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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Kelompok Pisang 

Pisang merupakan buah berbentuk herba berasal dari kawasan di Asia 

Tenggara (termasuk Indonesia). Di Indonesia, pisang termasuk salah satu buah 

yang sangat populer di masyarakat karena mudah ditemukan dan tersedia dalam 

berbagai jenis. Pisang terdiri atas berbagai varietas dengan penampilan warna, 

bentuk, dan ukuran yang berbeda-beda. Prihatman (2010) menyatakan bahwa 

pisang dibagi menjadi 4 jenis kelompok diantaranya : 

1. Musa paradisiaca var Sapientum (banana) yaitu pisang yang lebih sering 

dionsumsi dalam bentuk segar setelah buah matang atau pisang buah meja. 

Misalnya pisang susu, ambon, hijau, raja, barangan dan mas.  

2. Musa paradisiaca formatypica (plantain) yaitu pisang yang dikonsumsi 

setelah diolahmenjadi produk makanan, seperti keripik pisang, sale, pisang 

goreng dan lainnya. Misalnya pisang tanduk, uli, kapas, kayu, nangka, dan 

kepok.  

3. Musa brachycarpa yaitu pisang berbiji, yang di Indonesia dimanfaatkan 

bijinya. Misalnya pisang batu atau klutuk 

4. Pisang yang diambil seratnya misalnya pisang manila (abaca) 

2.1.1. Pisang var Agung Semeru 

Pisang var agung semeru merupakan salah satu varietas tanaman pisang 

yang khas terdapat dan banyak dibudidayakan di Kabupaten Lumajang Jawa 

Timur. Berdasarkan data dari unit Pelaksana Teknis Dinat (UPTD) Pertanian 

Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang, produksi pisang ini mencapai 50  ribu 

ton per tahun dan meningkat setiap tahunya dibandingkan produksi pisang yang 

lain (Dinas Pertanian Lumajang, 2009) 



5 
 

 
 

Pisang var agung semeru merupakan jenis pisang yang biasa dimakan 

setelah diolah misalnya dikukus, digoreng, direbus, diolah menjadi kolak, keripik 

dan lainya. Pisang var agung semeru mempunyai ukuran buah yang besar dan 

bentuk yang menyerupai tanduk sehingga dibeberapa tempat menyebutnya 

sebagai pisang tanduk. Pisang ini mempunyai panjang berkisar 33-36 cm. Setiap 

tandan hanya mempunyai 1-3 sisir dengan bobot 10-20 kg/ tandan. Varietas ini 

memiliki kulit buah yang tebal sehinga tahan disimpan 3-4 minggu setelah 

dipetik, daging buah berwarna kuning keputihan, tidak banyak air dan rasa buah 

manis. Walaupun kulit buah sudah kehitaman tetapi daging buah tetap enak 

karena tidak lembek (Prahardin dkk., 2004). Keunggulan lainya dari pisang agung 

adalah lebih tahan terhadap penyakit bercak daun dibandingkan dengan kultivar 

pisang olahan lainya.  

 
Gambar 1. Pisang Agung Semeru (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.1.2. Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.)  

Pisang kepok merupakan jenis pisang olahan yang paling sering diolah 

terutama dalam olahan pisang goreng, keripik, buah dalam sirup, aneka olahan 

tradisional dan tepung. Bentuk buah pisang kepok agak gepeng dan persegi. 

Ukuran buahnya kecil, panjangnya 10-12 cm dan beratnya 80-120 gram. Satu 

tandan terdiri dari 10-16 sisir dengan berat 14-22 kg dan setiap sisirnya terdiri dari 

20 buah. Sewaktu pisang masih mentah asam organik utamanya adalah asam 
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oksalat, tetapi setelah tua dan matang asam organiknya yang utama adalah asam 

malat. Perubahan tersebut mengakibatkan pH menurun dari 5,4 (mentah) dan 4,5 

ketika menjadi matang (Prabawati dkk., 2008). 

