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ABSTRACT  

 The purpose of this study was to know the effect of purple sweet potato and red 
rice ratio on dietary fiber, moisture content, rehydration and sensory (color, flavor and 
aroma). This research used Completely Randomized Block Design (CRBD) with single 
factor experiment consisting of 6 treatment of sweet potato paste (55 %, 60 %, 65 %, 
70 %, 75 %  and 80 %) and  red rice (45 %, 40 %, 35 %, 30 %, 25 % and 20 %). The 
results of the observation were analyzed using ANOVA and further using by Costat. The 
results showed that the ratio of purple sweet potato paste and red rice gave a significant  
different effect on total dietary fiber, hedonic test of aroma, texture, color but not 
significantly different on moisture content and rehydration. The results of this study also 
showed that the concentration of purple sweet potato and red rice which resulted in the 
proportion of instant porridge with the best quality was the treatment of purple sweet 
potato paste 55 % : red rice 45 % (moisture content 5.7 % and dietary fiber 10.9 %, 
rehydration 420 mL/g, color, texture and aroma preferably neutral by panelist). 
 
Keywords : Dietary fiber, instant porridge, purple sweet potato, red rice. 
 

ABSTRAK 
 

       Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pasta ubi jalar ungu 
dan beras merah terhadap serat pangan total,  kadar air, Daya rehidrasi dan sensoris, 

(warna, rasa dan aroma) bubur instan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan percobaan faktor tunggal yang terdiri dari enam perlakuan pasta 
ubi jalar ungu (ubi jalar + air) dengan konsentrasi 55%, 60%, 65%, 70%,75%, 80% dan 

beras merah dengan konsentrasi yaitu 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20% Hasil 
pengamatan dianalisis menggunakan analisis keragaman (ANOVA) dengan menggunakan 

Software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan nyata, maka diuji lanjut dengan metode 

Ortogonal Polinomial pada taraf nyata 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
konsentrasi pasta ubi jalar ungu dan beras merah memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap parameter kadar serat pangan total, uji hedonik (warna, aroma dan  
tekstur) namun tidak berbeda nyata terhadap kadar air dan daya rehidrasi.  Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi pasta ubi jalar ungu dan beras merah 
yang menghasilkan proporsi bubur instan dengan mutu terbaik adalah perlakuan pasta 

ubi jalar ungu 55 % : beras merah 45 % (kadar air 5,7 % dan kadar serat pangan total 

10,9 %, daya rehidrasi 420 mL/g, warna, rasa dan aroma yang disukai netral oleh 
panelis).  

 
Kata kunci :Beras merah, bubur instan, serat pangan, ubi jalar ungu. 
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PENDAHULUAN 

Masalah gizi di Indonesia saat ini 

memasuki masalah gizi ganda. Artinya, 

masalah gizi kurang masih belum teratasi 

sepenuhnya, sementara sudah muncul 

masalah gizi lebih. Kelebihan gizi yang 

menimbulkan obesitas dapat baik pada 

anak-anak hingga usia dewasa. Obesitas 

disebabkan oleh ketidakaseimbangan antara 

jumlah energi yang masuk dengan yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi 

biologis seperti pertumbuhan fisik, 

perkembangan aktivitas, pemeliharaan 

kesehatan. 

Obesitas (kegemukan) merupakan salah satu

 penyakit salah gizi, sebagai akibat konsumsi 

makanan yang jauh melebihi 

kebutuhannya (Soetjiningsih, 2012).     

Faktor utama penyebab obesitas 

tersebut ialah kebiasaan hidup sehari-hari, 

seperti pola makan, aktivitas fisik, dan pola 

tidur yang diterapkan pada anak dan akan 

memicu beberapa masalah penyakit, 

masalah fisik, psikologis dan isolasi sosial 

pada anak (Arisman, 2010). Di beberapa 

daerah pada sekelompok masyarakat 

Indonesia terutama di kota-kota besar 

(Jakarta, Surabaya, Manasdo, Medan, 

Yogyakarta) masalah kesehatan masyarakat 

utama justru dipicu dengan adanya kejadian 

obesitas, meledaknya kejadian obesitas di 

beberapa daerah di Indonesia akan 

mendatangkan masalah baru yang 

mempunyai konsekuensi yang serius bagi 

pembangunan bangsa Indonesia khususnya 

di bidang kesehatan (Khomsan, 2006). 

