar ungu 20%) yaitu 

sebesar 3,6% dan merupakan perlakuan yang 

disukai oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p4 (beras ketan 

20% : ubi jalar ungu 60%) yaitu sebesar 

3,25% serta merupakan perlakuan yang 

kurang disuai oleh panelis. Hal ini diduga 

karena kandunagn serat yang sangat tinggi 

pada ubi jalar ungu. Berdasarkan tingkat 

kesukaan (hedonic) nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikan untuk setiap 

perlakuan yaitu, p4 berbeda nyata dengan 

perlakuan p0, p1, p2, dan p3  sedangkan 
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perlakuan p0, p1, p2,  dan p3 tidak berbeda 

nyata. 

 Untuk uji scoring berkisar anntara 

2,95 – 3,4 (agak kenyal - kenyal). Purata hasil 

pengamatan mutu organoleptik  parameter 

kekenyalan jajanan bantal  pada masing-

masing perlakuan p0, p1, p2, p3,  dan p4 

berturut-turut yaitu 3,35, 3,4, 3,3, 3,15 dan 

2,95%.  Dari semua perlakuan tersebut 

diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh pada 

perlakuan p1 (beras ketan 50% : ubi jalar 

ungu 30%) yaitu sebesar 3,4 %, 

sedangangkan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan p4 (beras ketan 20% : ubi jalar 

ungu 60%) yaitu 2,95%. Hal ini disebabkkan 

karena beras ketan memilki kandungan 

amilopektin  yang sanagt tinggi sebesar 99%  

dibandingkan ubi jalar ungu. Tingginya 

kandungan amilopektin pada beras ketan 

mampu menghasilkan tingakat kekenyalan 

yang sangat tinggi pada produk pangan 

(Imanningsih, 2012). 

c. Organoleptik Aroma (Hedonic dan 

scoring) 

  Berdasarkan hasil pengamatan 

dan analisis hasil keragaman pada tabel 1. 

dapat dilihat bahwa proporsi penggunaan 

beras ketan dan ubi jalar ungu memberikan 

pengaruh yang nonsignifikan (tidak berbeda 

nyata) terhadap mutu sensoris parameter 

aroma jajanan bantal secara hedonic namun 

memeberikan pengaruh yang signifikan 

(berbeda nyata) paja uji  scoring. Oleh karena 

itu tidak perlu dilakukan uji lanjut beda nyata 

terkecil (BNT) terhadap mutusensoris 

parameter aroma jajanan bantal secara 

hedonic namun perlu dilakukan uji lanjut beda 

nyata Terkecil  (BNT) pada parameter aroma 

secara scoring. Berdasarkan hasil penelitian 

dan analisis data, tingkat kesukaan panelisi 

terhadap aoma jajanan bantal pada masing-

masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 

6. 

 

Gambar 6. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Mutu Organoleptik 

Aroma Jajanan Bantal. 

Gambar 8.menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (hedonic) berkisar antara 3,7- 3,5% 

yakni tingkat kesukaan agak suka sampai 

suka. Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter aroma jajanan bantal pada masing-

masing perlakuan p0, p1, p2, p3, dan p4 

berturut-turut yaitu 3,7, 3,6, 3,4, 3,5 dan 

3,35%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan p0 (beras ketan 

60% : ubi jalar ungu 20%) yaitu sebesar 3,7% 

dan merupakan perlakuan yang paling disukai 

oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p4 (beras ketan 

20%s : ubi jalar ugu 60%) yaitu sebesar 

3,35% dan merupakan perlakuan yang kurang 

disukai oleh panelis.  Berdasarkan gambar 4.7 

panelis cendrung menyukai aroma jajanan 

bantal dengan konsentrasiberas ketan lebih 

banyak daripada ubi jalar ungu.  
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Untuk uji scoring berkisar anntara 

3,65 – 2,95  (Tidak beraroma khas jajanan 

bantal –beraroma khas jajanan bantal). Purata 

hasil pengamatan mutu organoleptik  

parameter  aroma jajanan bantal pada 

masing-masing perlakuan p0, p1, p2, p3 dan 

p4 berturut-turut yaitu3,65, 3,4, 2,95, 3,3 dan 

3% .  Dari semua perlakuan tersebut diketahui 

bahwa nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan 

p0 (beras ketan 60% : ubi jalar ungu 20%) 

yaitu sebesar 3,65%, sedangakan nilai 

terendah diperoleh pada perlakuan p2 (beras 

ketan 40% : ubi jalar ungu 40%) yaitu 2,95%. 

