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ABSTRACT 
 

 The aimed of this research was to determine the optimal proportion of purple sweet potato 
flour and pigeon pea flour on nutrional components and sensory of flakes. The research used a 
Completely Randomized Design (CRD) with single factor was the proportion of purple sweet potato 
flour and pigeon pea flour comaprison of 6 treatments : F1 (100%:0%), F2 (95%:5%), F3 
(90%:10%), F4 (85%:15%), F5 (80%:20%) dan F6 (75%:25%). The result of data from observation 
analyzed with analysis of variance (ANOVA) at 5% level using software Co-Stat, if there was 
difference then tested with Honestly Significant Difference (HSD) test. The result showed that the 
proportion of sweet potato and pigeon pea flour had significant on ash, fat, protein, carbohydrate and 
sensory properties including texture, color and taste (hedonic and scoring) but not significant on 
moisture, total calories and sensory properties of aroma (hedonic and scoring). The results showed 
that proportion of 75% purple sweet potato flour and 25% pigeon pea flour was the best treatment 
in terms of nutritional components, with 4.24% of moisture, 3.21% of ash, 3.85% of fat, 8,55% of 
protein, 80.12% of carbohydrate by difference and 389,73 kcal/g of total calories, which had a 
hedonic assessment of texture, color aroma and taste are rather dislike to likes and scoring 
assessment of texture did hard, brown color, flavorless and less sweet taste. 
 
Keywords : flakes, pigeon pea, purple sweet potato. 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  proporsi  terbaik penggunaan tepung ubi jalar 

ungu dan tepung kacang gude terhadap komponen gizi dan sensoris flakes. Rancangan percobaan 
yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan faktor tunggal yaitu proporsi tepung 

ubi jalar ungu dan tepung kacang gude yang terdiri atas 6 perlakuan yaitu F1 (100%:0%), F2 
(95%:5%), F3 (90%:10%), F4 (85%:15%), F5 (80%:20%) dan F6 (75%:25%). Data hasil 

pengamatan dianalisis dengan analisis keragaman (ANOVA) pada taraf 5% menggunakan software 
Co-Stat, apabila terdapat perbedaan maka dilakukan uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur 
(BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penggunaan tepung ubi jalar ungu dan tepung 

kacang gude memberikan pengaruh yang berbeda nyata (signifikan) terhadap kadar abu, kadar 
lemak, kadar protein, kadar karbohidrat dan sifat sensoris yang meliputi tekstur, warna dan rasa 

(hedonik dan scoring), namun memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (non signifikan) 
terhadap kadar air, total kalori dan sifat sensoris aroma (hedonik dan scoring). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proporsi tepung ubi jalar ungu 75% dan tepung kacang gude 25%) merupakan 

perlakuan terbaik dari segi komponen gizi, dengan kadar air 4,24%, kadar abu 3,21%, kadar lemak 
3,85%, kadar protein 8,55%, kadar karbohidrat 80,12% dan total kalori 389,73 kkal/g, serta 

penilaian hedonik pada tekstur, warna, aroma dan rasa adalah agak tidak suka sampai suka dan 
penilaian scoring tekstur adalah keras, berwarna cokelat, beraroma tidak langu dan berasa kurang 

manis. 

 
Kata kunci : flakes, kacang gude, ubi jalar ungu 
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PENDAHULUAN 

 Sarapan atau makan pagi adalah 

menu makanan pertama yang dikonsumsi 

seseorang yang dilakukan antara bangun pagi 

sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian 

kebutuhan gizi harian. Manusia membutuhkan 

sarapan pagi karena dalam sarapan pagi 

diharapkan terjadinya ketersediaan energi 

yang digunakan untuk jam pertama 

melakukan aktivitas. Namun, berbagai studi 

menunjukkan bahwa masalah sarapan pagi 

pada anak, remaja dan orang dewasa di 

Indonesia masih memprihatinkan. Prevalensi 

tidak biasa sarapan pada anak dan remaja 

menurut Perhimpunan Peminat Gizi dan 

Pangan (PERGIZI PANGAN) Indonesia tahun 

2012 adalah 16,9%-59% dan pada orang 

dewasa 31,2%. Hasil analisis data konsumsi 

pangan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 

tahun 2010 menyatakan bahwa pada  35.000 

anak usia sekolah menunjukkan hampir 

separuh (44,6%) anak yang sarapan hanya 

memperoleh asupan energi kurang dari 15% 

kebutuhannya, yang seharusnya adalah 15-

30% kebutuhan (Hardinsyah dan Aries, 2012). 

Dewasa ini, pola pikir dan pola hidup 

masyarakat telah mengalami perubahan. 

Seiring perubahan tersebut secara tidak 

langsung mengubah pola konsumsi pangan 

masyarakat yang cenderung menuntut 

kepraktisan, baik dari segi pembuatan maupun 

cara penyajiannya tanpa mengurangi 

pemenuhan kebutuhan tubuh akan gizi yang 

diperlukan. Selain itu, saat ini makin banyak 

jumlah ibu rumah tangga yang bekerja diluar 

rumah sehingga memiliki waktu penyiapan 

makanan sarapan yang sangat terbatas dan 

proses penyiapan sarapan yang memerlukan 

waktu lama kurang efektif untuk dilakukan 

(Sukasih, 2012). Solusinya adalah dengan 

menyediakan makanan yang cepat dan praktis 

dalam penyajiannya serta dapat memenuhi 

kebutuhan standar gizi. Salah satu bentuk 

produk makanan praktis yang dapat digunakan  

sebagai menu sarapan adalah flakes sereal. 