Terjadinya perubahan kebiasaan dari 

makan secara teratur menjadi pola makan 

yang kurang terstruktur, yang lebih 

menyukai konsumsi kudapan dengan produk 

makanan siap saji dan minuman ringan 

ketimbang makan sampai kenyang dengan 

selang waktu yang lebih panjang. Makanan 

yang dikonsumsi tersebut kaya lemak dan 

karbohidrat dengan indeks glikemik tinggi, 

serta kurang mengandung sumber 

karbohidrat yang lambat diserap dan kurang 

mikronutrien. Akibat kebiasaan ini 

mekanisme pengendalian nafsu makan 

menjadi kurang efektif sehingga dampak 

kualitas dan kuantitas makanan yang 

dihasilkan lebih berpengaruh terhadap 

kecenderungan obesitas (Barasi, 2009). 

Kebiasaan makan anak, sangat dipengaruhi 

oleh kebudayaan setempat dan gaya hidup 

keluarga (Soetjiningsih, 2012). 

World Health Organization (WHO), 

pada tahun 2014, lebih dari 1,9 miliar orang 

dewasa yang berusia  ≤18 tahun, kelebihan 

berat badan. Dari jumlah tersebut lebih dari 

600 juta mengalami obesitas. Secara 

keseluruhan, sekitar 13% dari populasi dunia 

dewasa (11% laki-laki dan 15% perempuan) 

yang mengalami obesitas pada tahun 2014. 
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Prevalensi obesitas di seluruh dunia 

meningkat dua kali lipat antara tahun 1980 

dan 2014 (WHO, 2015). Tingkat obesitas di 

dunia telah meningkat lebih dari dua kali 

lipat sejak 1980. Sungguh sebuah fakta yang 

amat mengkhawatirkan. Sedangkan 

prevalensi obesitas di Indonesia mengalami 

peningkatan mencapai tingkat yang 

membahayakan.  

Meningkatnya penderita obesitas 

tidak dipungkiri karena telah berubahnya 

pola makan, dan semakin majunya teknologi 

yang menyebabkan perubahan gaya hidup 

masyarakat.  Salah satu alternatif untuk 

mengatasi masalah obesitas dengan 

meningkatkan konsumsi serat. Salah satu 

yang bersumber dari bahan nabati seperti 

umbi-umbian yang dapat dikembangkan di 

Indonesia adalah ubi jalar ungu yang cukup 

tinggi antioksidan dan serat pangan untuk 

mengurangi beberapa penyakit seperti 

obesitas. Serat pangan merupakan zat non 

gizi, akan tetapi mempunyai peranan penting 

dalam proses metabolisme tubuh, yaitu 

berfungsi mengontrol berat badan atau 

kegemukan (obesitas) (Santoso, 2011). 

Ubi jalar merupakan salah satu 

bahan makanan lokal yang murah dan dapat 

diperoleh di pasar-pasaran tradisional. Ubi 

jalar ungu mengandung serat pangan yang 

berguna untuk mengurangi beberapa 

penyakit seperti kanker usus, penyakit 

degeneratif serta mencegah terjadinya 

obesitas. Salah satu penghasil serat yang 

saat ini menjadi primadona adalah ubi jalar. 

Komoditi ubi jalar mempunyai potensi yang 

sangat tinggi untuk dikembangkan, 

mempunyai produktivitas tinggi, potensi 

penggunaan cukup luas dan cocok untuk 

program diversifikasi pangan. Selain 

mengandung serat tinggi, ubi jalar 

mengandung rafinosa yang berfungsi 

sebagai prebiotik, senyawa polifenol yang 

dapat berfungsi sebagai antioksidan 

(Anonim, 2005).  Ubi jalar merupakan 

sumber karbohidrat kompleks, namun masih 

kurang kandungan protein, lemak, hingga 

membutuhkan bahan makanan yang 

mencukupi kebutuhan yang memiliki 

kandungan protein dan serat pangan seperti 

beras merah. 

