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ABSTRACT 

 
This research aims to improve the quality of Opak by using tapioca flour as a 

substitute. This research used Randomized Block Design (RBD) with single factor (wet 
starch and dried starch (tapioca flour) proportion), consisted of five treatments (p1 
(60%:40%), p2 (50%:50%), p3 (40%:60%), p4 (30%:70%) and p5 (20%:80%)). The 
observed parameters were water content, ash content, amylose content, swelling 
volume, water absorption power, crunchiness, flavor and appearance of Opak. Data were 
analyzed by analysis of variance at 5% significant level and analyzed further by Honestly 
Significant Difference (HSD) test if significant differences occurred. Research result 
showed that Opak made of 40% wet starch and 60% dried starch had the best quality 
among all treatments, with low water content (7,45%), low amylose content (3,09%), a 
rather high swelling volume (14,05%), crunchy texture, brownish white color and intact, 
neat and smooth appearance. 

 
Keywords: Opak, Quality Improvement, Tapioca Flour, Traditional Snack 

 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu Opak dengan cara 
mensubstitusikan tepung tapioka. Penelitian ini mengunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) faktor tunggal (proporsi pati basah dengan pati kering (tepung tapioka)) yang 
terdiri dari 5 perlakuan (p1 (60%:40%), p2 (50%:50%), p3 (40%:60%), p4 (30%:70%) 
dan p5 (20%:80%). Parameter yang diamati yaitu kadar air, kadar abu, kadar amilosa, 

volume pengembangan, daya serap air, kerenyahan, rasa dan penampakan Opak. Data 
dianalisis menggunakan analisis keragaman (Analysis of Variance) pada taraf nyata 5% 

dan diuji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) apabila terdapat beda nyata. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Opak yang dibuat dari pati basah 40% dan pati 
kering 60% memiliki kualitas terbaik dari semua perlakuan, dengan kadar air (7,45%) 

dan kadar amilosa (3,09%) yang rendah, volume pengembangan yang cukup tinggi 
(14,05%), bertekstur renyah, berwarna putih kecoklatan dan penampakan yang utuh, 
rapi dan rata. 

 
Kata Kunci: Jajanan Tradisional, Opak, Peningkatan Mutu, Tepung Tapioka. 
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PENDAHULUAN 

Opak di daerah Pacitan memiliki 

bahan dasar singkong. Singkong 

tersebut dikupas, lalu diparut. Parutan 

singkong dikukus, kemudian dikeringkan 

(Nugroho, Supeno dan Bintoro, 2013). 

Menurut Yunus dan Utami (2012) Opak 

di Wonosobo dibuat dengan cara 

singkong dikukus, selanjutnya digiling. 

Singkong yang telah halus dicampur 

dengan bumbu. Selanjutnya dilakukan 

pencetakan. Opak basah kemudian 

dijemur selama 2-3 hari. Setelah kering 

Opak tersebut digoreng.  

Opak di daerah Lombok 

biasanya dijadikan sebagai wadah atau 

tempat menyajikan Pelecing. Opak 

merupakan pangan non-beras 

(Samaguna, 2015). Cara membuat Opak 

yaitu, ubi kayu  dikupas kemudian 

diparut, selanjutnya diperas untuk 

mendapatkan  kanjinya. Bahan 

berbentuk kanji tersebut dicampur 

dengan santan dan garam. Setelah 

adonan tercampur, lalu dituangkan ke 

dalam wajan hingga membentuk 

bundaran putih, kemudian didiamkan 

beberapa menit sampai agak kering 

kemudian diangkat. Opak dijemur 

selama 2-3 hari. Setelah kering jajanan 

Opak tersebut siap untuk dipanggang 

(Hanafi, 2010). 

Proses pembuatan pati singkong 

basah menurut Badan Litbang Pertanian 

(2011) ubi kayu dibersihkan, lalu 

dilakukan pengupasan. Bahan bersih 

kemudian diparut atau dihancurkan 

kemudian ditambahkan air untuk 

mengekstrak patinya. Bahan yang 

berbentuk seperti bubur tersebut 

kemudian diperas. Cairan hasil perasan 

diendapkan sekitar 12 jam, lalu dibuang 

airnya.  

