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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to know the best combination of sweet corn semolina and 
red rice bran flouron some quality components of flakes include moisturecontent, proteincontent, and 
crude fiber content, organoleptic qualities such as taste, aroma, texture and colour referring to 
Indonesian National Standard (SNI). This research use Completely Randomized Design (CRD), consist 
of five treatments (100% sweet corn semolina,90% sweet corn semolina: 10% red rice bran 
flour,85% sweet corn semolina: 15% red rice bran flour, 80% sweet corn semolina: 20% red rice 
bran flour, 75% sweet corn semolina: 25% red rice bran flour) with four replications. The data were 
analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) diversity at 5% significant level using Co-Stat Software 
and tested further using Orthogonal Polynomials test if there was real difference. The results showed 
that the combination of sweet corn semolina and red rice bran flour had significant effect on moisture 
content, protein content, crude fiber content, rehydration, taste, flavour, texture and colour (hedonic) 
and texture, colour (scoring), but not significantly different to taste and flavour (scoring) of flakes. 
The results of this study also showed that a4 treatment was combination of 80% sweet corn 
semolina: 20% red rice bran flourhad 0.45% moisture, 1.9%crude fiber, 11.66% protein content and 
27.01%rehydration, with taste, flavour, slightly crunchy texture and slightly brown which was enough 
favoredbythe panelists. 

Keywords: flakes,red rice bran flour, sweet corn semolina. 
 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kombinasi terbaik dari semolina jagung dan 
tepung bekatul beras merah dilihat dari beberapa komponen mutu flakes meliputi kadar air, kadar 

protein, kadar serat kasar, daya rehidrasidan mutu organoleptik seperti rasa, aroma, teksturdan 
warna yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), terdiri dari lima perlakuan (Semolina jagung 100%, Semolina jagung 90% : 
Tepung bekatul 10%, Semolina jagung 85% : Tepung bekatul 15%, Semolina jagung 80% : Tepung 
bekatul 20%, Semolina jagung 75% : Tepung bekatul 25%) dengan empat kali ulangan. 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 jika 
terdapat beda nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi semolina jagung manis dan 

tepung bekatul beras merah memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, kadar 
serat kasar, daya rehidrasi, parameter rasa, aroma, tektur dan warna (hedonik) dan parameter 
tekstur, warna (skoring), namun tidak berbeda nyata terhadap parameter rasa dan aromaflakes. Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlakuan a4 merupakan perlakuan terbaik yaitu kombinasi 
semolina jagung manis 80% dan tepung bekatul beras merah 20% dengan kadar air 0,45%, kadar 
serat kasar 1,9% dan kadar protein 11,66% serta daya rehidrasi 27,01%, dengan rasa, aroma, 

tekstur agak renyah dan warna agak cokelat dimana cukup disukai panelis. 

Kata kunci: bekatul beras merah, flakes, semolina jagung manis.

mailto:miaulpiana03@gmail.com
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PENDAHULUAN 

Sarapan sangat penting peranannya 

dalam menentukan performa kerja dan belajar 

seseorang. Mobilitas aktivitas masyarakat 

modern yang semakin tinggi menuntut 

kepraktisan penyajian menu sarapan, baik dari 

segi pembuatan maupun cara penyajiannya 

tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan 

tubuh akan gizi yang diperlukan. Salah satu 

makanan sarapan yang menyediakan 

kepraktisan yaitu flakes. Flakesmerupakan 

makanan sarapan siap saji yang berbentuk 

lembaran tipis, berwarna kuning kecokelatan 

serta biasanya dikonsumsi dengan 

penambahan susu sebagai menu sarapan 

(Hidayanti, 2012). Flakes yang saat ini beredar 

di pasaran terbuat dari serealia yaitu, gandum 

yang terkenal dengan wheat atau oatflakes 

dan jagung yang dikenal dengan corn 

flakes(Nurhidayanti, Sari dan Narsih, 2017). 

Jenis dan ragam flakes pun yang beredar 

dipasaran sudah semakin banyak, tetapi 

sebagian hanya menonjolkan sisi praktisnya 

saja tanpa memperhatikan keseimbangan gizi 

yang ada di dalamnya (Ratna, (2008) dalam 

Iriyani, 2011). Pengembangan flakes berbasis 

komoditi yang merupakan sumber kalori, tinggi 

serat dan dilengkapi sifat-sifat fungsional 

lainnya dapat menjadi solusinya.  

Pada umumnya, bahan baku pembuatan 

flakesselain terigu adalah jagung. Jagung 

merupakan salah satu tanaman pangan yang 

banyak diproduksi di NTB setelah padi. 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa 

Tengara Barat (2015), pada tahun 2014 

produksi jagung sebagai komoditas tanaman 

pangan sebesar 789.864 ton. Setiap tahun 

jumlah produksi jagung meningkat. Oleh 

karena itu pemerintah NTB memprogramkan 

pemanfaatan pasca panen jagung untuk 

meningkatkan nilai tambah jagung, salah 

satunya dapat diolah menjadiproduk flakes. 

Di dalam jagung terkandung karbohidrat 

sebanyak 79,51%, protein 2,05%, lemak 

7,89%, dan serat 1,31% (Suarni dan 

Firmansyah, 2005). Namun demikian, 

masyarakat yang mengonsumsi jagung 

sebagai pangan pokok dapat terhindar dari 

busung lapar, tetapi rawan gizi. Oleh karena 

itu pembuatan flakes berbahan baku jagung 

dikombinasikan dengan bekatul.Menurut 

Junaidi, Prarudiyanto dan Saloko (2001) 

bahwa jagung tidak mengandung asam amino 

tryptophan sementara bekatul memiliki asam 

amino tryptophan, sehingga konsumsi bekatul 

dengan jagung dapat mengisi kekurangan 

asam amino esensial. Namun jagung yang 

digunakan di sini yaitu semolina jagung, 

dimana semolina merupakan tepung yang 

berbutir agak kasar. Nama semolina ini dipakai 

untuk membedakan dengan jenis tepung dari 

beras dan jagung(Anonim, 2014). 