Beras merah tergolong dalam family 

Gramineae, sub family Oryzaidae, 

suku/genus dan spesies Oryza sativa 

(Rajguru et al., 2002). Kandungan gizi beras 

merah per 100 g, terdiri atas protein 7,5 g, 

lemak 0,9 g, karbohidrat 77,6 g, kalsium 16 

mg, fosfor 163 mg, zat besi 0,3 g, vitamin 

B1 0,21 mg dan antosianin. Beras merah 

kurang dimanfaatkan oleh orang meskipun 

memiliki komponen penyusun yang sangat 

dibutuhkan tubuh karena tekstur beras yang 

cukup keras.  
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Menurut Dewita dan Syahrul (2010), 

kandungan gizi yang terdapat pada 

bubur instan beras merah dengan 

penambahan konsentrat protein ikan yaitu 

protein 17, 71% bb, lemak 12, 61%bb, air 3, 

0%bb, abu 2, 31%bb, serat 4, 13%bb, 

karbohidrat 65, 39% bb, dan kalori 48, 

68%bb, yang memiliki umur simpan selama 

30 hari. Salah satu bentuk olahan makanan 

yang mudah dikonsumsi adalah bubur 

(puree). Bubur memiliki tekstur yang lunak 

dan agak encer (tidak padat) sehingga 

mudah bagi konsumen untuk menikmatinya. 

Pengembangan produk baru berupa bubur 

(puree) instan dengan bahan Ubi jalar 

(Ipomoea batatas L.) dilakukan sebagai 

salah satu bentuk alternatif pengolahan Ubi 

jalar (Ipomoea batatas L.) menjadi makanan 

cepat saji. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh rasio konsentrasi 

pasta ubi jalar ungu dan beras merah 

terhadap kadar serat pangan dan sensoris 

(warna,rasa dan aroma) bubur instan. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ubi jalar ungu yang 

berasal dari pasar kebun roeq, beras merah 

pecah kulit varietas lokal Pade yang berasal 

dari desa sembalun, dusun Sembalun 

Lombok timur , air, aquades, tabung reaksi, 

larutan buffer, Na-Asetat, KCI, HCI pekat 

dan Sodium Asetat. 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: rice cooker yang 

digunakan merek Miyako, timbangan analitik 

yang digunakan merek Kern , kompor gas, 

gas, saringan, vortex merek 

Heldolph,dandang,. Freeze Dryer merek 

Charist dan Homogenize. merek Stuart 

 

Metode Pembuatan Pasta Ubi Jalar 

Pembuatan pasta ubi jalar dilakukan 

dengan cara pencucian agar kotoran yang 

menempel pada ubi jalar bisa dihilangkan, 

Pegukusan selama 30 menit dilakukan agar 

ubi jalar menjadi empuk dan mudah 

dilumatkan setelah itu ubi jalar ungu 

dilakukan proses pengupasan dan 

selanjutnya penggilingan atau dilumatkan. 

Sehingga terbentuk pasta ubi jalar ungu 

(Susilowati, 2010). Diagram alir proses 

pembuatan pasta ubi jalar ungu dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 

Pembuatan Bubur Beras Merah 
Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah beras merah sebanyak 

100 g pada masing-masing perlakuan 

kemudian dicampurkan pasta ubi jalar ungu 

dengan konsentrasi 55%, 60%, 65%, 

70%,75% dan 80% kemudian ditambahkan 

air sebanyak  300 mL masing-masing 
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perlakuan  diulang  sebanyak 3 kali ulangan 

sehingga diperoleh  18  unit percobaan. 