Opak yang hanya terbuat dari 

pati basah memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki 

rasa yang enak dan tekstur yang 

renyah. Namun memiliki kekurangan 

antara lain penampakan yang kurang 

baik (kurang padat dan tipis) dan 

kendala dalam proses produksinya. 

Penampakan yang kurang baik tersebut 

dapat menyebabkan daya serap Opak 

semakin menurun. Hal tersebut dapat 

menyebabkan produk makin cepat 

melempem (lembek). Sedangkan 

kendala dalam proses produksi tersebut 

dipengaruhi oleh proses pembuatan pati 

singkong basah yang membutuhkan 

waktu cukup lama. Selain itu, kendala 

dalam sistem produksi juga dipengaruhi 

oleh ketersediaan bahan baku, dimana 

singkong merupakan tanaman musiman 

sehingga pada saat tertentu singkong 

yang tersedia terbatas. 

Solusi yang ditawarkan untuk 

menangani kekurangan pada jajanan 

Opak tersebut yaitu dengan cara 

penambahan binder pada adonan dan 

mensubstitusikan pati basah dengan pati 
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kering berupa tepung tapioka. Binder 

tersebut berfungsi sebagai perekat pati 

sehingga dapat membentuk adonan 

dengan baik (Kim et al, 1996; Collado et 

al, 2001; Susilawati, 2007 dalam 

Ramadhan, 2009).  

Tepung tapioka mudah didapat 

dipasaran (Ratnawati, 2013). Tepung  

tapioka berfungsi  untuk  memperbaiki  

atau  menambah  berat  produk dan  

memiliki  harga yang  relatif  murah  

maka  dapat menekan  biaya  produksi 

(Aristawati, Atmaka, dan Muhammad, 

2013). Adapun kekurangannya jika Opak 

hanya dibuat dengan pati kering yaitu 

memiliki rasa yang kurang enak dan 

memiliki tekstur agak keras. Tekstur 

tersebut berkaitan dengan kadar 

amilosa. Kandungan amilosa yang 

tinggi, cenderung menghasilkan produk 

yang keras, pejal, karena proses 

mekarnya terjadi secara terbatas 

(Koswara, 2009a). 

Kandungan amilosa pati kering 

(tepung tapioka) menurut Rahman 

(2007) sebesar 17,39%, sedangkan 

kadar amilosa pati basah dengan kriteria 

singkong tumbuh pada tanah lempung 

liat berpasir dengan umur panen 10 

bulan menurut Susilawati, Nurdjanah 

dan Putri (2008) sebesar 5,43%. 

Adapun suhu gelatinisasi tepung tapioka 

52-64°C (Winarno, 2002).  

Berdasarkan hasil penelitian 

Salamah, Susanti dan Purwatiningsih 

(2008) tentang kerupuk Opak dengan 

penambahan ikan 6% menghasilkan 

kadar air 10,69%, kadar abu 4,38% dan 

daya pengembangan 5,99 – 6,67%.  

Berdasarkan uraian tersebut di 

atas dilakukan penelitian tentang 

Peningkatan Kualitas Mutu Jajanan 

Tradisional Opak Khas Lombok. 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas mutu jajanan 

Opak khas Lombok.  

BAHAN DAN METODE 

Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah singkong 

varietas Kuning, pati singkong kering 

berupa tepung tapioka merk Mawar, 

kelapa varietas Dalam, garam, NaOH 

alkoholik (1 ml etanol 95% dan 9 ml 

NaOH 1 N),  aquades, asam asetat 1 N 

dan larutan iodin.  

Alat  

Adapun alat-alat yang 

digunakan untuk yaitu teflon merk 

Maxim dengan diameter 22 cm, mixer 

merk Maspion, botol timbang, oven, 

desikator, cawan pengabuan, tanur, 

Spektrofotometer, labu ukur, water 

bath, gelas ukur, benang dan penggaris. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode 

eksperimental dengan melakukan 
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percobaan di Laboratorium. Percobaan 

dirancang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK), faktor 

tunggal yaitu kombinasi proporsi pati 

basah dengan pati kering (tepung 

tapioka), yang terdiri dari 5 perlakuan 

(p) yaitu p1 = Pati basah 60% : Pati 

kering 40%, p2 = Pati basah 50% : Pati 

kering 50%, p3 = Pati basah 40% : Pati 

kering 60%, p4 = Pati basah 30% : Pati 

kering 70%, p5 = Pati basah 20% : Pati 

kering 80%. Setiap  perlakuan diulang 

sebanyak 4 kali. Data hasil pengamatan 

dianalisis dengan menggunakan analisis 

keragaman (ANOVA) pada taraf nyata 

5%. Apabila terdapat beda nyata, maka 

akan diuji lanjut menggunakan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% 

(Hanafiah, 2002).  