Bekatul merupakan hasil samping dari 

proses penggilingan padi yang diperoleh dari 

penyosohan ke II. Penyosohan I menghasilkan 

dedak dengan tekstur kasar karena masih 

mengadung sekam dan penyosohan II 

menghasilkan bekatul yang bertekstur halus 

dan tidak mengandung sekam (Wulandari dan 

Erma, 2010). Pada bekatul beras merah 

mempunyai kandungan gizi yang beragam 

diantaranya bekatul mengandung antioksidan 

tokoferol (vitamin E), oryzanol dan vitamin 

B15. Kandungan serat pada bekatul lebih 

tinggi dibandingkan pada tepung terigu 

(Damayanthi, 2007). 

Berdasarkan hasil penelitian Permana 

dan Widya, (2015), produk dengan perlakuan 
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terbaik yaitu perlakuan proporsi tepung jagung 

dan tepung kacang merah 3:1 dengan 

perlakuan substitusi tepung bekatul sebanyak 

10%. yang memiliki kadar air 2,69%; kadar 

pati 61,24%; kadar serat kasar 4,46%; kadar 

protein 9,43%; daya patah sebesar 5,63 N/m; 

daya serap air 32,89%.  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa 

pemanfaatan hasil samping berupa bekatul 

tersebut masih terbatas. Dengan kombinasi 

antara tepung bekatul beras merah dan 

semolina jagung manis dalam pembuatan 

flakesini bertujuan untuk memanfaatkan 

komoditi lokal dan diharapkan dapat menjadi 

makanan siap saji yang tidak hanya praktis 

untuk persiapannya namun menjadi makanan 

sehat dan kaya akan nutrisi serta aman 

dikonsumsi. 

METODELOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah semolina jagung manis 

didapatkan dari pasar Pagesangan, tepung 

bekatul beras merah yang didapatkan 

dariSembalun, tepung terigu merk Segitiga 

Biru, gula tepung merk Gulaku, margarine 

merk Blue Band, telur ayam, garam beryodium 

merk Kapal, susu skim, H2SO4 pekat, 

K2SO4,CuSO4,NaOH 40%, H3BO3 3%, batu 

didih, H2SO4 0,1 N, aquades, indikator BCG 

dan MM, H2SO4 0,255 N, NaOH 0,313 N, dan 

etanol 95%. 

Adapun alat-alat yang digunakan adalah 

pisau, penggaris, panci, baskom, piring, 

sendok, pasta maker, sarung tangan plastik 

sekali pakai, ayakan 80 dan 60 mesh, 

stopwatch, loyang, drying oven merk Memmert 

tipe unB 400, timbangan analitik merk 

Kern/ABJ 220 4m, desikator, cawan porselin, 

labu Kjedahl, alat destilasi Kjedahl, tang 

penjepit, oven, erlenmeyer, beaker glass, pipet 

ukur, lemari asam, aluminium foil, labu bulb, 

glass woll, gooch crussible, tanur,  serat glass, 

pemanas listrik, dan buret 10 mL. 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tahapan 

pengerjaan, yaitu pertama tahapan persiapan 

bahan baku. Sementara tahapan kedua yakni 

proses pembuatan flakes. 

1. Pembuatan Tepung Bekatul 

Bekatul yang digunakan adalah bekatul 

beras merah. Bekatul yang digunakan 

diperoleh dari pabrik penggilingan gabah 

diSembalun, Lombok Timur. Kemudian 

disortasi dilakukan dengan menggunakan 

ayakan biasa, dan digiling dengan 

menggunakan blender. Kemudian bekatul 

disangrai selama 10 menit pada suhu 80ºC. 

Kemudian diayak menggunaan ayakan 80 

mesh. 

2.  Pembuatan Semolina Jagung Manis 

Jagung digunakan adalah jagung 

manis yang diperoleh dari pedagang di pasar 

Pagesangan. Kemudian disortasi untuk 

memperoleh jagung dengan ciri-ciri yang agak 

tua dan warna jagung kuning cerah, kemudian 

dikupas dan dicuci dengan air mengalir. 

Kemudian dikukus pada suhu 90 oC selama 10 

menit. Kemudian dipipil dan dikeringkan 

dengan sinar matahari selama 2 hari. 

Kemudian digiling menggunakan blender dan 

diayak menggunakan ayakan biasa. 

3. Pembuatan Flakes 

Ditimbang semua bahan baku meliputi 

semolina jagung manis, tepung bekatul beras 

merah, susu skim, telur, gula, garam, margarin 

dan air. Proses pertama adalahpencampuran 

bahan seperti semolina jagung manis, tepung 
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bekatul beras merah, tepung terigu, gula, 

garam, dan susu skim secara 

manual.Kemudian dicampurkan air, telur dan 

margarin. Kemudian diaduk hingga kalis dan 

berbentuk adonan. Kemudian adonan dibentuk 

menjadi lembaran dengan menggunakan pasta 

makerhingga mencapai ketebalan ± 1 mmdan 

dicetak dengan ukuran(2x2 cm). Kemudian 

dilakukan pemanggangan menggunakan oven 

selama ±15 menit pada suhu 160ºC.  

Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi parameter kimia meliputi 

kadar air dengan metode thermogravimetri, 

kadar protein dengan metode Kjeldhal, kadar 

serat kasar(AOAC, 1990), tingkat 

rehidrasi(Febriantyet al., 2015)serta 

organoleptik meliputi warna, tekstur, rasa dan 

aroma(Rahayu,1998). 