Pembuatan Bubur Instan  

a. Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah beras merah  sebanyak 

100 g pada masing-masing perlakuan 

kemudian dicampurkan pasta ubi jalar ungu 

(ubi jalar + air) dengan konsentrasi 55%, 

60%, 65%, 70%,75%, 80% dan beras 

merah dengan konsentrasi yaitu 45%, 40%, 

35%, 30%, 25%, 20% kemudian 

ditambahkan air sebanyak 300 mL masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali 

ulangan sehingga diperoleh  18  unit 

percobaan. 

b. Proses Pembuatan Bubur Instan  

Beras merah pecah kulit varietas 

lokal dicuci bersih dan ditiriskan kemudian 

dimasukkan ke dalam rice cooker dan 

kemudian ditambahkan sebanyak 300 mL air 

selanjutnya dilakukan penambahan pasta ubi 

jalar ungu. Setelah itu dilakukan proses 

penanakan nasi selama 40 menit setelah 

penanakan sampel disimpan pada suhu 

ruang sebelum dibekukan pada freezer, dan 

setelah dibekukan pada freezer selama 2 

hari dengan suhu 18ºC setelah beku sampel 

dikeringkan dengan menggunakan freeze 

drying pengeringan dilakukan selama tiga 

hari hingga benar-benar kering setelah 

sampel kering, sampel akan digilingan 

menggunakan blender dan setelah itu 

sampel diayak menggunakan ayakan 

berukuran 60 mesh.  

Parameter Penelitian 

 Parameter yang diamati pada 

penelitian ini meliputi kadar serat pangan 

metode enzimatis,  daya rehidrasi, kadar air 

metode Thermogravimetri dan sensoris 

(warna, rasa dan aroma). 

Rancangan Percobaan dan Analisis 

Data 

Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

percobaan satu faktor, yaitu rasio 

konsentrasi pasta ubi jalar ungu dan beras 

merah (K) yang terdiri dari 6  aras perlakuan 

sebagai berikut: 

k1 =  Pasta ubi jalar ungu 55% : Beras merah 45% 

k2 = Pasta ubi jalar ungu 60% : Beras merah 40% 

k3 = Pasta ubi jalar ungu 65% : Beras merah 35% 

k4 = Pasta ubi jalar ungu 70% : Beras merah 30% 

k5 = Pasta ubi jalar ungu 75% : Beras merah 25% 

k6 = Pasta ubi jalar ungu 80% : Beras merah 20% 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 

3 kali ulangan sehingga diperoleh 18 unit 

percobaan. Data pengamatan dianalisis 

menggunakan analisis keragaman (ANOVA) 

pada taraf  nyata 5% menggunakan 

software Co-stat. Bila terdapat perbedaan 

nyata maka diuji lanjut dengan  Metode 

orthogonal polynomial(MOP) untuk semua 

pengamatan pada taraf 5%, sedangkan  
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untuk parameter  sensoris menggunakan  uji  

Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5% 

(Hanafiah, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Data hasil pengamatan purata 

parameter kadar serat pangan total, kadar 

air dan Daya rehidrasi dapat dilihat pada 

tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Pengamatan Purata 
 Parameter Pada Bubur Instan 

Keterangan :  
 k = Pasta ubi jalar ungu : Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 % 

. 

Tabel  2. Hasil Purata dan Uji  Lanjut 

 BNJ 5 % Penilaian  Panelis 

 terhadap Tekstur,  Warna dan 

Aroma Biskuit 

 

 

 

 

 

Keterangan :  
 k = Pasta ubi jalar ungu : Beras 
 merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 % 
 Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf 

yang sama pada kolom yang sama menunjuk kan tidak 

ada perbedaan nyata. 

Pembahasan 

a) Kadar Serat Pangan  

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman dapat dilihat bahwa 

proporsi pasta ubi jalar ungu dan beras 

merah memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap kadar 

serat pangan bubur instan sehingga 

dilakukan uji lanjut polinomial ortogonal. 

Hubungan antara proporsi penggunaan 

pasta ubi jalar ungu dan beras merah 

terhadap kadar kadar serat pangan dapat 

dilihat pada Gambar 1.   

 
Gambar 1. Grafik Konsentrasi  Pasta 
 Ubi Jalar Ungu  dan Beras 

Serat 

Pangan 

Total, k1, 

10.9869 

Serat 

Pangan 

Total, k2, 

10.4431 

Serat 

Pangan 

Total, k3, 

12.7819 

Serat 

Pangan 

Total, k4, 

14.0418 

Serat 

Pangan 

Total, k5, 

14.3399 

Serat 

Pangan 

Total, k6, 

15.2118 

y = 0.9736x + 9.5601 

R² = 0.9013 

S
er

a
t 

P
a

n
g

a
n

 T
o
ta

l 
(%

) 