Flakes merupakan produk sereal siap 

santap yang berbentuk serpihan tipis, 

berwarna kuning kecoklatan serta biasanya 

dikonsumsi dengan penambahan susu sebagai 

menu sarapan. Produk ini dapat diolah dengan 

teknologi sederhana, waktu yang singkat serta 

cepat dalam penyajiannya. Flakes dapat 

berfungsi sebagai sumber energi serta sumber 

gizi seperti protein, vitamin, mineral dan dapat 

dijadikan pangan fungsional dengan 

menambahkan komponen serat pada produk 

tersebut  (Hildayanti, 2012). Flakes sereal 

umumnya dibuat dengan menggunakan 

gandum, beras (utuh atau pecah) atau jagung 

(utuh atau grits) (Yuwono, 2015). Namun, 

pada saat ini telah dikembangkan berbagai 

inovasi dalam pengolahan flakes terutama 

penggunaan berbagai sumber bahan pangan 

lokal yang banyak tumbuh di Indonesia. 

Pangan lokal yang dapat dimanfaatkan 

tersebut dapat berupa umbi-umbian, kacang-

kacangan dan biji-bijian, serta tanaman 

hortikultura. 

Sarapan yang baik terdiri dari 

makanan sumber zat tenaga, sumber zat 

pembangun, dan sumber zat pengatur. 

Karbohidrat merupakan asupan utama yang 

penting dalam tubuh yang berperan sebagai 

sumber kalori dan energi cadangan dalam 

bentuk glikogen (Rampersaud dkk, 2005 

dalam Purba, 2017). Salah satu bahan pangan 

yang memiliki kandungan  karbohidrat  dan 

dapat dimanfaatkan dalam pembuatan flakes 

adalah ubi jalar (Ipomoea batatas L.). Salah 

satu ubi jalar yang menarik perhatian adalah 

ubi jalar ungu yang memiliki warna ungu yang 

cukup pekat yang disebabkan oleh adanya 

pigmen ungu antosianin yang menyebar dari 

bagian kulit sampai pada daging ubinya 

(Santoso, 2014). Komponen gizi yang terdapat 

pada ubi jalar ungu per 100 g bahan yaitu 123 

kal, protein 0,77 g, lemak 0,94 g, karbohidrat 

27,64 g, air 70,46 g, serat 0,3 g, dan kadar 

gula reduksi 0,30 g (Sarwono, 2005). 

Kandungan pati pada ubi jalar ungu terdiri dari 

30-40% amilosa dan 60-70% amilopektin 

(Widowati, 2009). Dengan adanya kandungan 

pati ini dapat membantu proses gelatinisasi 

pada saat pembuatan adonan flakes.  

Asupan karbohidrat saja saat sarapan 

pagi tidak akan cukup, sehingga harus disertai 

dengan asupan lainnya yaitu protein. Protein 

di dalam tubuh akan diubah menjadi gula 

sehingga mampu memperlama rasa kenyang. 

Meskipun ubi jalar ungu merupakan sumber 
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karbohidrat kompleks, namun mengandung 

sedikit protein. Oleh karena itu dalam 

pembuatan flakes perlu dilakukan 

penambahan sumber gizi protein yang dalam 

hal ini dapat bersumber dari kacang-kacangan. 

Kacang-kacangan di Indonesia yang 

belum begitu banyak dimanfaatkan sebagai 

sumber pangan layaknya kedelai adalah 

kacang gude (Cajanus Cajan). Kacang gude 

memiliki kombinasi gizi yang optimal dan unik. 

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan 

dan Penyuluhan Provinsi Daerah Instimewa 

Yogyakarta (2014), dalam 100 g biji kacang 

gude mengandung 336 kal, protein 20,7 g, 

lemak 1,4 g, karbohidrat 62 g, kalsium 1,25 

mg, posfor 275 mg, besi 4 g, vitamin A 150 SI, 

vitanin B1 0,48 mg, vitamin C 5 mg dan air 

12,2 g. Penggunaan kacang gude ini 

diharapkan dapat meningkatkan kandungan 

protein pada flakes.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh 

Adelina (2017) mengenai pembuatan flakes 

dari tepung beras hitam dan tepung ubi jalar 

ungu diperoleh hasil bahwa perlakuan yang 

paling disukai dari segi organoleptik adalah 

flakes dengan perbandingan tepung beras 

hitam dan tepung ubi jalar ungu sebanyak 

40:60 dan memiliki daya serap air sebesar 

73,14%, serta kerenyahan 0,923 kg/mm/s. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Pehulisa 

(2016), pembuatan flakes dengan formula 

perbandingan tepung ubi jalar ungu dan 

tepung kulit ari kacang kedelai sebanyak 70:30 

merupakan perlakuan terbaik dengan 

diperoleh hasil kadar air 5,91%, lemak 2,09%, 

protein 5,84% dan serat kasar 7,22%. 

Sedangkan penelitian lain mengenai 

penggunaan kacang gude yaitu oleh Tiwari 

dkk (2011) pada pembuatan biskuit dari 

tepung terigu dan tepung kacang gude 

dengan perlakuan dikupas dan tanpa dikupas 

kulit arinya. Hasil yang diperoleh yaitu biskuit 

berkualitas terbaik dengan menunjukkan 

peningkatan kadar protein dan serat 

didapatkan dari penggunaan tepung terigu 

dan tepung kacang gude yang dikupas dan 

tanpa dikupas kulit arinya dengan 

perbandingan 85:15 dan 90:10 yang tidak 

mempengaruhi kualitas sensoris biskuit secara 

signifikan.  