Berdasarkan klasifikasi taksonomi pisang kepok termasuk kedalam family 

Musaceae yang berasal dari India Selatan. Pisang kepok masuk kedalam 

kelompok pisang olah atau plantain karena memiliki pati yang tinggi. Menurut 

Satuhu dan Supriyadi (2008) kedudukan taksonomi, tanaman pisang kepok adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies  : Musa paradisiaca L.  

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Pisang Kepok dalam 100 gram 
Komposisi Kimia Jumlah 

Air (g)    70,00 

Karbohidrat (g)    27,00 

Serat Kasar (g)      0,50 

Protein (g)      1,20 

Lemak (g)      0,30 

Abu (g)      0,90 

Kalsium (mg)    80,00 

Fosfor (mg)  290,00 

Sodium (mg)         - 

Β-carotein (mg)      2,40 

Thiamin (mg)      0,50 

Riboflavin (mg)      0,50 

Asam Askorbat (mg)  120,00 

Energi (kal)  104,00 

Sumber : Satuhu dan Supriyadi (2008) 

 

Pisang kepok termasuk produk yang cukup baik dalam pengembangan 

sumber pangan lokal karena pisang tumbuh di sembarang tempat, sehingga 

produksi buahnya selalu tersedia. Pisang kepok ada dua jenis yaitu pisang kepok 
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kuning dan pisang kepok putih. Daging buah pisang kepok kuning berwarna 

kekuningan dan lebih manis, sedangkan pisang kepok putih lebih pucat dan lebih 

asam. Pisang kepok memiliki rasa yang khas yaitu manis-manis jambu. Namun 

kandungan gizi dari kedua jenis ini sama (Suhartono, 2011).  

 
Gambar 2. Pisang Kepok (Musa pardisiaca L) (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.1.3.   Kandungan Pisang 

Pisang merupakan sumber karbohidrat, vitamin A dan C, kaya mineral 

seperti kalium, magnesium, fosfor, kalsium dan besi. Bila dibandingkan dengan 

jenis makanan nabati lainya, mineral pisang khususnya besi hampir seluruhnya 

dapat diserap oleh tubuh. Pisang mengandung tiga jenis gula alami yaitu sukrosa, 

fruktosa dan glukosa (Satuhu dan Supriyadi, 2010). 

Komponen karbohidrat terbesar pada buah pisang adalah pati pada daging 

buahnya, dan akan diubah menjadi sukrosa, glukosa dan fruktosa pada saat pisang 

matang (15-20%) (Ismanto, 2015). Kandungan energi pisang merupakan energi 

instan, yang mudah tersedia dalam waktu singkat, sehingga bermanfaat dalam 

menyediakan kebutuhan kalori sesaat. Namun karbohidrat pisang merupakan 

karbohidrat kompleks tingkat sedang dan tersedia secara bertahap, sehingga dapat 

menyediakan energi dalam waktu tidak terlalu cepat. Karbohidrat pisang 

merupakan cadangan energi yang sangat baik digunakan dan dapat secara cepat 

tersedia bagi tubuh (Supriyono, 2012).  
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Pati pisang memiliki granula berukuran sekitar 35-55 µm dan temperaur 

gelatinisasi 74,5
o
C-75

o
C. Granula pati pisang berbentuk oval dengan kandungan 

amilosa sekitar 20,5%. Rantai amilopektin yang lebih panjang akan membuat pati 

memiliki temperatur gelatinisasi yang lebih tinggi (Yuan dkk., 2012). Temperatur 

gelatinisasi pada pati pisang yang relatif tinggi disebabkan oleh adanya ikatan 

yang kuat pada granula patinya. Proses lanjutan yang dapat dilakukan setelah pati 

tergelatinisasi misalnya pendinginan, pembekuan, pemanggangan atau 

penggorengan yang akan mengakibatkan retrogadasi pati. Pati yang teretrogadasi 

mengubah struktur kristal pati menjadi tidak larut (Musita, 2012). 

2.2. Tepung Pisang 

 Salah satu alternatif dari pemanfaatan pisang yaitu dapat diolah menjadi 

pati atau tepung mengingat bahwa komponen utama penyusunnya adalah 

karbohidrat. Jenis pisang yang lebih baik dijadikan tepung adalah plantain karena 

memiliki kadar pati yang tinggi.  