Rancangan Percobaan dan Analisa Data 

 Metode yang digunakan ini adalah 

metode eksperimental dengan percobaan di 

laboratorium. Rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

percobaan faktor tunggal berupa kombinasi 

tepung bekatul beras merah dan selimona 

jagung manis (A) yaitu : 

a1=Semolinajagung manis 100% 

a2=Semolinajagung manis 90% + Tepung 

bekatul beras merah 10 % 

a3 =Semolinajagung manis 85% + Tepung 

bekatul beras merah 15 % 

a4 =Semolinajagung manis 80% + Tepung 

bekatul beras merah 20 % 

a5 =Semolinajagung manis 75% + Tepung 

bekatul beras merah 25 % 

Masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak 4 kali ulangan sehingga, diperoleh 

20 unit sampel. Data hasil pengamatan kimia, 

fisik dan organoleptik dianalisis dengan analisis 

keragaman ANOVA (analysis of varience) pada 

taraf nyata 5%. Dengan menggunakan 

Software Co-Stat. Bila terdapat beda nyata 

dilanjutkan dengan uji Polinomial Ortogonal 

untuk parameter kimia dan fisik sedangkan 

untuk parameter organoleptik menggunakan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pata taraf nyata 5% 

(Hanafiah, 2010). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisa Bahan Baku 

Pada penelitian ini dilakukan analisis 

kimia berupa kadar air, kadar serat kasar dan 

kadar protein terhadap bahan baku yakni 

semolina jagung manis dan tepung bekatul 

beras merah. Hasil analisis dapat dilihat pada 

Tabel 1.  

Tabel 1.Hasil Pengamatan Analisis Kimia 
Bahan Baku  

Parameter (%) Semolina 

Jagung Manis 

Tepung Bekatul 

Beras Merah 

Kadar Air 1,2200 0,2047 

Kadar Protein 17,2259 19,3585 
Kadar Serat Kasar 12,1654 2,4201 

 
Hasil Analisis Mutu Kimia Flakes 

Hasil purata dan analisis data 

keragaman mutu kimia flakes berbagai 

perlakuan disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Purata 

Analisis Kimia Flakes 

Parameter Parameter (%) 

Kadar 

Air 

Kadar Serat 

Kasar 

Kadar 

Protein 

a1 0,7300 2,9951 10,2614 
a2 0,5788 2,8159 10,6586 
a2 0,4199 2,0259 11,0425 

a4 0,4468 1,8727 11,6604 
a5 0,3400 1,5325 12,0347 

Keterangan :  
a= kombinasisemolina jagung manis dan 

tepung bekatul beras merah  
a1= semolina jagung manis 100%  
a2 = 90%:10%  a4 = 80%:20% 

a3 = 85%:15%  a5 = 75%:25%  
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Tabel 3. Hasil Analisis Keragaman 
(ANOVA) Parameter Kimia 

Flakes 

Parameter (%) Signifikansi 

Kadar Air S 

Kadar Serat Kasar S 
Kadar Protein S 

1) Kadar Air 

Berdasarkan data hasil analisis hasil 

keragaman pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

kombinasisemolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah memberikan pengaruh 

yang signifikan (berbeda nyata) terhadap 

kadar air flakes. Grafik kombinasisemolina 

jagung manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap kadar air flakesdapat dilihat pada 

Gambar 1.  

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Kombinasi 

Semolina Jagung Manis dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 
Terhadap Kadar Air Flakes 

Gambar 1.menunjukkanterjadinya 

kecenderungan penurunan kadar 

airflakesdengan persamaan y = -0,091x2+ 

0,776x dengan koefisien determinasi (KD)R² = 

0,885. Nilai -0,091 yang menentukan arah 

regresi linier yang bernilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara kombinasisemolina jagung 

manis dengan tepung bekatul beras merah dan 

kadar airflakes, artinya semakin tinggi 

persentase tepung bekatul beras merah dan 

semakin rendah persentase semolina jagung 

manis maka kadar airflakes semakin 

menurunsebesar 0,091. Nilai koefisien korelasi 

yang diperoleh adalah 0,885 yang termasuk 

kategori sangat kuat.Jadi korelasi antara 

kombinasi tepung bekatul beras merah dan 

semolina jagung dengan kadar airflakes sangat 

kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) 0,885 

artinya 88,5% kadar airflakes dipengaruhi oleh 

kombinasi tepung bekatul beras merah dan 

semolina jagung manis. 

Perlakuan a1sampai a5 diketahui 

bahwa kadar airflakes sudah memenuhi syarat 

mutu SNI yaitu maksimal 3% (Badan 

Standardisasi Nasional, 1996). Kadar air 

perlakuan a1 sampai a5 tergolong cukup 

rendah yakni berkisar0,73%-0,34% dengan 

kadar airflakes tertinggi pada perlakuan a1 

yaitu 0,73% dan terendah pada perlakuan a5 

yaitu 0,34%. 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 semolina jagung manis 

yakni sebesar 1,22%, sedangkan tepung 

bekatul beras merah sebesar 0,2047%.Kadar 

air yang rendah pada bahan baku yaitu tepung 

bekatul beras merah disebabkan karena pada 

proses pembuatan tepung bekatul dilakukan 

penyangraian pada suhu 80 oC selama 10 

menit, dimana selain bertujuan menginaktifkan 

enzim juga menyebabkan kandungan air pada 

bekatul menguap. Dan pada proses 

pembuatan flakes diakukan pemanggangan 

menggunakan baking oven pada suhu 160 oC 

selama 15 menit. Hal tersebut memungkinkan 

diperolehnya kadar air flakes yang rendah.  

Hasil kadar air yang diperoleh rendah dalam 

penelititan ini juga terjadi pada penelitian 

Sukamdani (2012) tentang pembuatan flakes 
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ganyong dan bekatul dengan variasi sayuran 

dimana diperoleh kadar air sebesar 0,03%-

0,36%.    