Berdasarkan hal tersebut, penulis 

tertarik untuk melakukan sebuah penelitian 

pembuatan produk pangan berupa flakes 

menggunakan sumber bahan pangan lokal ubi 

jalar ungu dan kacang gude. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

proporsi terbaik penggunaan tepung ubi jalar 

ungu dan tepung kacang gude terhadap 

komponen gizi dan sensoris flakes. 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan-bahan utama yang digunakan 

dalam penelitian yaitu ubi jalar ungu yang 

diperoleh dari Desa Sigerongan, Kecamatan 

Lingsar, Lombok Barat dan kacang gude yang 

diperoleh dari Desa Anyar, Kecamatan Bayan, 

Lombok Utara. Bahan kimia yang digunakan 

untuk analisis adalah CuSO4, K2SO4, NaOH, 

H3BO3, H2SO4 

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan digital, 

pisau/cutter, cabinet dryer, ayakan, blender, 

roller, oven pemanggang dan alat analisis 

kimia lainnya (timbangan analitik, cawan 

porselen, desikator, oven kadar air, oven 

kadar abu (tanur), labu kjedahl, destilator, 

erlenmeyer, alat titrasi, kertas saring, alat 

ekstraksi soxhlet, gelas ukur dan pipet). 

Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan tiga 

tahap pengerjaan yaitu tahapan pembuatan 

tepung ubi jalar ungu mengikuti Karleen 

(2010) yang telah dimodifikasi, pembuatan 

tepung kacang gude dan pembuatan flakes. 

mengikuti Agusmen (2014) yang telah 

dimodifikasi, dan pembuatan flakes mengikuti 

Permana (2015) yang telah dimodifikasi. 

Bahan utama adalah tepung campuran ubi 

jalar ungu dan kacang gude sebanyak 100 g. 

Adapun tahapan pembuatan adalah sebagai 

berikut: campuran tepung ubi jalar ungu dan 

tepung kacang gude sesuai dengan rasio 

perlakuan dan ditambahkan tepung tapioka 20 

g, gula halus 30 g, susu bubuk skim 3 g, vanilli 

0,5 g, garam 0,5 g dan air 100 g. Semua 

bahan dicampur sampai terbentuk adonan 

yang homogen dan kalis. Adonan kemudian 
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dibentuk menjadi lembaran menggunakan 

roller dengan ketebalan 1±2 mm, kemudia 

dicetak dengan cetakan kue berbentuk 

lingkaran diameter 3 cm. Adonan yang telah 

dicetak kemudian diletakkan dan disusun di 

dalam loyang untuk dilanjutkan dengan proses 

pemanggangan menggunakan oven pada suhu 

150ºC selama 20 menit. 

Parameter Penelitian 

Parameter yang diamati yaitu 

parameter komponen gizi dan parameter 

sensoris. Parameter komponen gizi meliputi 

kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar 

protein (AOAC, 1990), kadar karbohidrat by 

difference (Winarno, 1997) dan total kalori 

(Muchtadi, 2014), sedangkan parameter 

sensoris meliputi parameter tekstur, warna, 

aroma dan rasa yang dilakukan menggunakan 

uji hedonik dan uji scoring (modifikasi Rahayu, 

1998).  

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktor tunggal, yaitu proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

dengan 6 aras perlakuan :  

F1 = TUJ 100% : TKG 0% 

F2 = TUJ 95% : TKG 5% 

F3 = TUJ 90% : TKG 10% 

F4 = TUJ 85% : TKG 15% 

F5 = TUJ 80% : TKG 20% 

F6 = TUJ 75% : TKG 25% 

Keterangan : 

TUJ = Tepung ubi jalar ungu 

TKG = Tepung Kacang Gude 

Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 

kali sehingga diperoleh 18 unit percobaan. 

Data hasil pengamatan parameter komponen 

gizi dan parameter sensoris (hedonik dan 

scoring) dianalisis dengan analisis keragaman 

(ANOVA) menggunakan software Co-Stat dan 

perlakuan yang berbeda nyata diuji lanjut 

dengan menggunakan uji Beda nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf nyata 5% (Hanafiah, 

2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kadar Air 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap kadar air. Grafik rata-rata 

kadar air flakes dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Grafik Kadar Air (%) Flakes dari Tepung Ubi 

Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 
 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar air flakes berkisar 

antara 3,77% - 4,24%. Kadar air mengalami 

peningkatan namun dalam jumlah yang tidak 

signifikan pada tiap perlakuan. Hal ini diduga 

disebabkan karena rentang penggunaan 

tepung kacang gude yang tidak terlalu jauh 

pada tiap perlakuan. Selain itu, faktor 

penunjang yaitu suhu dan lama pemanasan 

serta jumlah air yang ditambahkan pada 

proses pembuatan flakes adalah sama, 

sehingga penggunaan tepung ubi jalar ungu 

dan tepung kacang gude pada proporsi yang 

berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap 

kadar air flakes. Hasil penelitian ini didukung 

oleh Nurali (2010), yang menunjukkan bahwa 

jumlah substitusi tepung kedelai tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar air flakes ubi jalar. 

 

2. Kadar Abu 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar abu. Grafik rata-rata kadar abu 

flakes dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik Kadar Abu (%) Flakes dari Tepung Ubi 

Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 
 

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar abu flakes berkisar 

antara 1,47% - 3,21%. Kadar abu tertinggi 

terdapat pada perlakuan F6  yaitu sebanyak 

3,21%, sedangkan kadar abu terendah 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu sebanyak 

1,47%. Kadar abu flakes mengalami 

peningkatan seiring dengan penurunan 

proporsi tepung ubi jalar ungu atau 

peningkatan proporsi tepung kacang gude. Hal 

ini disebabkan karena perbedaan kadar abu 

masing-masing bahan baku. Kadar abu tepung 

ubi jalar ungu lebih rendah yaitu, 1,99% 

(Richana, 2014) dibandingkan dengan kadar 

abu tepung kacang gude yang mencapai 

5,75% (Oshodi, 1989). 