Aroma jajanan bantal yang dihasilkan dari 

penggunaan bahan dasar jajanan bantal yaitu 

ubi jalar ungu dan bahan lainnyasehingga pad 

saat di rebus akan mengeluarkan aroma 

jajanan bantal yang khas. Adanya penggunaan 

ubi jalar ungu dan beras ketan sebagai bahan 

campuran dalam pembuatan jajanan bantal 

menghasilkan munculnya roma yang khas. Hal 

ini disebabkan karena ester alami pembentuk 

aroma yang terkandung pada ubi jlaar ungu 

sehingga semakin tinggi presentasi 

penggunaan ubi jalar ungu maka semakin 

tinggi nyatanya khas aroma jajanan bantal.  

 

d.Organoleptik Rasa (Hedonic dan 

scoring) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman pada tabel 1 .dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan beras 

ketan dan ubi jlar ungu memberikan pengaruh 

yang nonsignifikan (tidak berbeda nyata) 

terhadap mutu sensoris parameter rasa 

jajanan bantal secara hedonic maupun 

scoring. Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisis data, tingkat kesukaan panelisis 

terhadap kekenyalan dari jajanan bantal pada 

masing-masng perlakuan dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 

. 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Beras Ketan dan Ubi Jalar 

Ungu Terhadap Mutu Organoleptik Rasa 

Jajanan Bantal. 

Gambar 7.menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (hedonic) berkisar antara 3,55 – 3,2 

yakni tingkat kesukaan agak suka sampai 

suka. Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter kekenyalan jajanan bantal pada 

masing-masing perlakuan p0, p1, p2, p3,  dan 

p4 berturut-turut yaitu 3,35, 3,55, 3,3, 3,45 

dan 3,2%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan p1(beras ketan 50% 

: ubi jalar ungu 30%) yaitu sebesar 3,55% 

dan merupakan perlakuan yang disukai oleh 

panelis, sedangkan nilai terendah diperoleh 

pada perlakuan p4 (beras ketan 20% : ubi 

jalar ungu 60%) yaitu sebesar 3,2% serta 

merupakan perlakuan yang kurang disuai oleh 

panelis. Berdasarkan tingkat kesukaan 

(hedonic) nilai purata dan analisis data 

diperoleh nilai signifikan untuk setiap 

perlakuan yaitu, p4 berbeda nyata dengan 

perlakuan p0, p1, p2, dan p3  sedangkan 
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perlakuan p0, p1, p2,  dan p3 tidak berbeda 

nyata. 

 Untuk uji scoring berkisar anntara 3,1 

– 3,3 (agak manis). Purata hasil pengamatan 

mutu organoleptik  parameter rasa jajanan 

bantal  pada masing-masing perlakuan p0, p1, 

p2, p3,  dan p4 berturut-turut yaitu 3,1, 3,1, 

3,2, 3,3 dan 3,25%.  Dari semua perlakuan 

tersebut diketahui bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan p3 (beras ketan 

30% : ubi jalar ungu 50%) yaitu sebesar 3,3 

%, sedangangkan nilai terendah diperoleh 

pada perlakuan p1 (beras ketan 60% : ubi 

jalar ungu 20%) yaitu 3,25%. Rasa agak 

manis pada jajanan bantal ini disebabkan oleh 

adanya gula reduksi yang terdapat pada ubi 

jalar ungu sekitar 0,30%. Selai rasa manis 

pada produk jajanan bantal tersebut 

didapatkan rasa gurih yang berasal dari 

penggunaan kelapa parut dan garam. Kelapa 

parut yang menjadi salah satu bahan dasar 

jajanan bantal membuat jajanan bantal rasa 

yang gurih disebakan karena kelapa parut 

mengandung santan yang kaya akan lemak 

yang cukup tinggi.   

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: Proporsii 

penggunaan beras ketan dan ubi jalar ungu 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

(signifikan) terhadap parameter kadar air, 

kadar abu, aktivitas antioksidan, uji 

organoleptik (scoring) aroma dan uji 

organoleptik (hedonic  danscoring) warna, 

tetapi tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap uji orgnaoleptik 

(hedonic  dan scoring) kekenyalan,  uji 

organoleptik (hedonic  dan scoring) rasa, dan 

uji organoleptik (hedonic) aroma. Perlakuan 

terbaik adalah pada pelakuan p4 (beras ketan 

20% : ubi jalar ungu 60%) untuk parameter 

kadar air 61,05%, kadar abu 1,4%, dan 

aktivitas antioksidan 62,1%, warna merah 

kecoklatan (sangat disukai panelis), agak 

kenyal (agak disukai panelis) , rasa manis 

(disukai panelis) dan beraroma khas ubi jalar 

ungu (disukai panelis). 
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