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4. PEMBAHASAN 

 
4.1.Kadar Air  

 
Kadar air merupakan jumlah air yang terkandung dalam suatu produk pangan atau bahan 

pangan. Kadar air merupakan salah satu parameter yang penting untuk menentukan kualitas 

suatu bahan pangan. Kadar air sendiri juga menentukan kualitas masa simpan bahan pangan, 

termasuk salah satunya pada tepung. Pada penelitian kali ini metode yang dilakukan 

menggunakan metode AOAC (1995). Hasil analisa kadar air pada bubur bayi instan 

menunjukkan bahwa kadar air yang dihasilkan memiliki kisaran 3,51–6,26%. Dalam SNI 01-

7111.4–2005, kandungan air dalam 100 g bubur instan maksimal 4 g. Beberapa formula seperti 

F1, F3 dan F5 sesuai dengan SNI sedangkan F2 hanya lewat sedikit dari batas SNI yang 

ditentukan. Berbeda dengan kontrol yang kadar airnya jauh lebih tinggi. Hal ini menandakan 

bahwa yang memiliki kadar air lebih rendah memiliki daya simpan yang lebih lama. Menurut 

Nuraini, (2011) menyatakan bahwa kandungan air pada tepung biji nangka tinggi maka 

seharusnya semakin banyak persentase tepung biji nangka yang ditambahkan maka semakin 

tinggi pula jumlah kadar airnya. Hal ini tidak sesuai dengan teori, karena diduga dipengaruhi 

oleh metode pengeringan pada masing–masing bahan sehingga kadar air pada setiap bahan 

(tepung kedelai, tepung biji nangka, susu formula, dan gula tepung) rendah.  

 
4.2.Kadar Abu  

 
Kadar abu yang ada dalam suatu bahan pangan menunjukkan total mineral kandungan bahan 

tersebut. Pada umumnya mineral yang terkandung dalam abu biasanya berada dalam bentuk 

metal oksida, senyawa sulfat, fosfat, nitrat, klorida, dan senyawa organik lainnya (Miller, 

1996). Hasil analisa kadar abu pada bubur bayi instan menujukkan bahwa kadar abu yang 

dihasilkan memiliki kisaran 1,45–3,43%. Dalam SNI 01-7111.4–2005, kandungan abu dalam 

100 g bubur instan maksimal 3,5 g. Hal ini menunjukkan bahwa keenam sampel memiliki hasil 

kadar abu yang sesuai dengan SNI. Hal ini dapat disebabkan oleh banyaknya kandungan 

mineral dari tepung kedelai yaitu seperti K, Fe, Zn, dan P (Winarsih, 2010). Sama halnya 

dengan tepung kedelai biji nangka juga memiliki kandungan mineral seperti Ca, P, serta zat 

besi (Nuraini, 2011).  
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4.3.Kadar Lemak 

Lemak merupakan zat makanan yang paling penting untuk sumber energi yang paling efektif 

yang sangat penting bagi tubuh. Lemak juga merupakan senyawa trigliserida yang tersusun 

atas gliserol dan asam lemak. Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk 

menjaga kesehatan tubuh manusia dan merupakan sumber energi yang lebih efektif 

dibandingkan dengan karbohidrat dan protein (Winarno, 2004). Lemak juga membantu 

penyerapan serta transportasi vitamin larut lemak A, D dan E. Hasil analisa kadar lemak pada 

bubur bayi instan menunjukkan bahwa kadar lemak memiliki kisaran 2,48–9,41%. Pada SNI 

01-7111.4–2005 kandungan lemak dalam 100 g bubur instan maksimal 6–15g. Hasil yang 

didapat pada uji kadar lemak untuk keenam sampel sudah sesuai dengan SNI.  

Kandungan lemak diperoleh dari bahan baku pembuatan bubur bayi instan berupa tepung 

kedelai, dimana kedelai mengandung asam lemak tidak jenuh ganda yang terdapat dalam 

kedelai, yaitu asam linoleat dan asam linolenat yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan bayi. Menurut Winarsih (2010) kandungan kadar lemak total pada tepung 

kedelai yaitu 19g. Berbeda dengan tepung biji nangka, menurut Nuraini (2011) tepung biji 

nangka memiliki kandungan kadar lemak yang jauh lebih rendah dari tepung kedelai yaitu 1,2g. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan tepung kedelai maka 

semakin tinggi kandungan kadar lemak yang dihasilkan.  

 
4.4.Kadar Protein  

Protein merupakan senyawa organik yang sangat kompleks, yang tersusun atas asam amino 

yang dihubungkan oleh ikatan peptide (Kusnandar, 2010). Asam amino sangat bermanfaat bagi 

tubuh, tetapi asam amino ada yang secara alami terdapat dalam tubuh dan ada juga yang harus 

disuplai dari luar tubuh. Asam amino dibagi menjadi  asam amino esensial dan non essensial. 