Per
lak
uan 

Parameter 

Kadar Serat  
Pangan  (%) 

Kadar 
Air (%) 

Daya 
Rehidras
i(%) 

k1 10,9869 5,7072 420,760 
k2 10,4431 6,0958 434,187 
k3 12,7819 6,4035 437,120 
k4 14,0418 6,6511 453,770 
k5 14,3399 6,6972 478,583 
k6 15,2118 6,8280 448,517 

Perlakuan Pasta Ubi Jalar Ungu dan Beras Merah 

Perlaku
an 

Purata 

Aroma Tekstur Warna 

k1 3,15 ab 
3,20 ab 3,50 c 

k2 2,80 b 
3,85 a 3,60 bc 

k3 2,75 b 2,65 b 4,00 abc 
k4 3,30 a 

2,55 b 4,15 ab 
k5 2,75 b 

3,30 ab 4,20 ab 
k6 

2,90 ab 3,05 b 4,25 a 
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 Merah   terhadap Kadar 
 Serat Pangan  
Keterangan :  

 k = konsentrasi Pasta ubi jalar  
  ungu : Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 % 
  
 Purata hasil pengamatan kadar serat 

pangan bubur instan pada masing-masing 

perlakuan k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 berturut-

turut yaitu 10,9 %, 10,4 %, 12,7 %, 14,0 

%, 14,3 % dan 15,2 %. Kadar serat pangan 

bubur instan tertinggi pada perlakuan k6 

yaitu 15,2 % sedangkan terendah terdapat 

pada perlakuan k2 yaitu 10,4 %. 

 Gambar 1 merupakan grafik proporsi 

pasta ubi jalar ungu dan beras merah 

terhadap kadar serat pangan bubur instan. 

Dimana perlakuan k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 

menunjukkan terjadi peningkatan kadar 

serat pangan dengan persamaan y = 

0,9736x + 9,5601 dengan koefisien 

determinasi R2 = 0,9013.  Nilai 0,9736 yang 

menentukan arah regresi linier yang bernilai 

positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara penggunaan 

proporsi pasta ubi jalar ungu dan beras 

merah terhadap kadar serat pangan bubur 

instan artinya semakin tinggi penggunaan 

maka kadar serat pangan semakin 

meningkat sebesar 0,9736. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0,9013 yang 

termasuk kategori sangat kuat. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan 

beras merah  dan kadar serat pangan yang 

sangat kuat. Nilai koefisien determinasi 

0,9013 artinya 90,1 % kadar serat pangan 

bubur instan dipengaruhi oleh penggunaan 

pasta ubi jalar ungu. Semakin tinggi proporsi 

penggunaan pasta ubi jalar ungu  dan 

semakin rendah proporsi beras merah maka 

kadar serat pangan bubur instan semakin 

tinggi. 

Dari hasil analisis kadar serat pangan 

pada bubur instan, dapat diketahui bahwa 

kadar serat pangan tertinggi terdapat pada 

bubur instan perlakuan k6 yaitu 15,2 % jika 

dibandingkan dengan bubur instan yang 

lainnya. Kandungan serat ini dipengaruhi 

oleh bahan dasar yang digunakan dalam 

pembuatan bubur instan. Berdasarkan hasil 

analisis kadar serat pangan pada tepung ubi 

jalar ungu diperoleh hasil  yaitu 9,04 %.  

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui 

bahwa tingginya kandungan serat pangan 

pada bubur instan  k6 disebabkan oleh 

konsentrasi penambahan bahan baku tepung 

ubi jalar ungu yang semakin meningkat. 

Kadar serat pangan yang semakin meningkat 

disebabkan oleh kandungan serat pangan 

bahan baku ubi jalar ungu yang 

mengandung serat pangan tidak larut sekitar 

8,48 % dan serat larut 0,69 %  
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b) Kadar Air 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman dapat dilihat bahwa 

proporsi penggunaan pasta ubi jalar ungu 

dan  beras merah memberikan pengaruh 

yang non signifikan  ( tidak berbeda nyata) 

terhadap kadar air bubur sehingga tidak 

dilakukan uji lanjut polinomial ortogonal. 