Pelaksanaan penelitian terdiri 

dari persiapan alat dan bahan, 

pencampuran bahan, pencetakan, 

pengeringan dan pemanggangan. 

Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini adalah mutu kimia (kadar 

air, kadar abu dan kadar amilosa), fisik 

(daya pengembangan dan daya serap 

air jajanan Opak) dan organoleptik 

(penampakan, rasa dan kerenyahan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa kombinasi pati 

basah dengan pati kering membrikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar abu, kadar air, kadar amilosa, 

daya pengembangan dan organoleptik, 

namun tidak berbeda nyata terhadap 

daya serap air. 

Tabel 9. Purata Hasil Pengamatan 
  Terhadap Parameter Mutu 
  Kimia Jajanan Opak 

Perlakuan 

Purata 

Kadar 
Abu (%) 

Kadar 
Air (%) 

Kadar 
Amilosa (%) 

p1 3,49a 6,02b  2,72c 

p2 3,39a  6,94ab 2,96bc 

p3 3,36ab 7,45ab 3,09ab 

p4 3,32ab 8,01ab 3,12ab 

p5 2,88b 8,41a 3,32a 

BNJ 5% 1,37 0,35 0,17 

 
Tabel 10. Purata Hasil Pengamatan 

  Terhadap Parameter Mutu 
  Fisik Jajanan Opak 

Perlakuan 

Purata 

Daya 
Pengembangan 

(%) 

Daya Serap 
Air (%) 

p1 20,59a 144,04 
p2 17,74a 153,19 

p3 14,05b 155,38 
p4 11,51bc 159,03 

p5 9,43c 165,27 

BNJ 5 % 2,31 - 

 

Tabel 11. Purata Hasil Pengamatan 

  Terhadap Parameter Mutu 
  Organoleptik Jajanan Opak 

Perlakuan 
 Purata 

Kerenyahan Rasa Penampakan 

p1 4,04a 3,80ab 3,63b 

p2 4,15a 4,18a 4,07a 

p3 3,68ab 4,13ab 4,38a 

p4 3,48b 3,95ab 4,33a 

p5 3,37b 3,67b 4,26a 
BNJ 5% 0,38 0,35 0,26 

 
Kadar Abu 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 9. 

menunjukkan bahwa kadar abu jajanan 

Opak kombinasi pati basah dengan pati 
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kering perlakuan p1 (60:40) yang 

memiliki kadar abu sebesar 3,49% 

berbeda nyata dengan p5 (20:80) yang 

memiliki kadar abu sebesar 2,88%, 

namun tidak berbeda nyata dengan p2 

(50:50), p3 (40:60) dan p4 (30:70) 

dengan kadar abu berturut 3,39%, 

3,36% dan 3,32%. Perlakuan yang 

menunjukkan berbeda nyata dan tidak 

berbeda nyata dipengaruhi oleh 

kombinasi pati basah dengan pati 

kering. Perlakuan yang menunjukkan 

tidak berbeda nyata diduga karena 

memiliki penurunan kadar abu yang 

hanya sedikit yaitu berkisar antara 0,1 – 

0,17. Adapun perlakuan untuk p1 yang 

berbeda nyata dengan p5 diduga karena 

peningkatan rasio pati kering  sebanyak 

50% menyebabkan penurunan kadar 

abu sebesar 0,61. 

Penurunan kadar abu 

dipengaruhi oleh rasio pati kering. 

Semakin menurun rasio pati kering 

menyebabkan kadar abu jajanan Opak 

semakin menurun. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena kadar abu pati kering 

lebih rendah dibandingkan dengan kadar 

abu pati basah. Menurut Rahman kadar 

abu pati kering sebesar 0,02%, 

sedangkan kadar abu pati basah sebesar 

0,66% (Feliana, 2014). 