Menurut Sudarmadji dkk (1997) dalam 

Prasetyo (2018), tingginya kadar abu pada 

suatu bahan pangan yang dihasilkan 

menunjukkan tingginya kandungan mineral 

pada bahan tersebut. Kandungan mineral 

kacang gude yang lebih tinggi dari ubi jalar 

ungu sangat mempengaruhi peningkatan 

kadar abu flakes. Nwosu dkk (2013) dalam 

Fabusiwa dkk (2018) menyatakan bahwa 

kacang gude mengandung lebih banyak 

mineral penting seperti besi (Fe), sulfur (S), 

kalsium (Ca), mangan (Mn), kalium (K) dan 

fosfor (P) namun rendah natrium (Na). 

Kandungan mineral kacang gude beserta profil 

proteinnya mirip dengan kedelai, kecuali 

methionin yang kadarnya rendah. Sedangkan 

pada ubi jalar ungu hanya mengandung 

mineral seperti kalsium (Ca), besi (Fe) dan 

fosfor (P) (Widodo dan Ginting, 2004). Hasil 

penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Tiwari dkk (2011) yang menunjukkan hasil 

bahwa kadar abu biskuit semakin meningkat 

yaitu, 0,86% - 1,23% seiring dengan 

peningkatan proporsi tepung kacang gude dan 

penurunan proporsi tepung terigu. 

3. Kadar Lemak 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar lemak. Grafik rata-rata kadar 

lemak flakes dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Grafik Kadar Lemak (%) Flakes dari Tepung 

Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar lemak flakes berkisar 

antara 1,48% - 3,85%. Kadar lemak tertinggi 

terdapat pada perlakuan F6 yaitu sebanyak 

3,85%, sedangkan kadar lemak terendah 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu sebanyak 

1,48%. Kadar lemak flakes mengalami 

peningkatan seiring dengan penurunan 

proporsi tepung ubi jalar ungu atau 

peningkatan proporsi tepung kacang gude. Hal 

ini disebabkan karena perbedaan kadar lemak 

masing-masing bahan baku. Kadar lemak 

tepung ubi jalar ungu lebih rendah yaitu, 

0,78% (Richana, 2014) dibandingkan dengan 

kadar lemak tepung kacang gude yang 

mencapai 2,63% (Oshodi, 1989). Sebagian 

besar tanaman menyimpan lemak di dalam 

bijinya, seperti tanaman kacang-kacangan. 

Selain itu, penelitian Fabusiwa (2018) juga 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kadar 

lemak biskuit yaitu 14,56% - 17,26% seiring 

dengan penurunan tepung terigu dan 

peningkatan tepung kacang gude. 

4. Kadar Protein 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 
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terhadap kadar protein. Grafik rata-rata kadar 

protein flakes dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Grafik Kadar Protein (%) Flakes dari Tepung 

Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 
 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar protein flakes berkisar 

antara 3,67% - 8,55%. Kadar protein tertinggi 

terdapat pada perlakuan F6 yaitu sebanyak 

8,55%, sedangkan kadar protein terendah 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu sebanyak 

3,67%. Kadar protein flakes semakin 

meningkat seiring dengan penurunan proporsi 

tepung ubi jalar ungu atau peningkatan 

proporsi tepung kacang gude. Hal ini 

disebabkan karena perbedaan kadar protein 

masing-masing bahan baku. Kadar protein 

tepung ubi jalar ungu lebih rendah yaitu, 

0,22% (Richana, 2014) dibandingkan dengan 

kadar protein tepung kacang gude yang 

mencapai 22,4% (Oshodi, 1989). Menurut 

(Reddy, 1979 dalam Odeny, 2007), kandungan 

gizi yang tertinggi yang terdapat dari kacang 

gude adalah potein yang mencapai 30%. Hal 

ini menjadikan kacang gude dapat dijadikan 

sebagai suplemen yang ideal untuk makanan 

tradisional berbasis pisang ataupun umbi-

umbian. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Tiwari dkk (2011) yang 

menunjukkan hasil bahwa kadar protein 

biskuit semakin meningkat yaitu, 6,21% - 

8,64% seiring dengan meningkatnya proporsi 

tepung kacang gude dan menurunnya proporsi 

tepung terigu. 

5. Kadar Karbohidrat by Difference 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap kadar karbohidrat by difference. 

Grafik rata-rata kadar karbohidrat flakes dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Grafik Kadar Karbohidrat (%) Flakes dari 
Tepung Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan 

bahwa, rata-rata kadar karbohidrat flakes 

berkisar antara 89,51% -  80,12%. Kadar 

karbohidrat tertinggi terdapat pada perlakuan 

F1 yaitu sebanyak 89,51%, sedangkan kadar 

karbohidrat terendah terdapat pada perlakuan 

perlakuan F6 yaitu sebanyak 80,12%. Kadar 

karbohidrat flakes mengalami penurunan 

seiring dengan penurunan proporsi tepung ubi 

jalar ungu atau peningkatan proporsi tepung 

kacang gude. Hal ini disebabkan karena 

perbedaan kadar karbohidrat masing-masing 

bahan baku. Kadar karbohidrat tepung ubi 

jalar ungu lebih tinggi yaitu, 90,37%  

(Nindyarani, 2011) dibandingkan dengan 

kadar karbohidrat tepung kacang gude yang 

hanya 59,4% (Oshodi, 1989).  

Sarwono (2005) menyatakan bahwa 

karbohidrat merupakan komponen dominan 

pada ubi jalar, yaitu sebesar 16-35% per basis 

basah atau 80-90% per basis kering. Sehingga 

tepung ubi jalar ungu menyumbangkan 

karbohidrat yang cukup besar terhadap produk 

flakes. Semakin rendah penggunaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu maka semakin rendah 

kadar karbohidrat flakes. Selain perbedaan 

kadar karbohidrat pada masing-masing bahan 

baku, kadar karbohidrat flakes dipengaruhi 

oleh cara analisisnya. Kadar karbohidrat flakes 

pada penelitian ini dihitung secara by 

difference sehingga perhitungannya 

dipengaruhi oleh komponen nutrisi lain yaitu 

kandungan protein, lemak, air, dan abu. 