Faktor lain yang menyebabkan 

turunnya nilai kadar air flakes adalah 

kandungan yang terdapat pada bahan yaitu 

semolina jagung manis mengandung gula, pati 

dan serat yang tinggi sementara bekatul bers 

merah mengandung lemak dan protein yang 

tinggi. Di mana kandungan tersebut terutama 

pati berkaitan erat dengan WHC. Water 

Holding Capacity (WHC) adalah kemampuan 

matriks molekul untuk mengikat atau 

menyerap air. Menurut Boyer dan Shannon 

(2003), pati jagung mengandung amilosa 

sebesar 25-30% dan amilopektin sebesar 70-

75%. Semakin tinggi amilopektin maka 

kemampuan utntuk mengikat air semakin 

besar. Diketahui bahwa kandungan pati pada 

jagung lebih tinggi dari bekatul. Semakin 

rendahnya persentase semolina jagung manis 

maka WHC pati menurun sehingga 

kemampuan mengikat air rendah oleh karena 

itu, kadar air semakin menurun. Di samping itu 

adanya kandungan gula pada semolina jagung 

juga berperan dalam penurunan kadar air 

flakes. Menurut Fitriany (2016), gula sebagai 

“dehydrating agent” yang memiliki sifat 

higroskopis dapat mengurangi air pada suatu 

bahan. Adanya serat juga mempengaruhi 

kadar air flakes. Pratiwi (2011) yang 

menyatakan bahwa kandungan serat yang 

tinggi akan mempengaruhi kadar air flakes, 

karena serat memiliki sifat mampu menyerap 

air secara cepat dalam jumlah yang banyak. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Hadi, N., 

Yusmarini dan Raswen, E (2017) bahwa kadar 

air flakes juga dipengaruhi oleh kandungan 

serat bahan baku pembuatan flakes. Semakin 

tinggi kandungan serat bahan baku maka 

kadar air flakes akan semakin meningkat. 

Selain itu lemak juga menghambat penyerapan 

air yakni menurut Iriyani (2016), bekatul beras 

merah mengadung lemak yang cukup tinggi 

yaitu lebih tinggi dari pada bekatul bekatul 

beras putih yaitu sebesar 13,72% sedangkan 

bekatul beras putih sebesar 9,12% sehingga 

adanya lemak ini menyebabkan penghambatan 

dalam penyerapan air.  

2) Kadar Serat Kasar 

Berdasarkan data hasil analisis hasil 

keragaman pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

kombinasisemolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah memberikan pengaruh 

yang signifikan (berbeda nyata) terhadap 

kadar serat kasarflakes. Grafik 

kombinasisemolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah terhadap kadar serat 

kasarflakesdapat dilihat pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Kombinasi 
Semolina Jagung Manis dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

terhadap Kadar Serat Kasar 
flakes 

Gambar 2.menunjukkanterjadinya 

kecenderungan penurunankadar serat kasar 

flakesdengan persamaan y = -0,386x + 3,408 

dengan koefisien determinasi R² = 0,945. Nilai 

-0,386 yang menentukan arah regresi linier 

yang bernilai negatif. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 
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kombinasi semolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah dengan kadar serat 

kasarflakes, artinya semakin tinggi persentase 

tepung bekatul beras merah dan semakin 

rendah persentase semolina jagung manis 

maka kadar serat kasarflakes semakin 

menurun sebesar 0,386. Nilai koefisien korelasi 

yang diperoleh adalah 0,945 yang termasuk 

katagori sangat kuat.Jadi korelasi antara 

kombinasi tepung bekatul beras merah dan 

semolina jagung manis dengan kadar serat 

kasarflakes sangat kuat. Nilai koefisien 

determinasi (KD) 0,945 artinya 94,5% kadar 

serat kasarflakes dipengaruhi oleh kombinasi 

tepung bekatul beras merah dan semolina 

jagung manis. 

Perlakuan a1sampai a5 diketahui 

bahwa kadar serat kasarflakes belum 

memenuhi syarat mutu SNI yaitu maksimal 

0,7% (Badan Standardisasi Nasional, 1996) di 

mana perlakuan a1, a2, a3, a4 dan a5 memiliki 

kadar serat kasar yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan syarat mutu SNI yakni 

berkisar3,0%-1,5% dengan kadar serat 

kasarflakes tertinggi pada perlakuan a1 

sebesar 3,0% dan terendah pada perlakuan a5 

sebesar 1,5%. Hal ini diduga karena 

kandungan serat kasar yang dimiliki oleh 

bahan baku. Diketahui bahwa semolina jagung 

manis yang digunakan sebagai bahan baku 

memiliki kadar serat kasar yang lebih tinggi 

dibandingkan tepung bekatul beras merah 

yakni sebesar 12,1654%, sedangkan tepung 

bekatul beras merah sebesar 

2,4201%.Sehingga semakin tinggi persentase 

tepung bekatul beras merah dan semakin 

rendah persentase semolina jagung maka 

kadar serat kasar dari flakes semakin rendah.  

Menurut Permana dan Widya (2015), 

tepung jagung mengandung serat kasar 

sebesar 3,26%, hal ini lebih rendah dari hasil 

analisis bahan baku dimana semolina jagung 

yang digunakan. Pembuatan semolina jagung 

pada penelitian ini menggunakan jagung 

pipilan utuh yang langsung digiling tanpa 

melepas kulit ari jagung. Kulit ari jagung 

tersebut dapat meningkatkan kadar serat pada 

semolina jagung ini. Pendapat ini sesuai 

dengan pernyatan Suarni (2009) bahwa kadar 

serat kasar akan lebih tinggi bila kulit ari 

jagung ikut dalam penggilingan tepung jagung 

karena kulit ari jagung mengandung serat 

yang tinggi di antaranya ±75% hemiselulosa, 

±25% selulosa, dan ±0,10% lignin.  

3) Kadar Protein 

Berdasarkan data hasil analisis hasil 

keragaman pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

kombinasisemolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah memberikan pengaruh 

yang signifikan (berbeda nyata) terhadap 

kadar proteinflakes. Grafik kombinasisemolina 

jagung manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap kadar proteinflakesdapat dilihat pada 

Gambar 3.  