Hubungan antara pasta ubi jalar ungu dan 

beras merah  terhadap kadar air bubur 

dapat dilihat pada Gambar 2  

 

Gambar  2. Grafik Proporsi Pasta 
 Ubi Jalar Ungu dan  Beras 
 Merah  terhadap  Kadar 
 Air 
Keterangan :   
 k = konsentrasi Pasta ubi jalar ungu : 
  Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  

 k5 = 75 % : 25 % 
k3 = 65 % : 35 %  

 k6 = 80 % : 20 %  

 Purata hasil pengamatan kadar air 

bubur instan pada masing-masing perlakuan 

k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 berturut-turut yaitu 

5,70 %, 6,09 %, 6,40 %, 6,65 %, 6,69 % 

dan 6,82 %. Kadar air tertinggi pada 

perlakuan k6 yaitu 6,82 % sedangkan 

terendah terdapat pada perlakuan k1 yaitu 

5,7 %. 

 Gambar 2. menunjukkan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penambahan 

pasta ubi jalar ungu maka kadar air semakin 

meningkat. Hal ini disebabkan karena ubi 

jalar ungu memiliki kadar air yang sangat 

tinggi yaitu 70,46 %. Dalam spesifikasi 

Makanan Pendamping-ASI maksimal 4 g 

(SNI 01-7111 4-2005). Semua jenis 

formulasi bubur instan memiliki kadar air 

yang lebih tinggi dibandingkan persyaratan 

seingga diduga memiliki masa simpan yang 

sangat pendek. Bedasarkan Gambar 2. dapat 

dilihat hasil yang diperoleh melebihi 

persyaratan  SNI sehingga bubur instan 

pasta ubi jalar ungu dan beras merah ini 

tidak memenuhi persyaratan SNI. 

c) Daya Rehidrasi 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman dapat dilihat bahwa 

proporsi penggunaan pasta ubi jalar ungu 

dan  beras merah memberikan pengaruh 

yang non signifikan  ( tidak berbeda nyata) 

terhadap Daya rehidrasi bubur sehingga 

tidak dilakukan uji lanjut polinomial 

ortogonal.  

Kadar air, 

k1, 

5.7072 

Kadar air, 

k2, 

6.0958 

Kadar air, 

k3, 

6.4035 

Kadar air, 

k4, 

6.6511 

Kadar air, 

k5, 

6.6972 

Kadar air, 

k6, 6.828 

K
a

d
a

r 
A

ir
 (

%
) 

Perlakuan Pasta Ubi Jalar Ungu dan 

Beras Merah 
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Gambar 3. Grafik Proporsi Pasta 
 Ubi Jalar Ungu dan Beras   Merah  
 terhadap Daya Serap Air 
Keterangan :  

 k = konsentrasi Pasta ubi jalar  
  ungu :  Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 %  
 Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dapat dilihat dalam Gambar 3. diperoleh 

hasil bahwa Daya rehidrasi terendah 

diperoleh pada perlakuan k1 yaitu 420 dan 

tertinggi perlakuan k6 yaitu 478. Daya 

rehidrasi yang semakin meningkat dengan 

bertambahnya konsentrasi pasta ubi jalar 

ungu, hal ini diduga karena kandungan 

protein yang lebih tinggi pada  beras merah 

yaitu 7,5 g per 100 g dibandingkan ubi jalar 

ungu yaitu 0,7 g per 100 g. Menurut 

Koswara (2009), pengeringan dilakukan 

sampai kadar air bubur menjadi 8-14%. 

kondisi pengeringan dalam hal ini suhu dan 

kecepatan aliran udara sangat penting untuk 

menghasilkan struktur nasi kering yang 

berpori. Setelah pengeringan, padatan 

kering yang porous ini dapat dengan cepat 

tergelatinisasi pada waktu rehidrasi atau 

penambahan dengan air panas. Hasil 

pengamatan pada Gambar 3. menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata (non 

signifikan) hal ini disebabkan oleh perbedaan 

hasil analisis yang memiliki rentang nilai 

yang berbeda jauh. 

d) Sensoris Aroma  

 Aroma adalah bau yang ditimbulkan 

oleh rangsangan kimia yang tercium oleh 

syaraf-syaraf olfaktori pada rongga hidung. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

hasil keragaman pada Tabel 5. dapat dilihat 

bahwa proporsi pasta ubi jalar ungu dan 

beras merah memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap mutu 

sensoris parameter aroma bubur. Oleh 

karena itu dilakukan uji lanjut Beda Nyata 

Jujur (BNJ) sehingga tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma dari bubur dapat 

dilihat pada Gambar 4..