Penurunan kadar abu terjadi 

seiring peningkatan kadar air. Hal ini 

didukung oleh Aisyah (2005) 

menyatakan bahwa semakin tingginya 

kadar mineral, maka semakin rendah 

kadar air, menyebabkan semakin tinggi 

kadar abu bahan tersebut. Sehingga 

dengan menurunnya kadar abu suatu 

produk pangan dapat disebabkan karena 

tingginya kadar air pada produk pangan 

tersebut.  

Adapun kadar abu kerupuk 

tanpa garam menurut SNI 01-2713, 

1992 maksimal 1%. Sedangkan kadar 

abu jajanan Opak berkisar antara 2,88% 

- 3,49%. Tingginya kadar abu jajanan 

Opak tersebut kemungkinan disebabkan 

oleh adanya penambahan garam pada 

pembuatan jajanan Opak tersebut.  

Kadar Air 

Berdasarkan pada Tabel 9. 

menunjukkan hasil uji lanjut BNJ taraf 

nyata 5% menyatakan bahwa kadar air 

jajanan Opak kombinasi pati basah 

dengan pati kering perlakuan p1 (60:40) 

yang memiliki kadar air sebesar 6,02% 

berbeda nyata dengan p5 (20:80) yang 

memiliki kadar air sebesar 8,41%, 

namun tidak berbeda nyata dengan p2 

(50:50), p3 (40:60) dan p4 (30:70) 

dengan kadar air berturut 6,94%, 

7,45% dan 8,01%. Perlakuan yang 

menunjukkan berbeda nyata dan tidak 

berbeda nyata dipengaruhi oleh 

kombinasi pati basah dengan pati 

kering. Perlakuan yang menunjukkan 

tidak berbeda nyata diduga karena 

memiliki peningkatan kadar air yang 

sedikit yaitu berkisar antara 0,92 – 1,99. 
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Adapun perlakuan untuk p1 yang 

berbeda nyata dengan p5 diduga karena 

peningkatan rasio pati kering  sebanyak 

50% menyebabkan peningkatan kadar 

air sebesar 2,39. 

Peningkatan kadar air 

disebabkan oleh ketebalan produk 

tersebut dan kemampuan sumber pati 

untuk mengikat air. Adapun menurut 

Wahyuningtyas, Basito dan Atmaka 

(2014) bahwa ketebalan dan tekstur 

akan  mempengaruhi  kadar  air  pada  

kerupuk.  Air akan  mudah menguap 

pada produk yang tipis sehingga kadar 

airnya semakin kecil dan akan terjadi 

sebaliknya  jika  tekstur  produk semakin 

tebal. Ketebalan produk kemungkinan 

disebabkan oleh kombinasi pati basah 

dengan pati kering (tepung tapioka). 

Tepung tapioka memiliki sifat sebagai 

pengisi (filler). Filler merupakan sumber 

pati yang ditambahkan untuk 

menambahkan berat produk.  

Menurut Winarno (2002) tepung 

tapioka  mempunyai  gugus  hidrofil, 

mengikat air, air terikat kuat sehingga 

pada pemanasan hanya sedikit yang 

teruapkan. Molekul  air  membentuk  

hidrat  dengan  molekul-molekul  lain  

yang mengandung  atom-atom  O  dan  

N  seperti karbohidrat,  protein  atau  

garam,  molekul air tersebut merupakan 

air terikat kuat. Adapun penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh 

Zulfahmi, Swastawati dan Romadhon 

(2014) bahwa hasil analisa kadar air 

menunjukkan penurunan, kerupuk  

kontrol mendapatkan nilai kadar air 

paling tinggi karena persentase tepung 

tapioka paling besar. Kadar air kerupuk 

kontrol (100% tepung tapioka) sebesar 

8,81%. 

Kadar air jajanan Opak mengacu 

kepada kadar air kerupuk. Kadar air 

jajanan Opak semua perlakuan sudah 

memenuhi kriteria berdasarkan syarat 

mutu. Adapun syarat mutu kadar air 

kerupuk matang berdasarkan SNI 01-

4308-1996  yaitu maksimal 8%. 