Prabawati dkk. (2008) menyebutkan bahwa manfaat pengolahan pisang 

menjadi tepung antara lain: 

1. Lebih tahan disimpan 

2. Lebih mudah dalam pengemasan dan pengangkutan 

3. Lebih praktis untuk diversifikasi produk olahan 

4. Mampu meningkatkan nilai gizi melalui proses fortifikasi selama pengolahan 

5. Menciptakan peluang usaha untuk pengembangan agroindustri pedesaan  

Semua jenis buah pisang pada dasarnya dapat diolah menjadi tepung, 

asalkan tingkat ketuaan pisang sudah cukup. Namun warna tepung yang 

dihasilkan bervariasi, karena dipengaruhi oleh tingkat ketuaan buah, jenis buah 

dan cara pengolahan. Pisang yang paling baik menghasilkan tepung pisang adalah 
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pisang kepok. Tepung pisang yang dihasilkannya memiliki warna yang lebih 

putih,  dibandingkan menggunakan pisang lainya. Kelemahannya adalah aroma 

yang pisangnya kurang kuat. Tepung pisang dari pisang muda mengandung pati 

lebih tinggi bila dibandingkan dengan tepung pisang tua, sedangkan gula-gula 

sederhana sebaliknya (Abbas dkk., 2009). 

 Suhardiman (2004) menyatakan bahwa ciri-ciri buah pisang yang sudah 

tua dan saatnya untuk dipanen adalah sebagai berikut:  

1. Warna kulit buah (jari buah) telah berubah menjadi warna hijau muda.  

2. Bentuk buah telah terisi penuh dan sudut penampangnya rata.  

3. Pertumbuhan daun terakhir yang semula berwarna hijau muda telah berubah  

menjadi hijau tua. 

4. Umur tanaman pisang sudah mencapai 200 hari sampai dengan 270 hari  

 

Pisang yang akan dibuat tepung sebaiknya dipanen saat mencapai tingkat 

kematangan tiga perempat penuh atau 80 hari setelah bunga. Pada kondisi ini, 

pembentukan pati mencapai jumlah maksimum serta belum tereduksi menjadi 

gula sederhana dan tanin sebagian besar terurai menjadi ester aromatik dan fenol. 

Apabila buah lewat dari tiga perempat penuh akan terjadi kesulitan selama 

pengeringan dan tepung pisang bersifat lembek karena karbohidrat telah 

terhidrolisis menjadi gula-gula sederhana sehingga kandungan karbohidratnya 

menurun. Sedangkan buah yang terlalu muda akan menghasilkan tepung pisang 

terasa sedikit pahit dan sepat karena kadar asam dan tanin cukup tinggi sementara 

kandungan karbohidratnya masih terlalu rendah. Tepung pisang mengandung 

banyak granula pati yang dapat digunakan sebagai bahan baku biopolimer yang 

baik untuk memodifikasi tekstur dan konsistensi makanan (Witono dkk., 2012).  

Buah pisang dengan tingkat kematangan berdasarkan warna kulit disajikan  
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pada Tabel 2. Indeks warna 2 yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan 

tepung pisang. 

Tabel 2. Deskripsi Kematangan Buah Pisang Berdasarkan Indeks Warna Kulit 

Indeks 

Warna 

Keadaan Buah Keterangan 

1 

 

Seluruh permukaan buah 

berwarna hijau, buah masih 

keras 

2 

 

Permukaan buah berwarna 

hijau dengan semburat atau 

sedikit warna kuning 

3 

 

Kulit buah dengan warna 

kuning lebih banyak daripada 

warna hijau 

4 

 

Seluruh permukaan kulit buah 

berwana kuning,bagian ujung 

masih hijau 

5 

 

Seluruh jari buah pisang 

berwarna kuning 

6 

 

Buah pisang berwarna kunng 

sedikit bintik kecoklatan 

7 

 

Buah pisang berwarna 

kuningdengan sedikit bintik 

kecoklatan 

8 

 

Buah pisang berwarna kuning 

dengan banyak bercak coklat 

Sumber: Prabawati dkk, 2008) 