 

DSA, k1, 

420.760 

DSA, k2, 

434.187 

DSA, k3, 

437.120 

DSA, k4, 

448.517 

DSA, k5, 

453.770 

DSA, k6, 

478.583 

D
a

y
a

 R
e

h
id

ra
s
i 

(%
) 

Perlakuan Pasta Ubi Jalar Ungu dan 

Beras Merah 

3,15 ab 

2,80 b 
2,75 b 

3,30 a 

2,75 b 

2,90 ab 
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a
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Gambar 4. Grafik Konsentrasi Pasta Ubi 

Jalar Ungu dan Beras 
Merah  terhadap Sensoris 
Aroma 

Keterangan :  
 k = konsentrasi Pasta ubi 
 jalar ungu   : Beras merah 

k1 = 55 % : 45  %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 %  
 Gambar 4. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

2,75–3,30 yakni tingkat kesukaan tidak suka 

- netral. Purata hasil pengamatan mutu 

sensoris aroma bubur pada masing-masing 

perlakuan k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 berturut-

turut yaitu 3,15, 2,80, 2,75, 3,30, 2,75 dan 

2,90. Gambar 3.7 menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi terdapat pada perlakuan  k4 (70 : 

30) yaitu sebesar 3,30 dan merupakan 

perlakuan yang diberikan tanggapan netral 

oleh panelis. Penambahan pasta ubi jalar 

ungu dan beras merah  memberikan hasil 

yang berbeda nyata (signifikan) secara 

hedonik. 

 Berdasarkan nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan  yaitu   perlakuan  k1 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan  k2, k3, k4, 

k5 dan k6. Perlakuan k2 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan k1, k3, k5 dan  k6 tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan  k4. 

Perlakuan k3 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan k1, k2, k5 dan k6 tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan  k4. Perlakuan  k4 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan  k1 

dan k6 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan k2, k3 dan k5 . Perlakuan k5 tidak 

berbeda nyata dengan  perlakuan k1, k2, k3 

dan k6 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan k4. Perlakuan k6 tidak berbeda 

nyata dengan semua perlakuan.  

e) Sensoris Tekstur 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis hasil keragaman pada Tabel 5. dapat 

dilihat bahwa proporsi pasta ubi jalar ungu 

dan beras merah memberikan pengaruh 

yang signifikan (berbeda nyata) terhadap 

mutu sensoris parameter tekstur  bubur. 

Oleh karena itu dilakukan uji lanjut Beda 

Nyata Jujur (BNJ) sehingga tingkat kesukaan 

panelis terhadap tekstur dari bubur dapat 

dilihat pada Gambar 3.8 

 

Gambar  5.  Grafik Proporsi Pasta Ubi 
Jalar Ungu dan Beras Merah  
terhadap  Sensoris Aroma 

3,20 ab 

3,85 a 

2,65 b 2,55 b 

3,30 ab 
3,05 b 
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Keterangan :  
 k = konsentrasi Pasta ubi   
 ungu : Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 %  
 Gambar 5. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

2,55–3,85 yakni tingkat kesukaan tidak suka 

- netral. Purata hasil pengamatan mutu 

tekstur  bubur  pada masing-masing 

perlakuan k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 berturut-

turut yaitu 3,20, 3,85, 2,65, 2,55,  3,30 dan 

3,05. Gambar 3.8  menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi terdapat pada  perlakuan  k2 (60 : 

40) yaitu sebesar 3,85 dan merupakan 

perlakuan yang diberikan tanggapan netral 

oleh panelis. Penambahan pasta ubi jalar 

ungu dan beras merah  memberikan hasil 

yang berbeda nyata (signifikan) secara 

hedonik. 