Kadar Amilosa 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 9. 

menunjukkan bahwa kadar amilosa 

jajanan Opak kombinasi pati basah 

dengan pati kering perlakuan p1 (60:40) 

dengan kadar amilosa sebesar 2,72% 

berbeda nyata dengan p3 (40:60), p4 

(30:70) dan p5 (20;80) dengan kadar 

amilosa berturut-turut 3,09%, 3,12% 

dan 3,32%, namun tidak berbeda nyata 

dengan p2 (50:50) yang memiliki kadar 

amilosa sebesar 2,96%. Perlakuan yang 

menunjukkan berbeda nyata dan tidak 

berbeda nyata dipengaruhi oleh 

kombinasi pati basah dengan pati 

kering. Perlakuan p1 tidak berbeda 

nyata dengan p2 diduga karena 

peningkatan rasio pati kering  sebanyak 

10% menyebabkan peningkatan kadar 

amilosa sebesar 0,24. Adapun pada 
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perlakuan yang menunjukkan berbeda 

nyata memiliki peningkatan kadar 

amilosa yang cukup tinggi, yaitu berkisar 

antara 0,37 – 0,6. 

Peningkatan kadar amilosa 

dipengaruhi oleh rasio pati kering. 

Semakin tinggi rasio pati kering maka 

semakin tinggi pula kadar amilosa 

jajanan Opak. Hal tersebut disebabkan 

oleh kadar amilosa pati kering lebih 

tinggi dibandingkan dengan pati basah. 

Kadar amilosa pati kering (tepung 

tapioka) menurut Rahman (2007) 

sebesar 17,39%, sedangkan kadar 

amilosa pati basah dengan kriteria 

singkong tumbuh pada tanah lempung 

liat berpasir dengan umur panen 10 

bulan menurut Susilawati, dkk (2008) 

sebesar 5,43%. 

Kadar amilosa berkaitan dengan 

daya serap air, kadar air dan daya 

pengembangan. Tingginya kadar 

amilosa menyebabkan tingginya daya 

serap air dan kadar air, namun dapat 

menurunkan daya pengembangan. 

Selain itu, kadar amilosa juga berkaitan 

dengan kadar air. Amilosa merupakan 

salah satu yang berpengaruh pada 

proses gelatinisasi, amilosa menyusun 

daerah amorf. Pada saat gelatinisasi, 

daerah amorf  lebih awal menyerap air 

karena amilosa lebih hidrofilik, akan 

tetapi amilosa juga lebih cepat 

mengalami sineresis dan mengkristal 

(Kusnandar, 2010).  

Daya Pengembangan Jajanan Opak 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 10. 

menunjukkan bahwa daya 

pengembangan jajanan Opak kombinasi 

pati basah dengan pati kering perlakuan 

p1 (60:40) yang memiliki daya 

pengembangan sebesar 20,59% 

berbeda nyata dengan p3 (40:60), p4 

(30:70) dan p5 (20;80) dengan daya 

pengembangan berturut-turut 14,05%, 

11,51% dan 9,53%, namun tidak 

berbeda nyata dengan p2 (50:50) yang 

memiliki daya pengembangan sebesar 

17,74%. Perlakuan yang menunjukkan 

berbeda nyata dan tidak berbeda nyata 

dipengaruhi oleh kombinasi pati basah 

dengan pati kering. Perlakuan p1 tidak 

berbeda nyata dengan p2 diduga karena 

peningkatan rasio pati kering  sebanyak 

10% menyebabkan penurunan daya 

pengembangan sebesar 2,85. Adapun 

pada perlakuan yang menunjukkan 

berbeda nyata memiliki penurunan daya 

pengembangan yang tinggi, yaitu 

berkisar antara 6,54 – 11,06. 

Adapun daya pengembangan 

jajanan Opak  berkaitan dengan rasio 

pati kering (tepung tapioka). Daya 

pengembangan jajanan Opak  semakin  

menurun  seiring  dengan  peningkatan 

rasio pati kering (tepung tapioka) pada 

kombinasi pati basah dengan pati 

kering. Hal ini disebabkan karena kadar 

amilosa pati kering (tepung tapioka) 
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yang lebih tinggi dibandingkan kadar 

amilosa pati basah.  