Asam amino esensial merupakan asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh sehingga 

harus didapatkan dari makanan yang dikonsumsi setiap hari. Hasil analisa kadar protein pada 

bubur bayi instan menunjukkan kadar protein memiliki kisaran 8,31–12,70%. Pada SNI 01-

7111.4–2005 kandungan protein dalam 100 g bubur instan maksimal 8–22 g, dimana hasil yang 

didapat sesuai dengan SNI.  
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Protein sangat mempengaruhi pertumbuhan bayi, pada usia 6–12 bulan merupakan masa kritis 

pertumbuhan yang cepat terjadi dan bayi sangat bergantung pada makanan tambahan. 

Kandungan protein tinggi sangat penting bagi bayi karena diperlukan dalam pembentukan 

jaringan baru, enzim, hormon, antibodi dan fungsi tubuh lainnya. Penambahan tepung biji 

nangka dan tepung kedelai menyebabkan kenaikan kandungan protein. Hal ini dikarenakan 

tepung kedelai memiliki kandungan protein yang cukup tinggi yaitu 36 g, sedangkan untuk 

kandungan protein tepung biji nangka sebesar 4,2 g. Oleh karena itu,  semakin besar 

penambahan tepung kedelai, maka semakin tinggi pula kandungan protein pada bubur bayi 

instan (Graff, 2005).  

 

4.5.Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi manusia, apalagi pada bayi yang merupakan 

sumber energi utama. Asupan karbohidrat setidaknya memenuhi 52%–54% kebutuhan energi.  

Karbohidrat punya peranan penting dalam menentukkan karakteristik pada bahan pangan 

seperti rasa, warna dan tekstur. Berbeda dalam tubuh, karbohidrat biasanya berguna untuk 

mencegah timbulnya ketosis, pemecahan protein, kehilangan mineral dan berguna membantu 

sistem metabolisme lemak dan protein (Winarno, 2002).  Hasil analisa kadar karbohidrat pada 

bubur bayi instan menunjukkan kadar karbohidrat memiliki kisaran 71,03–81,49%. SNI 

mengenai produk produk makanan pendamping ASI bubur instan tidak mensyaratkan jumlah 

karbohidrat total yang harus dipenuhi.  

Karbohidrat diperlukan oleh bayi sebagai sumber utama energi untuk pertumbuhan dan 

perkembangan. Tepung biji nangka memiliki kadar karbohidrat yaitu 36,7g (Sindumarta, 

2012), sedangkan tepung kedelai memiliki kadar karbohidrat yaitu 21 g (Winarsih, 2010). Hal 

ini menyebabkan hasil kadar karbohidrat pada sampel bubur bayi instan cukup tinggi. 

Karbohidrat banyak terdapat pada bahan nabati, baik berupa gula sederhana, heksosa, pentose, 

maupun karbohidrat dengan berat molekul yang tinggi seperti pati, pektin, selulosa dan lignin.  

Penghitungan kadar karbohidrat ditentukan menggunakan metode by difference, di mana 

menurut Winarno (2004), hasil penghitungan kadar karbohidrat sangat dipengaruhi oleh 

kandungan zat gizi lain seperti air, abu, protein, dan lemak. Semakin rendah kandungan gizi 

lainnya (air, abu,  protein, dan lemak) maka jumlah kandungan karbohidrat dari hasil 

perhitungan akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi kandungan gizi lainnya (air, abu, 

protein, dan lemak), maka hasil perhitungan kandungan karbohidrat akan semakin rendah.  
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4.6.Viskositas 

 
Pengujian Viskositas dilakukan menggunakan viscometer Brookfield dengan menggunakan 

Spindle tipe S62 dan kecepatan 0,2 rpm. Viskositas pada tepung adalah suatu keadaan yang 

menunjukkan granula pati dalam suatu larutan dan membuat larutan tersebut mengalami 

kekentalan. Viskositas juga merupakan derajat kekentalan suatu produk pangan (Towle, 1973). 

Apabila cairan mengalir cepat berarti viskositas cairan tersebut rendah, begitu juga sebaliknya 

bila cairan tersebut mengalir lambat, maka viskositas produk tinggi (Fernando, 2008).  