 Tepung pisang mempunyai rasa dan bau yang khas sehingga dapat 

digunakan pada pengolahan berbagai jenis makanan yang mengggunakan tepung 
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(tepung beras dan terigu) di dalamnya. Tepung pisang dapat menggantikan 

sebagian atau seluruh tepung lainnya. Selain itu akan memberikan aroma pisang 

pada produk dan sebagai divesrsifikasi produk olahan dari pisang. Standar mutu 

tepung pisang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Tepung Pisang (SNI 01-3841-1995)  

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

 1. Keadaan   

 -bau - Normal 

 -rasa - Normal 

 -warna - Normal 

 2 Benda asing - Tidak ada 

 3 Serangga (dalam segala bentuk stadia dan 

potongan - potongan) 

- Tidak ada 

 4 Jenis pati lain selain tepung pisang - Tidak ada 

 5 Kehalusan lolos ayakan 60 mesh %b/b        Min. 95 

 6 Air  %b/b      Maks. 12 

 7 Bahan tambahan pangan - SNI 01-0222-1967 

 8 Sulfit (SO2) mg/kg      Maks. 10 

 9 Cemaran Logam   

 -Timbal (Pb) mg/kg        Maks. 1,0 

 -Tembaga (Cu) mg/kg      Maks. 10,0 

 -Seng (Zn) mg/kg      Maks. 40,0 

 -Raksa (Hg) mg/kg   Maks. 0,05 

10 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

11 Cemaran mikroba   

12 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 10
4
 

 -Bakteri pembentuk coli APM/g 0 

 -Escherichia coli Koloni/g 0 

 -Kapang dan khamir Koloni/g Maks. 10
2
 

 -Salmonella / 25 gram - - 

 -Staphylococcus aureus Koloni/g - 

Sumber : BSN (2011) 

2.2.1.   Proses Pembuatan Tepung Pisang 

 Tahapan dalam pembuatan tepung pisang meliputi pengukusan, pengecilan 

ukuran, blanching, pengeringan, dan pengemasan. Adapun Proses pembuatan 

tepung pisang yaitu pisang dikukus atau direbus selama 10-15 menit. Pengukusan 

atau perebusan ini untuk mengurangi atau menghilangkan getah dan memperbaiki 

warna tepung yang dihasilkan. Kulit buah dikupas dan potong tipis memanjang 

untuk mempercepat penguapan air saat pengeringan. Potongan pisang 
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dihamparkan di atas loyang lalu dikeringkan dengan alat pengering sampai pisang 

benar-benar kering, yang ditandai mengerasnya bahan tapi rapuh (gaplek pisang). 

Pisang yang telah kering digiling menggunakan mesin penggilingan sampai halus. 

Pisang yang telah digiling diayak dengan ayakan 80 mesh agar dihasilkan tekstur 

tepung pisang yang lembut. Tepung pisang yang sudah jadi disimpan pada wadah 

tertutup yaitu kantong plastik tebal kemudian dimasukkan ke dalam kaleng yang 

ditutup rapat agar tidak dapat menyerap air (Adriani dan Nasriati, 2011). 

 Proses pembuatan tepung pisang memiliki kendala yaitu terjadinya reaksi 

pencoklatan (browning), karena mengandung zat tanin, sehingga kenampakan 

tepung pisang kurang menarik (kurang putih). Warna tepung pisang yang kurang 

menarik dapat mempengaruhi hasil olahan. Ada berbagai cara untuk mencegah 

terjadinya reaksi pencoklatan, salah satunya menggunakan blanching. Perlakuan 

blanching dilakukan untuk menginaktifkan enzim-enzim peroksida, mengurangi 

kadar oksigen dalam sel, memperbaiki warna dan menstabilkan kadar gizi dalam 

bahan (Buckle dkk., 2011). Proses ini diterapkan terutama pada bahan pangan 

segar yang mudah mengalami kerusakan akibat aktivitas enzim yang tinggi. 

Ada empat metode blanching, yaitu blansing dengan air panas (Hot Water 

Blanching), blansing dengan uap air panas (Steam Blanching), blansing dengan 

gas panas (Hot Gas Blanching). Suhu dan lama blanching bergantung pada jenis 

dan ukuran sayuran atau buah dan juga metode blanching yang digunakan. 