Kadar amilosa pati kering 

(tepung tapioka) menurut Rahman 

(2007) sebesar 17,39%, sedangkan 

kadar amilosa pati basah dengan kriteria 

singkong tumbuh pada tanah lempung 

liat berpasir dengan umur panen 10 

bulan menurut Susilawati, dkk (2008) 

sebesar 5,43%. Kandungan amilosa 

yang tinggi, cenderung menghasilkan 

produk yang keras, pejal, karena proses 

mekarnya terjadi secara terbatas 

(Koswara, 2009a). Kemekaran yang 

terjadi secara terbatas menyebabkan 

penurunan kerenyahan. 

Faktor  lain  yang  juga  dapat 

berpengaruh terhadap daya kembang 

adalah pengadukan  dan  adanya  bahan  

lain  di dalam  pembuatan  kerupuk.  

Pengaruh pengadukan  terhadap  daya  

pengembangan  adalah  selain  

hubungannya  dengan penggumpalan  

udara  dan  gas  juga berpengaruh  

pada  proses  gelatinisasi  pati. 

Pencampuran  adonan  yang  tidak  

homogen menyebabkan  penurunan  

gelatinisasi  pati sehingga  daya  

pengembangan  akan menurun  dan  

menghasilkan karakteristik 

pengembangan  yang  kurang baik 

(Kusumaningrum, 2009). 

Daya Serap Air 

Berdasarkan Tabel 10. 

menunjukkan bahwa kombinasi pati 

basah dan pati kering memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda dengan 

daya serap air. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena kadar amilosa 

jajanan Opak tidak berbeda jauh antar 

setiap sampel. Peningkatan daya serap 

air jajanan terjadi seiring dengan 

peningkatan rasio pati kering. Hal ini 

disebabkan karena kadar amilosa pati 

kering (tepung tapioka) yang lebih tinggi 

dibandingkan kadar amilosa pati basah.  

Daya serap air erat kaitannya 

dengan kadar amilosa, semakin tinggi 

kadar amilosa menyebabkan 

peningkatan daya serap air produk 

tersebut. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Yulistiani et al (2003) dalam 

Hidayat., dkk (2007) melaporkan bahwa 

lebih tingginya daya serap air produk 

tersebut dengan kandungan amilosa 

berkaitan peningkatan jumlah gugus-

gugus hidrofilik yang memiliki 

kemampuan menyerap air lebih besar. 

Kerenyahan 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 11. 

menunjukkan perlakuan p2 (50:50) 

dengan nilai kesukaan terhadap 

kerenyahan 4,15 berbeda nyata p4 

(40:60) dan p5 (20:80) dengan nilai 

kesukaan terhadap kerenyahan berturut  

3,48 dan 3,37, namun tidak berbeda 

nyata dengan p1 (60:40) dan p3 (40:60) 

dengan nilai kesukaan terhadap 

kerenyahan berturut 4,04 dan 3,68. 
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Perlakuan yang menunjukkan berbeda 

nyata dan tidak berbeda nyata 

dipengaruhi oleh kombinasi pati basah 

dengan pati kering. Perlakuan yang 

tidak berbeda nyata diduga karena 

penurunan rasio pati kering  sebanyak 

10% menyebabkan penurunan nilai 

kerenyahan yang sedikit, yaitu sebesar 

0,11. Adapun pada perlakuan yang 

menunjukkan berbeda nyata memiliki 

penurunan nilai kerenyahan yang cukup 

besar, yaitu berkisar antara 0,67 – 0,78. 

Pengaruh kombinasi pati basah 

dengan pati kering pada jajanan Opak 

terhadap parameter kerenyahan secara 

hedonik berada dalam kisaran 3,48-4,15 

(agak suka hingga netral). Hal ini diduga 

karena panelis kurang mengetahui 

tingkat kerenyahan yang sesuai dengan 

jajanan Opak tersebut. 