Hasil viskositas bubur bayi instan memiliki kisaran 15,08–25,16 cP untuk keenam sampel yang 

berbeda.  Kekentalan bubur instan dipengaruhi oleh jumlah karbohidrat yang tergelatinasi 

(Mulya, 1994). Bubur instan dengan viskositas 10–30 cP sangat cocok untuk makanan 

pendamping ASI, karena memiliki sifat yang tidak terlalu kental. Viskositas bubur bayi instan 

meningkat dengan bertambahnya konsentrasi tepung kedelai, hal ini diduga karena tingginya 

kandungan karbohidrat tepung biji nangka dan tepung kedelai. Selain itu, viskositas bubur bayi 

instan juga berpengaruh pada jumlah pati yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Anggraini (2008), yang menyatakan sifat dari pati adalah kemampuan 

pati untuk mengental dan membentuk gel.  

 

4.7. Karakteristik Sensori  

 

Pada penelitian ini uji sensori menggunakan metode hedonik dengan skala angka dengan nilai 

sensori (1= sangat tidak suka), (5= netral), dan (9= sangat suka), dengan 30 orang panelis tidak 

terlatih. Panelis yang digunakan yaitu ibu–ibu yang memiliki anak umur 6–12 bulan, karena 

pada saat bayi berusia 6–12 bulan, ibu yang menentukan makanan yang dapat dikonsumsi bayi. 

Menurut 30 panelis hasilnya ditunjukkan pada Tabel 6., untuk semua perlakuan kontrol 2 

(tepung komersial) yang paling disukai. Karena kontrol 2 merupakan tepung bubur instan yang 

sudah dijual di pasaran yang sudah terjamin dari rasa, aroma, kekentalan, dan kandungan 

gizinya. Tetapi untuk perlakuan F1 sampai F4 yang paling disukai yaitu perlakuan F2 (50% 

tepung biji nangka : 10% tepung kedelai).  

Hasil ini dipengaruhi oleh perpaduan tepung biji nangka dan tepung kedelai. Warna yang 

dihasilkan lebih kecream muda yang membuat menarik perhatian para panelis. Rasa banyak 

melibatkan panca indera seperti lidah, yang merupakan salah satu atribut mutu yang 
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menentukan dalam penerimaan konsumen terhadap suatu produk (Anonim, 2013). Rasa yang 

dihasilkan enak dan tidak terlalu manis. Aroma merupakan aspek organoleptik yang berkaitan 

dengan indera penciuman. Aroma adalah komponen cita rasa dalam suatu makanan (Aziz, 

2011). Aroma yang dihasilkan tidak terlalu menyengat pada tepung biji nangka dan tepung 

kedelai. Tekstur merupakan penginderaan yang dihubungkan dengan rabaan atau sentuhan (De 

Man, 1997). Tekstur yang dihasilkan lebih lembut dan kekentalan yang baik.  

F1 (60% tepung biji nangka : 0% tepung kedelai) merupakan perlakuan kedua yang disukai 

para panelis, kecuali pada kekentalan dikarenakan tidak adanya penambahan tepung kedelai 

menyebabkan produk bubur instan yang dihasilkan kurang memiliki tekstur yang baik. Di 

antara formula tepung biji nangka dan tepung kedelai yang paling baik kandungan gizinya yaitu 

sampel  F4 (40% tepung biji nangka : 20% tepung kedelai). Tetapi kurang disukai oleh panelis, 

karena pada segi warna terlalu coklat dan pucat, rasa yang dihasilkan juga kurang disukai.  Rasa 

negatif ini disebabkan oleh adanya kerja enzim lipsoksigenase yang dapat menimbulkan cita 

rasa langu (beany flavour) pada biji kedelai sehingga konsumsi sari kedelai menjadi kurang 

berkembang  (Ginting, 2010).  

 

Penambahan tepung kedelai yang terlalu banyak juga menyebabkan memberikan aroma yang 

kurang disukai panelis hal ini juga disebabkan oleh kerja enzim lipoksigenase yang terkandung 

dalam kedelai, senyawa volatil yang khas dari kedelai yaitu bau langu. Hal ini sesuai dengan 

Wulandari (2003), bahwa pada saat proses pengolahan kedelai memiliki hasil reaksi paling 

sedikit 8 senyawa volatil (mudah menguap) di mana senyawa yang paling banyak 

menghasilkan bau langu adalah etil-fenil-keton. Penambahan tepung kedelai yang terlalu 

banyak, sangat berpengaruh pada tekstur bubur bayi instan, dimana tekstur yang terlalu kental 

membuat panelis kurang menikmatinya. 

 

4.8. Penentuan formulasi terbaik berdasarkan kandungan gizi  

 

Formulasi F4 (40% tepung biji nangka : 20% tepung kedelai) merupakan formulasi dengan 

kandungan gizi terbaik. Kandungan energi, air, abu, lemak, protein, dan serat  sesuai dengan 

SNI. Kandungan gizi pada formula tersebut dibandingkan dengan SNI MP–ASI (01 - 7111.4–

2005)  dapat dilihat pada  Lampiran 5. 

 