Umumnya blanching dilakukan dengan suhu dibawah 100 
o
C selama 1 sampai 10 

menit (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Hasil tepung pisang dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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      Gambar 3. Tepung Pisang a) Tepung Pisang Agung b)Tepung Pisang Kepok   

(Dokumentasi Pribadi, 2018) 

  

2.3. Ubi Jalar 

 Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan tanaman yang berasal dari 

daerah tropis Amerika, tanaman ini juga banyak dijumpai di Indonesia.  Ubi jalar 

dapat tumbuh optimal di dataran rendah ataupun di pegunungan dengan suhu 27˚C 

dan lama penyinaran 11-12 jam per hari. Ubi jalar memiliki potensi sebagai bahan 

pangan berbasis sumber daya lokal. Ubi jalar dapat berfungsi sebagai pengganti 

beras karena merupakan sumber karbohidrat (Karleen, 2010). Sistematika 

tumbuhan ubi jalar menurut Iriyanti (2012) di klasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Devisi : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodonnae 

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies  : Ipomoea batatas 

 

Ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat 

dijadikan sebagai sumber kalori. Selain itu kandungan karbohidrat dari ubi jalar 

tergolong Low glycemix Index (LGI 51), yaitu tipe karbohidrat yang jika 

dikonsumsi tidak akan menaikkan kadar gula darah secara drastis. Ubi jalar 

b a 
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berbeda dengan beras dan jagung yang mengandung karbohidrat dengan Glycemix 

Index tinggi, sehingga dapat menaikkan gula darah secara drastis. Maka dari itu 

 ubi jalar sangat baik jika dikonsumsi penderita diabetes dan orang-orang yang 

sensitif karbohidrat, karena ubi jalar rendah kalori (Murtiningsih, 2011).  

Pati ubi jalar memiliki bentuk granula halus, lonjong dan poligonal dengan 

ukuran sekitar 2-42µm (Tan dkk., 2010). Kandungan amilosa pati ubi jalar sebesar 

17,8 atau terdiri atas 1/4 bagian amilosa dan 3/4 bagian amilopektin. Pati ubi jalar 

memiliki temperatur gelatinisasi 78,8
o
C (Antarlina dan Utomo, 2009). Kandungan 

gizi ubi jalar kuning dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Gizi Ubi Jalar Kuning dalam 100 gram 

No. Kandungan Gizi   Besaran  

1. Kalori (kal) 114,00 

2. Air (g)   68,50 

3. Lemak (g)     0,50 

4. Karbohidrat (g)   26,70 

5. Protein (g)     0,80 

6. Abu (g)     1,20 

7. Serat (g)     0,70  

8. Kalsium (mg)   51,00 

9. Fosfor (mg)   47,00 

10. Zat besi (mg)     0,90 

11. Vitamin A (SI)     0,00 

12. Vitamin B1 (mg)     0,06 

13. Vitamin C (mg)  22,00 

14.   Thiamin (mg)    0,10 

15.  Riboflavin (mg)    0,04 

16.  Niacin (mg)    0,60 

Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2001) 

 

Kandungan serat pangan ubi jalar merupakan polisakarida yang tidak 

tercerna dan diserap di dalam usus halus, sehingga akan terfermentasi di dalam 

usus besar. Serat pangan berfungsi bagi keseimbangan flora usus dan bersifat 

prebiotik serta merangsang pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus. Hal ini 

dapat menjadikan penyerapan zat gizi menjadi baik. Ubi jalar memiliki 

kandungan vitamin B yaitu B6 dan folat (B9) yang berperan dalam mencegah  
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terjadinya inflamasi pertumbuhan dan perkembangan sel otak (Jaya, 2013). 

 
Gambar 4. Ubi Jalar Kuning (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.3.1.  Tepung Ubi jalar  

 Tepung ubi jalar merupakan produk hasil pengolahan ubi jalar segar yang 

sudah terjadi pengurangan kadar air setelah dilakukan proses pengeringan. 