Rasa 

Rasa merupakan salah satu 

faktor penting dalam menetukan 

penerimaan konsumen terhadap suatu 

produk. Berdasarkan hasil analisa 

menunjukkan bahwa kombinasi pati 

basah dengan pati kering pada jajanan 

Opak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap rasa secara 

hedonik. Tingkat kesukan terhadap 

parameter rasa jajanan Opak berada 

dalam kisaran 3,6-4,2 (netral). Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh panelis 

tidak dapat membedakan rasa jajanan 

Opak pada setiap sampel tersebut. 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 11. 

menunjukkan bahwa kombinasi pati 

basah dan pati kering terhadap rasa 

jajanan Opak pada perlakuan p2 (50:50) 

nilai kesukaan terhadap rasa 4,18 

berbeda nyata dengan p5 (20:80) nilai 

kesukaan terhadap rasa 3,67, namun 

tidak berbeda nyata dengan p1 (60:40), 

p3 (40:60) dan p4 (40:60) nilai 

kesukaan terhadap rasa berturut - turut 

3,80, 4,13 dan 3,95. Perlakuan yang 

tidak berbeda nyata diduga karena 

penurunan rasio pati kering  sebanyak 

10% menyebabkan penurunan nilai rasa 

yang sedikit, yaitu sebesar 0,38. Adapun 

pada perlakuan yang menunjukkan 

berbeda nyata memiliki penurunan nilai 

rasa yang cukup besar, yaitu berkisar 

antara 0,51. 

Penampakan 

Berdasarkan hasil uji lanjut BNJ 

taraf nyata 5% pada Tabel 11. 

menunjukkan bahwa kombinasi pati 

basah dan pati kering terhadap rasa 

jajanan Opak secara hedonik pada 

perlakuan p1 (60:40) nilai kesukaan 

terhadap penampakan 3,63 berbeda 

nyata p3 (40:60), p4 (40:60) dan p5 

(20:80) nilai kesukaan terhadap 

penampakan berturut – turut 4,38, 4,33 

dan 4,26, namun tidak berbeda nyata 

dengan p2 (50:50) nilai kesukaan 

terhadap penampakan 4,07. Perlakuan 

yang tidak berbeda nyata diduga karena 
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peningkatan rasio pati kering  sebanyak 

10% menyebabkan penurunan nilai 

penampakan yang sedikit, yaitu sebesar 

0,44. Adapun pada perlakuan yang 

menunjukkan berbeda nyata memiliki 

penurunan nilai rasa yang cukup besar, 

yaitu berkisar antara 0,63 – 0,75. 

Penampakan merupakan 

parameter utama yang dapat menarik 

minat konsumen terhadap produk 

tersebut. Tingkat kesukan terhadap 

parameter penampakan jajanan Opak 

kombinasi pati basah dengan pati kering 

berada dalam kisaran 3,63-4,38 (netral). 

Namun perlakuan p3 memproleh skor 

terbanyak, hal ini kemungkinan 

disebabkan karena p3 memiliki 

penampakan terbaik (warna putih 

kecokelatan). Adapun p1 dan p2 

memiliki warna yang cokelat. Sedangkan 

p4 dan p5 memiliki warna yang putih, 

namun pada p4 dan p5 tersebut 

menunjukkan jajanan Opak seperti 

belum matang sempurna. Oleh karena 

itu, kemungkinan hal tersebut yang 

menyebabkan penurunan nilai kesukaan 

panelis pada perlakuan p2, p3, p4 dan 

p5. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Kombinasi pati basah dengan pati 

kering menunjukkan berbeda nyata 

terhadap kadar amilosa, kadar air, 

kadar abu, daya pengembangan dan 

organoleptik, namun tidak berbeda 

nyata terhadap daya serap air. 

2. Peningkatan rasio pati kering pada 

formulasi bahan meningkatkan kadar 

amilosa dan kadar air, .namun 

menurunkan daya pengembangan.  

3. Perlakuan terbaik terdapat pada 

perlakuan p3 (40:60) dengan kadar 

air 7,45%, kadar amilosa 3,09%, 

daya pengembangan 14,05% serta 

organoleptik (rasa, penampakan dan 

kerenyahan berturut-turut 3,68; 4,38 

dan 4,13. 

4. Tingkat kesukan terhadap parameter 

rasa, penampakan dan kerenyahan  

jajanan Opak kombinasi pati basah 

dengan pati kering berada dalam 

kisaran netral. 

Saran 

Berdasarkan hasil pengamatan 

dan pembahasan maka disarankan 

bahwa untuk melakukan pengujian 

terhadap bahan baku yang digunakan 

dalam penelitian. 
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