 Berdasarkan nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan  yaitu   perlakuan  k1 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan  semua 

perlakuan. Perlakuan k2 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan k1 dan k5 tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan k3, k4 dan k6. 

Perlakuan k3 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan k1, k4, k5 dan k6 tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan  k2. Perlakuan  k4 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan  k1, 

k3, k5 dan k6 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan k2, k3 dan k5 . Perlakuan k5 tidak 

berbeda nyata dengan semua perlakuan. 

Perlakuan k6 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan  k1, k3, k4 dan k5 tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan k2 

f) Sensoris Warna  

 Setyaningsih (2010) menyatakan 

bahwa warna adalah parameter yang paling 

cepat dan mudah memberikan kesan. 

Pengukuran parameter warna untuk mutu 

hedonik ditentukan berdasarkan kualitas 

kecerahan warna bubur yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis 

hasil keragaman pada Tabel 5. dapat dilihat 

bahwa proporsi pasta ubi jalar ungu dan 

beras merah memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap mutu 

sensoris parameter warna  bubur. Oleh 

karena itu dilakukan uji lanjut Beda Nyata 

Jujur (BNJ) sehingga tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna dari bubur dapat 

dilihat pada Gambar 6.

 

Gambar 6. Grafik Proporsi Pasta Ubi 
Jalar Ungu dan Beras Merah  
terhadap  Sensoris Warna 

Keterangan :  
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 k = konsentrasi Pasta ubi 
 jalar ungu : Beras merah 

k1 = 55 % : 45 %  
 k4 = 70 % : 30 % 

k2 = 60 % : 40 %  
 k5 = 75 % : 25 % 

k3 = 65 % : 35 %  
 k6 = 80 % : 20 %  
 Gambar 6. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

3,50 - 4,25 yakni tingkat kesukaan netral - 

suka. Purata hasil pengamatan mutu 

sensoris warna bubur pada masing-masing 

perlakuan k1, k2, k3, k4, k5 dan k6 berturut-

turut yaitu 3,50, 3,60, 4,00, 4,15, 4,20 dan 

4,25. Gambar 3.9  menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi terdapat pada  perlakuan  k2 (60 : 

40) yaitu sebesar 3,85 dan merupakan 

perlakuan yang diberikan tanggapan netral 

oleh panelis. Penambahan pasta ubi jalar 

ungu dan beras merah  memberikan hasil 

yang berbeda nyata (signifikan) secara 

hedonik. 

 Berdasarkan nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan  yaitu   perlakuan  k1 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan k2 dan k3 

tetapi berbeda nyata dengan perlakuan k4, 

k5 dan k6. Perlakuan k2 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan k1, k3, k4 dan k5 tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan k6. 

Perlakuan k3 tidak berbeda nyata dengan 

semua perlakuan. Perlakuan  k4 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan  k2, k3, k5 

dan k6 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan k1. Perlakuan k5 tidak berbeda 

dengan k2, k3, k4 dan k6. Perlakuan  k6 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan  k3, 

k4 dan k5 tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan k1 dan k2. 

KESIMPULAN 
 

 Berdasarkan hasil pengamatan, 

analisis keragaman dan pembahasan yang 

terbatas pada ruang lingkup penelitian, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Penggunaan pasta ubi jalar ungu dan 

beras merah dalam pembuatan bubur 

instan memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter 

kadar serat pangan, uji sensoris hedonik 

tekstur, warna dan aroma namun 

memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata terhadap parameter 

kadar air air dan Daya rehidrasi.  

2.  Semakin tinggi penggunaan pasta ubi 

jalar ungu dan semakin rendah proporsi 

penggunaan beras merah, maka kadar 

serat pangan, kadar air dan Daya 

rehidrasi semakin tinggi. 

3. Bubur dengan penggunaan pasta ubi jalar 

ungu dan beras merah (55:45) 

merupakan bubur dengan perlakuan yang 

memiliki kadar air terendah (5,7 %) dan 

daya rehidrasi (420 mL/g) yang lebih 

rendah dari semua perlakuan  dengan 
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serat pangan total yang cukup tinggi yaitu 

10,9 % dengan aroma, tekstur dan warna 

yang disukai netral oleh panelis. 
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