Pengeringan yang digunakan dapat secara alami atau menggunakan alat 

pengering. Tujuan pengolahan ubi jalar menjadi tepung yaitu dapat 

memperpanjang masa simpan dan memperkecil volume ruang penyimpanan. 

Ketersediaan tepung ubi jalar sangat efektif digunakan sebagai bahan baku 

industri pangan dan non-pangan. Komoditas ubi jalar layak dipertimbangkan 

dalam menunjang program diversifikasi pangan berbasis tepung karena umur 

tanam relatif pendek, serta hasil produksi yang tinggi (Karleen, 2010). Kandungan 

gizi pada tepung ubi jalar pada 100 g dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan Gizi Tepung Ubi Jalar Kuning dalam 100 gram 

Komposisi kimia  Jumlah 

Air (%)      6,87 

Protein (%)      4,46 

Lemak (%)      1,02 

Abu (%)      3,14 

Karbohidrat (%)    84,83 

Serat (%)      4,44 

Sumber : Niwedya, 2012. 
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Gambar 5. Tepung Ubi Jalar Kuning (Dokumentasi Pribadi, 2018) 

 

2.4.  Tepung Komposit 

Penggolongan tepung ada dua yaitu tepung tunggal dan tepung komposit. 

Tepung tunggal adalah tepung yang dibuat dari satu jenis bahan pangan, misalnya  

tepung beras, tepung kasava, tepung ubi jalar, sedangkan tepung komposit adalah 

tepung yang terbuat dari dua atau lebih bahan pangan dengan komoditas berbeda. 

Tujuan dari pembuatan tepung komposit yaitu untuk mendapatkan karakteristik 

bahan yang sesuai untuk produk olahan yang diinginkan atau untuk mendapatkan 

sifat fungsional tertentu. Pertimbangan lain adalah faktor ketersediaan dan harga. 

Teknologi tepung merupakan salah satu proses alternatif produk setengah jadi 

yang dianjurkan karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), 

diperkaya zat gizi (difortifikasi), dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai 

tuntutan kehidupan modern yang ingin serba praktik (Widowati, 2010). 

Contoh pengembangan dari penggunaan tepung komposit pada pembuatan 

flakes dari penelitian sebelumnya antara lain penelitian Winarti dkk. (2016) 

mengenai sifat fisiko-kimia flakes pisang kepok dengan substitusi tepung cassava 

dengan substitusi terbaik pada cassava 30% dengan penambahan air 80%; dan 

penelitian Meinar dkk. (2017) mengenai karakteristik fisik, kimia, dan 

organoleptik flakes dari bekatul beras, tepung kacang hijau, dan tepung ubi jalar 

kuning dan penambahan kuning telur dengan proporsi bekatul beras : tepung 



17 
 

 
 

kacang hijau : tepung ubi jalar : telur (10%:30%:60%:5%). Penelitian Triana dkk. 

(2017) mengenai pengaruh perbandingan tepung talas, tepung jagung, dengan 

tepung pisang dan persentase kuning telur terhadap mutu flakes talas dengan 

perlakuan terbaik pada proporsi tepung talas:tepung jagung:tepung pisang 

(50%:40%:10%) dan persentase kuning telur 6%. Serta pada penelitian Sudarma 

dkk. (2015) mengenai evaluasi nilai cerna in vitro sereal flakes berbasis ubi jalar 

oranye tersuplementasi kecambah kacang tunggak dengan perlakuan terbaik pada 

proporsi 60%:40% (tepung ubi jalar terfermentasi : tepung kecambah kacang 

tunggak. 

Perbandingan tepung yang akan dicampur ditentukan oleh jenis pangan 

yang akan diolah dan kandungan gizi produk yang akan dihasilkan. Sehingga 

beberapa kandungan gizi serta karakter yang diinginkan dapat terpenuhi dalam 

satu produk. Hal ini akan menjadikan nilai tersendiri dari produk tersebut, yang 

nantinya akan dicari oleh konsumen yang membutuhkan. 