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh Kombinasi 
Semolina Jagung Manis dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 

terhadap Kadar Protein Flakes 
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Gambar 3.menunjukkanterjadinya 

kecenderungan peningkatan kadar 

proteinflakes dengan persamaan y = 

0,454x+9,767dengan koefisien determinasi R² 

= 0,992. Nilai 0,454 yang menentukan arah 

regresi linier yang bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara kombinasi semolina jagung 

manis dan tepung bekatul beras merah dengan 

kadar proteinflakes, artinya semakin tinggi 

persentase tepung bekatul beras merah dan 

semakin rendah persentase semolina jagung 

manis maka kadar proteinflakes semakin 

meningkat sebesar 0,454. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0,992 yang 

termasuk katagori sangat kuat.Jadi korelasi 

antara kombinasi tepung bekatul beras merah 

dan semolina jagung manis dengan kadar 

proteinflakes sangat kuat. Nilai koefisien 

determinasi (KD) 0,992 artinya 99,2% kadar 

proteinflakes dipengaruhi oleh kombinasi 

tepung bekatul beras merah dan semolina 

jagung manis. 

Perlakuan a1sampai a5 diketahui 

bahwa kadar proteinflakessudah memenuhi 

syarat mutu SNI yaitu minimal5% (Badan 

Standardisasi Nasional, 1996). Perlakuan a1, 

a2, a3, a4 dan a5 memiliki kadar proteinyang 

cukup tinggi jika dibandingkan dengan syarat 

mutu SNI yakni berkisar10,26%-12,03%. 

Gambar 3. juga menunjukkan kadar protein 

flakes tertinggi terdapat pada perlakuan a5 

sebesar 12,03% dan terendah pada perlakuan 

a1 sebesar 10,26%. Hal ini diduga karena 

kandungan protein yang dimiliki oleh bahan 

baku. Diketahui bahwa tepung bekatul beras 

merah yang digunakan sebagai bahan baku 

memiliki kadar protein yang lebih tinggi 

dibandingkan semolina jagung manis yakni 

sebesar 19,3585%, sedangkan semolina 

jagung manis sebesar 17,2259%. Sehingga 

semakin tinggi persentase tepung bekatul 

beras merah dan semikin rendah persentase 

semolina jagung manis maka kadar protein 

dari flakes semakin tinggi. 

Hasil Analisis Mutu FisikFlakes 

Hasil purata dan analisis keragaman 

mutu fisik flakes berbagai perlakuan disajikan 

pada Tabel 5 dan Tabel 6. 

Tabel  5.  Hasil Pengamatan Purata 
Analisis FisikFlakes 

Parameter Parameter 

Daya Rehidrasi (%) 

a1 31,1087 
a2 29,5835 
a2 29,1098 

a4 27,0055 
a5 26,0075 

Keterangan :  
a= kombinasisemolina jagung manis dan 

tepung bekatul beras merah  
a1= semolina jagung manis 100%  
a2 = 90%:10%  a4 = 80%:20% 

a3 = 85%:15%  a5 = 75%:25%  

Tabel 6. Hasil Analisis Keragaman 
(ANOVA) Parameter FisikFlakes 

Parameter (%) Signifikansi 

Daya Rehidrasi S 

Keterangan :  
S    = Signifikan (berbeda nyata) 

NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata)  
 
1) Daya Rehidrasi 

Berdasarkan data hasil analisis hasil 

keragaman pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

kombinasisemolina jagung manis dan tepung 

bekatul beras merah memberikan pengaruh 

yang signifikan (berbeda nyata) terhadap daya 

rehidrasiflakes. Grafik kombinasisemolina 

jagung manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap daya rehidrasiflakesdapat dilihat 

pada Gambar 4.  
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Gambar 4. Grafik Pengaruh Kombinasi 

Semolina Jagung Manis dan 
Tepung Bekatul Beras Merah 
terhadap Daya Rehidrasi 

flakes 

Gambar 4.menunjukkan perlakuan a1, 

a2, a3, a4 dan a5 terjadi penurunandaya 

rehidrasi dengan persamaan y = -1,278x + 

32,39 dengan koefisien determinasi R² = 

0,973. Nilai -1,278 yang menentukan arah 

regresi linier yang bernilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif antara kombinasi semolina jagung 

manis dengan tepung bekatul beras merah dan 

daya rehidrasiflakes, artinya semakin tinggi 

persentase tepung bekatul beras merah dan 

semakin rendah persentase semolina jagung 

manis maka daya rehidrasiflakes semakin 

menurun sebesar 1,278. Nilai koefisien korelasi 

yang diperoleh adalah 0,973 yang termasuk 

kategori sangat kuat.Hal ini menunjukkan 

korelasi antara kombinasi tepung bekatul beras 

merah dan semolina jagung manis dengan 

daya rehidrasiflakes sangat kuat. Nilai koefisien 

determinasi (KD) 0,973 artinya 97,3% daya 

rehidrasiflakes dipengaruhi oleh kombinasi 

tepung bekatul beras merah dan semolina 

jagung manis. 

Gambar 4. menunjukkan bahwa daya 

rehidrasiflakes yang diperoleh berkisar 

26,01%-31,11%, yaitu daya rehidrasi tertinggi 

terdapat pada perlakuan a1 sebesar 31,11% 

dan terendah terdapat pada perlakuan a5 

sebesar 26,01%. Hal ini diduga karena 

kandungan pati yang dimiliki oleh bahan baku. 

Diketahui bahwa semolina jagung manis yang 

digunakan sebagai bahan baku memiliki kadar 

pati yang lebih tinggi dibandingkan tepung 

bekatul beras merah. Menurut Permana dan 

Widya (2015) kadar pati tepung jagung 

sebesar 73,17%. Pati berperan dalam 

pembentukan struktur flakes. Pati 

akanberikatan dengan air, lalu dengan adanya 

perlakuan suhu tinggi pati akan 

tergelatinisasisehingga akan terbentuk rongga-

rongga pada struktur produk (Kusnandar, F., 

2010). Proses gelatinisasi pati terjadi selama 

proses pemanggangan flakes yang dilakukan 

pada suhu 160 oC selama 15 menit. Menurut 

Winarno (2004), proses gelatinisasi jagung 

terjadi pada suhu 62-70 oC sehingga pada 

suhu pemanggangan flakes dimungkinkan 

proses gelatinisasi meningkat. Namun dari 

perlakuan a1 sampai a5 kadar pati menurun 

seiring rendahnya persentase semolina jagung 

manis menyebabkan daya rehidrasi flakes 

semakin menurun. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Busono (2013), bahwa semakin 

banyak patiyang tergelatinisasi, maka akan 

semakin banyak pula rongga – rongga udara 

yang terbentuk. Semakin banyak rongga yang 

terbentuk maka saat rehidrasi terjadi, air 

yangterperangkap dalam flakes akan semakin 

banyak, sehingga tingkat rehidrasinya 

akanmeningkat. 