Fatkurahman dkk (2012) dalam Wulandari, 

(2016) menyatakan bahwa kadar karbohidrat 

yang dihitung secara by difference dipengaruhi 

oleh komponen nutrisi lain yaitu protein, 
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lemak, air, dan abu. Semakin tinggi komponen 

nutrisi lain maka kadar karbohidrat semakin 

rendah dan sebaliknya apabila komponen 

nutrisi lain semakin rendah maka kadar 

karbohidrat semakin tinggi. Hasil penelitian ini 

didukung oleh Nurali (2010) yang 

menunjukkan hasil bahwa kadar karbohidrat 

flakes semakin menurun yaitu 77,03% - 

51,76% seiring dengan pengurangan proporsi 

tepung ubi jalar dan penambahan proporsi 

tepung kedelai. 

6. Total Kalori 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap total kalori. Grafik rata-rata total 

kalori flakes dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Grafik Total Kalori (kkal/g) Flakes dari Tepung 

Ubi Jalar Ungu dan Tepung Kacang Gude 

 

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan 

bahwa, rata-rata total kalori flakes berkisar 

antara 384,04 kkal/g – 389,39 kkal/g. Total 

kalori tertinggi terdapat pada perlakuan F6 

yaitu sebanyak 389,39 kkal/g, sedangkan total 

kalori terendah terdapat pada perlakuan F3 

yaitu sebanyak 384,04%. Total kalori flakes 

yang dihasilkan pada penelitian ini 

menunjukkan tidak berbeda nyata tiap 

perlakuan. Almatsier (2009) menyatakan 

bahwa kandungan karbohidrat, lemak dan 

protein suatu bahan makanan dapat 

menentukan nilai energinya. Karbohoidrat 

adalah suatu zat gizi yang memiliki fungsi 

utama sebagai penghasil energi karena 

menyediakan unsur karbon yang siap 

digunakan oleh sel, dimana setiap gramnya 

menghasilkan 4 kalori. Sama halnya dengan 

karbohidrat, protein juga merupakan zat gizi  

yang dapat memberikan sumber energi yang 

dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. 

Sedangkan lemak merupakan sumber energi 

yang dapat menyediakan energi sekitar 2,25 

kali lebih banyak daripada diberikan oleh 

karbohidrat atau protein, dimana setiap 

gramnya menghasilkan 9 kalori  (Muchtady, 

2009).  

7. Tekstur 

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter teksur flakes secara 

hedonik dan scoring. Pengaruh tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Grafik Penagruh Proporsi Tepung Ubi Jalar 

Ungu dan Tepung Kacang Gude terhadap Tekstur Flakes 
 

 Berdasarkan Gambar 7 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap tekstur flakes dengan metode 

hedonik berkisar antara 2,45 – 4,05 yaitu 

berada pada tingkat agak tidak suka sampai 

suka. Nilai kesukaan panelis yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu 4,05, 

sedangkan nilai kesukaan panelis yang 

terendah terdapat pada perlakuan F6 yaitu, 

2,45. Sedangkan dengan metode scoring, 

rata-rata skor yang diberikan oleh panelis 

berkisar antara 2,00 – 4,10 yakni berada pada 

kriteria keras sampai tidak keras. Skor 

tertinggi terdapat pada perlakuan F1 yaitu 

4,10, sedangkan skor terendah terdapat pada 

perlakuan F6 yaitu 2,00.  

 Semakin rendah proporsi tepung ubi 

jalar ungu atau meningkatnya proporsi tepung 

kacang gude yang digunakan menyebabkan 

tekstur semakin keras sehingga nilai kesukaan 

panelis semakin menurun. Menurut Winarno 

(2002) dalam Febrianingsih (2011), tekstur 
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suatu bahan pangan biasanya ditentukan oleh 

komposisi penyusun bahan, yaitu selulosa, 

pektin, protein dan karbohidrat. Kadar protein 

yang terdapat pada flakes semakin meningkat 

seiring dengan penambahan proporsi tepung 

kacang gude. Protein mempunyai kemampuan 

mengikat air sehingga mengganggu proses 

pengembangan granula pati (Kusnandar, 

2010). Selain itu adanya asam lemak yang 

tinggi pada kacang gude akan menghambat 

pengembangan flakes karena membentuk 

suatu lapisan pada bagian granula pati 

sehingga panas tidak bisa maksimal yang 

menyebabkan produk tidak mampu 

mengembang dengan baik dan tekstur 

menjadi keras (Messina, 1999 dalam Bayu 

2016). Hal ini sejalan dengan penelitian Nurali 

(2010), yang menyatakan bahwa semakin 

banyak substitusi tepung kedelai memberikan 

tekstur yang keras pada flakes ubi jalar. 

8. Warna 

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter warna secara hedonik dan 

scoring. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 8. 

 
Gambar 8. Grafik Penagruh Proporsi Tepung Ubi Jalar 

Ungu dan Tepung Kacang Gude terhadap Warna Flakes 

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap warna flakes dengan metode 

hedonik berkisar antara 2,95 – 4,00 yaitu 

berada pada tingkat suka sampai agak sangat 

suka. Nilai kesukaan panelis yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu 4,00, 

sedangkan nilai terendah terdapat pada 

perlakuan F6 yaitu 2,95. Sedangkan dengan 

metode scoring, rata-rata skor yang diberikan 

oleh panelis berkisar antara 2,40 – 4,05, yakni 

berada pada kriteria cokelat sampai cokelat 

keunguan. Skor tertinggi terdapat pada 

perlakuan F1 yaitu 4,05, sedangkan skor 

terendah terdapat pada perlakuan F6 yaitu 

2,40. 