2.5.  Flakes 

Flakes merupakan makanan siapa saji sebagai pengganti sarapan terbuat 

dari biji-bijian atau serealia yang berfungsi sebagai sumber energi serta sumber 

gizi seperti protein, vitamin, mineral dan dapat dijadikan pangan fungsional 

dengan menambahkan komponen serat pada produk (Paramita, 2015). Flakes 

pada umumnya dibuat dengan menggunakan gandum, beras (utuh atau pecah) dan 

jagung (utuh atau grits). Tekstur serealia menjadi faktor yang perlu 

dipertimbangkan agar dapat diperoleh flakes dengan tekstur yang renyah. Warna 

sereal bukan menjadi faktor pertimbangan karena proses produksi flakes sereal 

biasanya melibatkan panas yang akan menghasilkan produk yang bewarna 

kecoklatan (Syamsir, 2012). 
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Karakteristik flakes pada umumnya berbentuk bulat, pipih dan tepi tidak 

beraturan, berwarna kuning, mempunyai kemampuan rehidrasi dan memiliki 

tekstur renyah. Produk flakes pada umumnya dikonsumsi sebagai sarapan siap 

saji, karena dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan kalori 

dalam waktu yang relatif singkat. Waktu yang digunakan relatif singkat serta 

tanpa perlu repot-repot memasak, tetapi hanya perlu menambahkan susu sebagai 

campuranya. Kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai konsumsi di pagi hari 

sangatlah penting, karena mikro nutrien dan glukosa dalam otak dapat terangsang 

oleh karbohidrat tersebut sehingga dapat dihasilkan energi dan dapat memacu 

kerja otak (Moehji, 2009). Produk ini biasanya dimakan dengan menuangkan susu 

segar diatasnya atau dicampur dengan buah kering maupun buah segar, serta dapat 

dimakan sebagai makanan ringan (snack) (Isnaini, 2005).  

  
Gambar 6. Jenis Flakes a) (dokumentasi pribadi, 2018); Corn flakes b) 

(https://www.goopages.barn-flakes.html); Bran flakes 

 

Pensubstitusian bahan karbohidrat pati membantu kesempurnaan proses 

gelatinisasi, sehingga menyebabkan pengembangan (puffed) dan memudahkan 

dalam pembuatan lembaran atau serpihan dari adonan. Kerenyahan pada produk 

makanan hasil ekstruksi seperti flakes sering dilakukan penambahan pati dalam 

bentuk tepung. Flakes umumnya dikonsumsi dengan penambahan susu (Papunas 

dkk., 2013). Formulasi yang digunakan biasanya adalah 90% sereal, 8% gula, 1% 

https://www.goopages.barn-flakes.html/


19 
 

 
 

garam, dan 1% malt. Produk sereal berbentuk flakes ini hanya mengandung 

sedikit bahan tambahan makanan (Sugandhi, 2016). 

2.5.1.  Standar Mutu Flakes 

Flakes digolongkan kedalam jenis makanan sereal siap santap yang 

banyak diolah, direkayasa menurut jenis dan bentuknya. Inovasi pengolahan 

flakes dilakukan untuk meningkatkan nilai nutrisi. Syarat mutu flakes yang sesuai 

dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Syarat Mutu Flakes (SNI 01-4270-1996)   

No. Kriteria Uji Satuan Spesifikasi 

1 Keadaan   

 - Bau - Normal 

 - Rasa - Normal 

 - Warna - Normal 

2 Air %b/b Maks. 3 

3 Abu %b/b Maks. 4 

4 Protein (n x 6,25) %b/b    Min. 5 

5 Lemak %b/b    Min. 7 

6 Karbohidrat %b/b Min. 60,7 

7 Serat kasar %b/b Maks. 0,7 

8 Bahan tambahan makanan   

 - Pemanis buatan (sakarin dan 

siklamat) 

- Tidak boleh ada 

 - Pewarna - Sesuai SNI 01-0222-1995 

9 Cemaran logam   

 - Timbal (pb) mg/kg   Maks. 2,0 

 - Raksa (hg) mg/kg     Maks. 0,03 

 - Seng (zn) mg/kg                Maks. 40 

 - Timah (sn) mg/kg                Maks. 40 

 - Timbal tembaga (cu) mg/kg                Maks. 30 

10 Cemaran arsen (as) mg/kg                  Maks. 1,0 

11 Cemaran mikroba   

 - Angka lempeng total Koloni/g Maks. 5 x 10
5
 

 - Coliform (APM/g) APM/g Maks. 10
2
 

 - Salmonella /25 g - Negatif 

 - Staphylococcus aureus /g - Negatif 

 - Kapang Koloni/g Maks. 10
2
 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2000) 