Faktor lain yang mempengaruhi 

menurunnya daya rehidrasi flakes berkaitan 

dengan kadar air flakes. Di mana kadar air erat 

kaitannya dengan kadar air produk flakes 

tersebut. Menurunnya penambahan semolina 

jagung yang digunakan maka mengakibatkan 
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penurunan WHC pati untuk menyerap air 

sehingga menyebabkan kandungan air flakes 

menurun. Tingginya kandungan amilopektin 

pada jagung menyebabkan pati mampu 

menyerap air lebih banyak dan sulit untuk 

diuapkan kembali daripada pati yang banyak 

mengandung amilosa. Namun terjadinya 

penurunan daya rehidrasi dimungkinkan 

karena adanya lemak pada bahan. Menurut 

Iriyani (2016), bekatul beras merah 

mengadung lemak yang cukup tinggi yaitu 

lebih tinggi dari pada bekatul bekatul beras 

putih yaitu sebesar 13,72% sedangkan bekatul 

beras putih sebesar 9,12% sehingga adanya 

lemak ini menyebabkan penghambatan dalam 

penyerapan air. Di samping itu adanya gula 

sebagai “dehydrating agent” yang memiliki 

sifat higroskopis dapat mengurangi air pada 

suatu bahan (Fitriany, 2016). Penurunan daya 

rehidrasi juga disebabkan karena terjadinya 

penurunan kandungan serat kasar flakes 

seiring dengan perlakuan rendahnya 

persentase semolina jagung yaitu dari 3,00%-

1,5%.  

Hasil Analisis Mutu OrganoleptikFlakes 

Tabel 8. Hasil Pengamatan Purata 
Organoleptik (Hedonik) Beserta 
Uji Lanjut BNJ 5% 

Perlakuan 

Parameter dan Signifikansi 

pada taraf 5% 

Rasa Aroma Tekstur Warna 

a1 2,65b 2,9b 3,4ab 2,95b 
a2 2,85b 3,15ab 3,55ab 3,1b 
a3 3b 3,2ab 3,4ab 3,25b 
a4 3,65a 3,65a 3,7a 3,85a 
a5 2,9b 3,05b 3b 3b 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf 
yang sama pada kolom yang sama 
menujukkan tidak ada perbedaan nyata. 

 

 

Tabel 9. Hasil Pengamatan Purata 

Organoleptik (Skoring) 
Beserta Uji Lanjut BNJ 5% 

Perlakuan 

Parameter dan Signifikansi pada 
taraf 5% 

Rasa Aroma Tekstur Warna 

a1 3,55b 4a 5,25a 1,65c 
a2 4,45ab 4,15a 5,55a 2,9b 

a3 4,2ab 3,95a 5,35a 2,65b 
a4 5,5a 5,15a 5,7a 4,35a 
a5 4,25ab 4,15a 4,25b 2,2bc 

Angka-angka yang diikuti oleh huruf-huruf 

yang sama pada kolom yang sama 
menujukkan tidak ada perbedaan nyata. 

1) Organoleptik Rasa (Hedonik dan 

Skoring) 

Pengaruh kombinasi semolina jagung 

manis dan teoung bekatul beras merah 

terhadap kesukaan dan skoring rasa flakes 

bekadapat dilihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh 
KombinasiSemolina Jagung 
Manis dan Tepung Bekatul 

Beras Merah Terhadap Mutu 
Organoleptik Parameter Rasa 
Flakes 

Gambar 5. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

3,60-3,00 yakni tingkat kesukaan agak suka. 

Semua perlakuan a1, a2, a3, a4 dan a5 

diketahui bahwa mutu organoleptik parameter 

rasa flakes sudah memenuhi syarat mutu SNI 

yaitu memiliki rasa yang normal (Badan 

Standardisasi Nasional, 1996) dan cukup 

disukai oleh panelis.  

Berdasarkan nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikanyaitu, perlakuan 
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a1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan a2, 

a3 dan a4namun berbeda nyata dengan 

perlakuan a5. Perlakuan a2, a3 dan a4 tidak 

berbeda nyata dengan pelakuan a1 dan a5. 

Perlakuan a5 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan a2, a3 dan a4, tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan a1. Dari penjelasan diatas 

diketahui bahwa perlakuan dengan 

penggunaan tepung bekatul beras  merah 

tidak berbeda nyata perlakuan tanpa tepung 

bekatul merah (semolina jagung manis 100%) 

dimana panelis memberikan respon agak suka.  

Untuk uji skoring berkisar antara 4,20-

5,5dengan kriteria rasa agak pahit sampai 

netral. Nilai purata dan analisis data uji skoring 

diperoleh nilai non signifikansi untuk setiap 

perlakuan. Dimana antara perlakuan tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. 

Hal ini dimungkinkan karena pada formulasi 

flakes persentasetepung bekatul beras merah 

yang tidak terlalu berbeda dan disebabkan 

bahan tambahan yang cukup dominan 

sehingga menyebabkan rasa flakes tidak 

berbeda jauh antar perlakuan satu dengan 

lainnya. Rasa pahit ini berasal dari tepung 

bekatul beras merah. Menurut Wulandari dan 

Erma (2010) bahwa semakin besar 

penambahan bekatul beras pada suatu produk, 

rasa manisnya semakin berkurang karena rasa 

pahit bekatul beras mulai terasa. 