Semakin rendah proporsi tepung ubi 

jalar ungu dan meningkatnya proporsi tepung 

kacang gude yang digunakan menyebabkan 

warna menjadi cokelat. Hal ini disebabkan 

karena adanya reaksi pencoklatan 

nonenzimatis atau reaksi Maillard pada saat 

proses pengolahan. Pada saat proses 

pemanggangan menimbulkan reaksi antara 

gula preduksi dengan asam amino yang 

berasal dari protein kacang gude dan susu 

skim sehingga terjadi perubahan warna bahan 

menjadi cokelat. Sejalan dengan pernyataan 

Kurniawati dan Ayustaningwarno (2012) dalam 

Harisina (2016) bahwa reaksi Maillard yang 

terjadi antara gula pereduksi dengan asam 

amino yang menghasilkan warna kecokelatan 

(melanoidin) pada bahan makanan ketika 

mengalami proses pemanasan, dimana hasil 

reaksi tersebut sering dikehendaki atau 

terkadang menyebabkan terjadinya penurunan 

mutu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

warna cokelat yang dihasilkan pada flakes 

dapat diterima oleh panelis yang berarti warna 

cokelat ini memang dikehendaki terjadi pada 

produk flakes. 

9. Aroma 

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata terhadap parameter aroma secara 

hedonik dan scoring. Pengaruh tersebut dapat 

dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Penagruh Proporsi Tepung Ubi Jalar 

Ungu dan Tepung Kacang Gude terhadap Aroma Flakes 
 

 Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap aroma flakes dengan metode 

hedonik bekisar antara 3,75 – 4,05 yaitu 

berada pada tingkat suka sampai agak sangat 

suka. Nilai kesukaan panelis yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan F1 yaitu 4,05  

sedangkan nilai terendah terdapat pada 

perlakuan F5 dan F6 yaitu 3,75. Sedangkan 

dengan metode scoring, rata-rata skor yang 

diberikan oleh panelis berkisar antara 3,80 – 

4,00 yakni berada pada kriteria tidak langu. 

Skor tertinggi terdapat pada perlakuan F1, F2 

dan F3 yaitu 4,00, sedangkan yang terendah 

terdapat pada perlakuan F5 dan F6 yaitu 3,80.  

 Penilaian tingkat kesukaan dan scoring 

oleh panelis tidak berbeda nyata pada tiap 

perlakuan. Menurut Hastuti dkk (2001) dalam 

Putri (2010) aroma langu yang terdapat pada 

kacang-kacangan disebabkan adanya asam 

lemak tidak jenuh terutama linoleat yang 

dikatalisa oleh enzim lipoksigenase. Pada saat 

proses pembuatan tepung kacang gude, biji 

kacang gude dilakukan proses blanching 

terlebih dahulu untuk menginaktifkan enzim 

penyebab aroma langu. Yemenicioaylu dkk 

(1997) dalam Putri (2010) menyatakan bahwa 

pada kisaran suhu 55oC, enzim lipoksigenase 

akan mengalami inaktivasi termal. Selain itu, 

pada proses pembuatan flakes ditambahkan 

bahan tambahan berupa vanili dan susu skim 

dalam jumlah yang sama pada tiap perlakuan. 

Hal ini menyebabkan aroma flakes yang 

dihasilkan tidak berbeda nyata pada tiap 

perlakuan. 

10. Rasa  

 Berdasarkan hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perbedaan proporsi 

tepung ubi jalar ungu dan tepung kacang gude 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter rasa secara hedonik dan 

scoring. Pengaruh tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

 
Gambar 10. Grafik Penagruh Proporsi Tepung Ubi Jalar 
Ungu dan Tepung Kacang Gude terhadap Rasa Flakes 

 Berdasarkan Gambar 10 menunjukkan 

bahwa, rata-rata nilai yang diberikan oleh 

panelis terhadap rasa flakes dengan metode 

hedonik bekisar antara 2,40 – 3,90 yaitu 

berada pada tingkat agak tidak suka sampai 

agak sangat suka. Nilai kesukaan panelis yang 

tertinggi terdapat pada perlakuan F1 yaitu 

3,90,  sedangkan nilai terendah terdapat pada 

perlakuan F6 yaitu 2,40. Sedangkan dengan 

metode scoring, rata-rata skor yang diberikan 

oleh panelis berkisar antara 2,15 – 4,40 yakni 

berada pada kriteria kurang manis sampai 

manis. Skor tertinggi terdapat pada perlakuan 

F1 yaitu 4,40, sedangkan yang terendah 

terdapat pada perlakuan F6 yaitu 2,15. 

 Semakin rendah proporsi tepung ubi 

jalar ungu dan tingginya proporsi tepung 

kacang gude yang digunakan menyebabkan 

berkurangnya rasa manis pada flakes sehingga 

menurunkan tingkat kesukaan panelis. Hal ini 

ini sejalan dengan penelitian Hanawati (2011) 

yang menyatakan, semakin banyak 

penggunaan tepung ubi jalar ungu maka 

flakes yang dihasilkan akan semakin manis 

karena adanya kandungan glukosa didalam 

ubi. Menurut Nindyarani (2011), kandungan 

gula reduksi yang terdapat pada tepung ubi 

jalar ungu adalah 3,15% per 100 gram bahan. 

Pada penelitian ini, penggunaan ubi jalar ungu 

semakin menurun sehingga rasa manis 

semakin berkurang dan menurunkan tingkat 

kesukaan panelis. 
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KESIMPULAN 

Pelakuan penggunaan tepung ubi jalar 

ungu dan tepung kacang gude pada proporsi 

berbeda memberikan berpengaruh nyata 

terhadap komponen gizi kadar abu, kadar 

lemak, kadar protein dan kadar karbohidrat, 

namun tidak berpengaruh nyata terhadap 

komponen gizi kadar air dan total kalori. 

Sedangkan pada sensoris, penggunaan tepung 

ubi jalar ungu dan tepung kacang gude pada 

proporsi berbeda memberikan berpengaruh 

nyata terhadap tekstur, warna dan rasa 

(hedonik dan scoring), namun tidak 

berpengaruh nyata terhadap aroma (hedonik 

dan scoring). Perlakuan F6 (Tepung Ubi Jalar 

Ungu 75% : Tepung Kacang Gude 25%) 

merupakan perlakuan terbaik dari segi 

komponen gizi, dengan kadar air 4,24%, kadar 

abu 3,21%, kadar lemak 3,85%, kadar protein 

8,55%, kadar karbohidrat 80,12% dan total 

kalori 389,73 kkal/g, serta penilaian hedonik 

pada tekstur, warna, aroma dan rasa adalah 

agak tidak suka sampai suka dan penilaian 

scoring tekstur adalah keras, berwarna 

cokelat, beraroma tidak langu dan berasa 

kurang manis. 

DAFTAR PUSTAKA 
Adelina, C., 2017. Pengaruh Perbedaan 

Proporsi Tepung Beras Hitam dan 
Tepung Ubi Jalar Ungu Terhadap Sifat 

Fisik dan Organoleptik Flake. Skripsi. 
Fakultas Teknologi Pertanian. 

Universitas Katolik Widya Mandala.. 

Surabaya. 
http://repository.wima.ac.id/id/eprint/96

86. (Diakses tanggal 6 Desember 2017). 

Almatsier, S. 2004. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. 
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 

Apriyantono , A., 1988. Analisis Pangan. Bogor 
: PAU Pangan dan Gizi IPB. 

Association of the Official Agricultural Chemists 
(AOAC), 1990. Official Methods of 
Analysis. Washington DC : Association 
of the Official Agricultural Chemists. 

Bayu, B., 2016. Karakteristik Fisik dan 

Organoleptik  Sereal Berbasis Kecambah 
Jagung –Kedelai. Skripsi. Fakultas Ilmu 

Keperawatan dan Kesehatan. 
Universitas Muhammadiyah Semarang. 

Semarang. 

Fabusiwa, F. J. G., E. P. Oladele, G. Oboh, S.A. 

Adefegha dan A. A. Oshodi., 2018. 
Nutritional Properties, Sensory Qualities 

and Glycemic Response of Biscuit 
Produced From Pigeon Pea-Wheat 

Composite Flour. Journal of Food 
Biochemistry.  1-11. 

Febrianingsih, L., 2011. Formulasi Tepung 

Sukun dan Tepung Kacang Hijau 
Terhadap Mutu Flake Sukun. Skripsi. 
Fakultas Pertanian. Universitas 
Mataram. Mataram. 

Hanawati, R.F. 2011. Proses Produksi Flakes 
Kaya Antioksidan Sebagai Alternatif 
Diversifikasi Ubi Jalar Ungu. Skripsi. 
Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 

https://eprints.uns.ac.id/10797/1/Unlock

-d_(2).pdf. (Diakses tanggal 12 
Desember 2017). 

Hardinsyah dan M. Aries, 2012. Jenis Pangan 
Sarapan dan Perannya dalam Asupan 

Gizi Harian Anak Usia 6—12 Tahun Di 
Indonesia. Jurnal Pangan dan Gizi, 7 

(2):89-96. 

http://journal.ipb.ac.id/index.php/jgizipa
ngan/article/view/12370/9455. (Diakses 

tanggal 31 Maret 2018). 

Harisina, A. A., A. C. Adi dan Farapti., 2016. 

Pengaruh Substitusi Buah Sukun 

(Artocarpus communis) dan Kacang 
Hijau (Vigna radiata) terhadap Daya 

Terima dan Kandungan Protein Flakes. 
Jurnal Media Gizi Indonesia. 11(1) : 77-

85. 

Hildayanti, 2010.  Studi Pembuatan Flakes 
Jewawut (Setaria italica). Skripsi. 
Fakultas Pertanian. Universitas 
Hasanuddin. Makasar. 

http://repository.unhas.ac.id/handle/12
3456789/2965. (Diakses tanggal 17 

November 2017). 

Karleen, S., 2010. Optimasi Proses Pembuatan 
Tepung Ubi Jalar Ungu (Ipomoea 
batatas (L.) Lam) dan Aplikasinya dalam 
Pembuatan Keripik Simulasi (Simulated 
Chips). Skripsi. Fakultas Teknologi 

Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 
Bogor. 

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/han
dle/123456789/59938/F10ska.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y. (Diakses tanggal 
11 Januari 2018). 

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2965
http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/2965


11 

 

Kartika B., 1990. Pedoman Uji Inderawi Bahan 
Pangan. Yogyakarta: Pusat Antar 
Universitas Pangan dan Gizi UGM. 

Kusnandar. 2010. Teknik Analisis Sifat dan 
Fungsional Komponen Pangan. Bogor : 

Institut Pertanian Bogor. 

Lopulalan, C. G. Ch., M. Mailoa, dan D. R. 
Sangadji. 2013. Kajian Formulasi 

Penambahan Tepung Ampas Tahu 
terhadap Sifat Organoleptik dan Kimia 

Cookies. Jurnal Agritekno. 1 (1): 130-
138. 

Muchtady, D., 2009. Pengantar Ilmu Gizi. 
Bandung : Alfabeta. 

Nindyarani, A.K., Sutardi dan Suparmo. 2011. 

Karakteristik Kimia, Fisik Dan Inderawi 
Tepung Ubi Jalar Ungu (Ipomoea 
Batatas Poiret) Dan Produk Olahannya. 

Jurnal AGRITECH. 31(4):273-280. 
http://download.portalgaruda.org/article

.php?article=63024&val=4578. (Diakses 
tanggal 6 Desember 2017). 