2) Organoleptik Aroma (Hedonik dan 

Skoring) 

Pengaruh kombinasi semolina jagung 

manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap kesukaan dan skoring aromaflakes 

bekadapat dilihat pada Gambar 6.  

 

Gambar6. Grafik Pengaruh Kombinasi 
Semolina Jagung Manis 

danTepung BekatulBeras 
Merah TerhadapMutu 
Organoleptik Parameter 

Aroma Flakes 

Gambar 6. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

3,05-3,65 yakni tingkat kesukaan agak suka. 

Semua perlakuan a1, a2, a3, a4 dan a5 

diketahui bahwa mutu organoleptik parameter 

aroma flakes sudah memenuhi syarat mutu 

SNI yaitu memiliki aroma yang normal (Badan 

Standardisasi Nasional, 1996) dan cukup 

disukai oleh panelis.  

Berdasarkan nilai purata dan analisis 

data diperoleh nilai signifikansi yaitu, 

perlakuan a1, a2 dan a3 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan a4 dan a5. Perlakuan a4 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan a1, a2 

dan a3, tetapi berbeda nyata dengan 

perlakuan a5. Perlakuan a5 tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan a1, a2 dan a3, tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan a4. Hal ini 

disebabkan karena sebagian kecil panelis agak 

suka terhadap aroma bekatul. Bekatul memiliki 

aroma yang khas sehingga tidak semua panelis 

menyukainya. Namun dari data yang 

didapatkan diketahui bahwa sebagian dari 

panelis menyukai aroma khas bekatul.  Dimana 

aroma bekatul beras merah lebih baik dari 

pada bekatul beras putih. Dari penjelasan 

diatas diketahui perlakuan dengan 
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penggunaan tepung bekatul beras  merah 

tidak berbeda nyata perlakuan tanpa tepung 

bekatul merah (semolina jagung manis 100%) 

dimana panelis memberikan respon agak suka. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

semolina jagung manis dan bekatul beras 

merah pada pembuatan flakes memiliki aroma 

yang dapat diterima oleh panelis. 

Untuk uji skoring berkisar antara 3,95-

5,15dengan kriteria agak beraroma langu 

sampai netral. Perlakuan a1, a2 dan a4 

diketahui bahwa aromaflakes sudah memenuhi 

syarat mutu SNI yaitu memiliki aroma yang 

normal (Badan Standardisasi Nasional, 1996) 

namun perlakuan a3 dan a5 berdasarkan 

penilaian panelis memiliki aroma agak 

beraroma langu. Gambar 6. menunjukkan 

bahwa nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan 

a1 yaitu sebesar 5,15 sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan a5 yaitu sebesar 

3,90. 

Nilai purata dan analisis data uji 

skoring diperoleh nilai non signifikan untuk 

setiap perlakuan yang berarti setiap perlakuan 

tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal 

ini dimungkinkan karena pada formulasi flakes 

persentasetepung bekatul beras merah yang 

tidak terlalu berbeda dan disebabkan bahan 

tambahan yang cukup dominan sehingga 

menyebabkan aroma flakes tidak berbeda jauh 

antar perlakuan satu dengan lainnya. Aroma 

langu ini berasal dari tepung bekatul beras 

merah yang ditambahkan. Menurut Iriyani 

(2016) bahwa aroma sereal yang tetap langu 

walaupun ditambahkan susu sebagai 

pelengkap hidangan akan semakin meningkan 

seiring dengan semakin besarnya persentase 

bekatul yang digunakan. Aroma langu 

dimungkinkan terjadi apabila pada proses 

pembuatan tepung bekatul yang digunakan 

tidak segera diolah. Kandungan lemak yang 

cukup tinggi pada bekatul yang menyebakan 

penururnan mutu bekatul akibat hidrolisis 

lemak oleh lipase yang menghasilkan 

peroksida, keton dan aldehid yang ditandai 

dengan bau tengik dan langu (Marzeline dan 

Annis, 2017). 

3) Organoleptik Tekstur (Hedonik dan 
Skoring) 

Pengaruh kombinasi semolina jagung 

manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap kesukaan dan skoring tekstur flakes 

bekadapat dilihat pada Gambar 7.  

 

Gambar7. Grafik Pengaruh Kombinasi 
Semolina Jagung Manis 

danTepung BekatulBeras 
Merah Mutu Organoleptik 
Parameter Tekstur Flakes 

Gambar 7. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

3,00-3,7 yakni tingkat kesukaan agak suka. 

Berdasarkan tingkat kesukaan (hedonik) nilai 

purata dan analisis data diperoleh nilai 

signifikan yaitu, perlakuan a1, a2 dan a3 tidak 

berbeda nyata dengan pelakuan a4dan a5. 

Perlakuan a4 tidak berbeda nyata dengan 

pelakuan a1, a2 dan a3 namun berbeda nyata 

dengan perlakuan a5. Perlakuan a5 tidak 

berbeda nyata dengan pelakuan a1, a2, dan 

a3 namun berbeda nyata dengan perlakuan 

a4. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa 
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perlakuan dengan penggunaan tepung bekatul 

beras  merah tidak berbeda nyata perlakuan 

tanpa tepung bekatul merah (semolina jagung 

manis 100%) dimana panelis memberikan 

respon agak suka. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan tepung bekatul beras merah 

pada pembuatan flakes memiliki tekstur yang 

tidak berbeda nyata dengan flakesjagung dan 

cukup dapat diterima oleh panelis.  

Untuk uji skoring berkisar antara 4,25-

5,70dengan kriteria netral sampai agak 

renyah. Nilai purata dan analisis data uji 

skoring diperoleh nilai signifikansi yaitu 

perlakuan a1, a2, a3 dan a4 berbeda nyata 

dengan perlakuan a5 dan sebaliknya. Tekstur 

flakes menunjukkan tekstur yang agak renyah 

pada perlakuan a1, a2, a3 dan 

a4sedangkanperlakuan a5 memiliki tekstur 

yang netral.Dimana yang mempengaruhi 

tekstur adalah adanya peningkatan protein, 

lemak, dan serat kasar dari bahan baku serta 

adanya penurunan jumlah pati yang terdapat 

di dalam bahan baku. Pati berperan penting 

dalam dalam tekstur dan daya awet produk 

ekstruksi. Pengaruh itu terutama disebabkan 

oleh amilosa-amilopektin dalam pati. 

Amilopektin diketahui bersifat merangsang 

terjadinya proses pemekaran (puffing), 

sehingga produk ekstruksi yang berasal dari 

pati-patian dengan kandungan amilopektin 

yang tinggi akan bersifat ringan, lebih porus, 

kering dan renyah. Proses pemekaran (puffing) 

ini terjadi pada saat proses gelatinisasi. Proses 

tergelatinisasinya pati terjadi pada proses 

pemanggangan flakes dimana adonan yang 

telah dicetak dipanggang menggunakan baking 

oven pada suhu 160 oC selama 15 menit. Suhu 

terjadinya gelatinisasi pada jagung berkisar 

62-70 oC. Sehingga pada suhu pemanggangan 

flakes semakin banyak pati yang dapat 

tergelatinisasi. 

4) Organoleptik Warna (Hedonik dan 
Skoring) 

Pengaruh kombinasi semolina jagung 

manis dan tepung bekatul beras merah 

terhadap kesukaan dan skoring warnaflakes 

dapat dilihat pada Gambar 8.  

 

Gambar8. Grafik Pengaruh Kombinasi 
Semolina Jagung Manis dan 
Tepung BekatulBeras Merah 

Terhadap Mutu Organoleptik 
Parameter Warna Flakes 

Gambar 8. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonik) berkisar antara 

3,00-3,85 yakni tingkat kesukaan agak suka. 

Dari semua perlakuan a1, a2, a3, a4 dan a5 

diketahui bahwa warnaflakes sudah memenuhi 

syarat mutu SNI yaitu memiliki warna yang 

normal (Badan Standardisasi Nasional, 1996) 

dan cukup disukai oleh panelis.  

Berdasarkan tingkat kesukaan 

(hedonik) nilai purata dan analisis data 

diperoleh nilai signifikansi yaitu, perlakuan a1 

tidak berbeda nyata dengan pelakuan a2, a3, 

a4 dan a5. Perlakuan a2, a3 dan a5 tidak 

berbeda nyata dengan pelakuan a1 tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan a4.  

Perlakuan a4 tidak berbeda nyata dengan a1 

namun berbeda nyata dengan perlakuan a2, 

a3 dan a5. Dari penjelasan diatas diketahui 

bahwa perlakuan dengan penggunaan tepung 
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bekatul beras  merah tidak berbeda nyata 

perlakuan tanpa tepung bekatul merah 

(semolina jagung manis 100%) dimana panelis 

memberikan respon agak suka. Hal ini 

menunjukkan bahwa kombinasi semolina 

jagung manis dan tepung bekatul beras merah 

pada pembuatan flakes memiliki warna dapat 

diterima oleh panelis.  

 
a1 

 
a2 

 
a3 

 
a4 

 
a5 

 

Gambar 9. Warna Flakes pada 5 
Perlakuan  

Untuk uji skoring berkisar antara 1,65-

4,35dengan kriteria agak cokelat sampai 

cokelat kekuningan. Dari semua perlakuan a1, 

a2, a3, a4 dan a5 diketahui bahwa warna 

flakes sudah memenuhi syarat mutu SNI yaitu 

memiliki warna yang normal (BSN, 1996). Nilai 

purata dan analisis data uji skoring diperoleh 

nilai signifikansi untuk setiap perlakuan. 

Perlakuan a1 berbeda nyata dengan semua 

perlakuan. Perlakuan a2 dan a3 tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan a4 tetapi berbeda 

nyata dengan perlakuan a1 dan a5. Perlakuan 

a5 tidak berbeda nyata dengan perlakuan a4 

tetapi berbeda nyata dengan perlakuan a1, a2 

dan a3. Warna flakesmenunjukkan semakin 

tinggi persentase tepung bekatul beras merah 

dan semakin rendahpersentasesemolina 

jagung manis maka warna dari flakes akan 

semakin gelap (cokelat) ditandai dengan nilai 

skor yang semakin menurun. Hal ini diduga 

disebabkan oleh warna dasar dari tepung 

bekatul beras merah yang memiliki warna agak 

gelap (agak merah kecokelatan)karena 

terdapat pigmen antosianin serta terjadinya 

reaksi pencokelatan non enzimatis (maillard) 

paa saat pembuatan flakes.Menurut Arsa 

(2016), reaksi maillard berlangsung cepat pada 

suhu 100 oC. Reaksi maillard dipengaruhi oleh 

suhu dan waktu pemanasan dimana semakin 

lama waktu dan semakin tinggi suhu 

pemanasan, reaksi maillard akan semakin 

banyak terjadi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Paramita dan Widya (2015), hal ini 

dikarenakan dalam pembuatan flakes terjadi 

reaksi maillard, dimana gula akan bereaksi 

dengan protein pada suhu pengovenan yang 

menghasilkan warna cokelat pada permukaan 

produk. 

KESIMPULAN 

Persentase kombinasi semolina jagung 

manis dan tepung bekatul beras merah 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter kadar air, kadar serat 

kasar, kadar protein, daya rehidrasi, uji 

organoleptik hedonik rasa, aroma, tekstur, 

warna, uji organoleptik skoring tekstur dan 

warna flakes, namun tidak memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap uji 

organoleptik skoring rasa dan aroma.  

Perlakuan a4 (semolina jagung manis 80% dan 

tepung bekatul beras merah 20% ) merupakan 

perlakuan terbaik dengan kadar air 0,45%, 

kadar serat kasar 1,9% dan kadar protein 
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11,66% sertadaya rehidrasi27,01%, dengan 

rasa, aroma, tekstur dan warna cukup disukai 

panelis dimana flakes berwarna agak cokelat 

dan tekstur agak renyah.  
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