Nurali, E.J.N., M.B. Lelemboto dan Y. Amu., 
2010. Pemanfaatan Ubi Jalar (Ipomea 
batatas L) Sebagai Bahan Baku 

Pembuatan Flakes dengan Substitusi 
Tepung Kedele (Glycyne max (L) 

MERR).  Jurnal Teknologi Pertanian. 
5(2): 41-51. 

Odeny, D. A., 2007. The Potential of 

Pigeonpea (Cajanus cajan (L.) Millsp in 
Africa. Natural Resource Forum. 31 : 

297-305. 

Oshodi, A. A. dan M. M. Ekperigin., 1989. 

Functional Properties of Pigeon Pea 

(Cajanus cajan)  Flour. Food Chemistry. 
34 : 187-191. 

Pehulisa, A., Usman P., dan Evy R., 2016. 
Pemanfaatan Tepung Ubi Jalar Ungu 

dan Tepung Kulit Ari Kacang Kedelai 
Dalam Pembuatan Flakes. JOM 
Faperta..3(1):1-10. 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFA
PERTA/article/view/9587. (Diakses 

tanggal 6 Desember 2017). 

Permana, R.A., dan Widya Dwi Rukmi Putri, 

2015. Pengaruh Proporsi Jagung Dan 

Kacang Merah Serta Substitusi Bekatul 
Terhadap Karakteristik Fisik Kimia 

Flakes. Jurnal Pangan Dan Agroindustri. 
3(2):734-742. 

http://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/

view/194. (Diakses tanggal 3 Desember 

2017). 

Prasetyo, L., A. Ali dan Y. Zalfiatri., 2018. 

Pemanfataan Tepung Biji Durian dan 
Tepung Kacang Hijau dalam Pembuatan 

Flakes. JOM FAPERTA. 5(1): 1-12. 

Putri, F., M. Endy, Dwi H., Fahmi A., Indah H. 
dan Ndaru O., 2010. Studi Awal Proses 

Inaktivasi Enzim Lipoksigonase untuk 
Produksi  Tepung Biji Kecipir sebagai 

Bahan Baku Tepung Komposit. Prosiding 
Seminar Nasional UNIMUS. Semarang. 

Hal. 66-72. 

Richana, N.M.S., 2012. Ubi Kayu dan Ubi Jalar. 
Bandung: Nuansa. 

Santoso, W.E.A. dan Teti, E. 2014. Jurnal 
Review : Kopigmentasi Ubi Jalar Ungu 

(Ipomoea batatas var Ayamurasaki) 
Dengan Kopigmen Na-Kaseinat Dan 
Protein Whey Serta Stabilitasnya 

Terhadap Pemanasan. Jurnal Pangan 
Dan Agroindustri. 2(4):121-127. 

http://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/
download/84/101. (Diakses tanggal 17 

November 2017). 

Sarwono, B. 2005. Ubi Jalar, Cara Budi Daya 
yang Tepat, Efisien dan Ekonomis. Seri 
Agribisnis. Depok : Penebar Swadaya. 

Soekarto, S. T., 1985. Penilaian Organoleptik 
(Untuk Industri Pangan dan Hasil 
Pertanian). Jakarta : Bharata Kaarya 
Aksara. 

Sudarmadji, S., B. Haryono dan Suhardi, 1984. 
Prosedur Analisa untuk Bahan Makanan 
dan Pertanian (Edisi Ketiga). Yogyakarta 

: Liberty. 

Sukasih, E. dan Setyadjit., 2012. Formulasi 

Pembuatan Flake Berbasis Talas Untuk 
Makanan Sarapan (Breakfast Meal) 
Energi Tinggi Dengan Metode Oven. 
Jurnal Pascapanen. 9(2):70-76. 

http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/ind

ex.php/jpasca/article/download/5797/49
63. (Diakses tanggal 17 November 

2017). 

Tiwari, B.K., C.S. Brennan, R. Jaganmohan, A. 

Surabi dan K. Alagusundaram. 2011. 

Utilisation of Pigeon Pea (Cajanus cajan 
L) by Product in Biscuit Manufacture. 

LWT-Food Science and Technology. 44 : 
1533-1537. 

 



12 

 

Widodo, Y. dan E. Ginting. 2004. Ubi Jalar 
Berkadar Beta Karoten Tinggi sebagai 
Sumber Vitamin A. Balai Penelitian 

Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-
umbian. Malang. 

Widowati, S., 2009. Tepung Aneka Umbi 

Sebuah Solusi Ketahanan Pangan. 
Jakarta : Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Pascapanen Pertanian.. 
http://new.litbang.pertanian.go.id/artike

l/240/pdf/Tepung%20Aneka%20Umbi%
20Sebuah%20Solusi%20Ketahanan%20

Pangan.pdf. (Diakses tanggal 23 Maret 

2018). 

Widyasitoresmi, H. S., 2010. Formulasi dan 

Karakterisasi Flake Berbasis Sorgum 
(Sorghum bicolol L) dan Ubi Jalar Ungu 

(Ipomoea batatas L). Skripsi. Fakultas 

Teknologi Pertanian. Institut Pertanian 
Bogor. Bogor. 

Wulandari, F. K., B. E. Setiani dan S. Susanti., 
2016. Analisis Kandungan Gizi, Nilai 

Energi dan Uji Organoleptik Cookies 
Tepung Beras daengan Substitusi 

Tepung Sukun. Jurnal Aplikasi Teknologi 
Pangan. 5(4): 107-113. 

Yuwono, S.S., 2015. Sereal (Flakes). 
http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/07
/sereal-flakes/. (Diakses tanggal 17 

November 2017).

http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/07/sereal-flakes/
http://darsatop.lecture.ub.ac.id/2015/07/sereal-flakes/


13 

 

 