2.5.2.  Proses Pembuatan Flakes 

 Proses pembuatan flakes dapat dilakukan pada biji utuh, partikel - partikel  

besar atau tepung. Pembuatan flakes dari tepung serealia yang dikombinasikan  
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dengan sedikit air dan dimasak, bahan tersebut dapat dibentuk menjadi agregat 

kecil atau pelet yang dapat diubah dengan gilingan untuk menghasilkan flakes. 

Flakes kemudian dikeringkan atau dipanggang untuk mengurangi kadar air, 

menimbulkan aroma dan kadang menghasilkan efek melembung (puffing). 

Penggunaan tepung dalam pembuatan flakes bertujuan untuk meningkatkan daya 

rehidrasi yang timbul akibat adanya pati dalam tepung yang telah mengalami 

gelatinisasi (Winarno, 2002).  

Proses pembuatan flakes, bahan baku akan mengalami perubahan dimana 

pati akan tergelatinisasi dan sedikit terhidrolisis. Selanjutnya partikel akan 

mengalami reaksi enzimatis yang disebabkan oleh interaksi anatara protein dan 

gula. Kemudian  reaksi enzimatis akan berhenti dan menghasilkan produk akhir 

yang stabil. Suhu tinggi pada pemanggangan akan mengakibatkan terjadinya 

dekstrinisasi dan karamelisasi pada gula yang akan terkandung dalam adonan. 

Proses pemanggangan menurunkan kadar air flakes sehingga akan menghasilkan 

tekstur renyah.  

Suhu pemanggangan berpengaruh pada waktu dan tingkat kematangan 

produk yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu yang digunakan maka akan semakin 

singkat waktu yang dibutuhkan pada pembuatan flakes. Menurut Setiaji (2012), 

suhu yang biasa digunakan pada pemanggan flakes berkisar antara 130
o
C-150

o
C 

selama 15-30 menit. Proses pemanggangan sangat penting dalam pembentukan 

dan pemantapan kualitas flakes yang dihasilkan karena pada saat pemanggangan 

terjadi proses browning enzimatis. 

2.5.3. Bahan-bahan Pembuatan Flakes 

Bahan-bahan penunjang dalam pembuatan flakes ditambahkan untuk dapat 

menghasilkan flakes yang disukai pada umumnya dan akan membentuk karakter  
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dari flakes yang dihasilkan, diantaranya yaitu: 

1. Margarin 

Margarin merupakan produk makanan berbentuk emulsi padat atau semi 

padat yang dibuat dari lemak nabati dan air, dengan atau penambahan makanan 

lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Margarin berfungsi untuk 

memperbaiki kualitas penerimaan (melezatkan dan menambah nilai gizi), 

melembutkan, membantu pengembangan adonan, membantu penyebaran dan 

memberikan flavour dan membentuk produk cepat lunak dalam mulut. Margarin 

merupakan emulsi dengan tipe emulsi yaitu fase air berada dalam fase minyak 

atau lemak (Hutagalung, 2009). Margarin yang ditambahkan dalam flakes sebagai 

lemak berfungsi untuk mengempukan flakes karena margarin memiliki kandungan 

lemak yang cukup tinggi sehingga dapat memperbaiki tekstur flakes (Tanjung dan 

Kusnadi, 2015). 

2. Gula 

Gula dalam pembuatan flakes berfungsi sebagai pemanis, selain itu 

berpengaruh terhadap tekstur dan memberikan warna pada penampakan flakes. 

Gula memiliki sifat higroskopis sehingga dapat memperbaiki masa simpan dari 

produk pangan. Gula yang baik untuk pembuatan flakes adalah gula halus, karena 

tidak menyebabkan pelebaran kue yang terlalu besar, dan penambahan gula yang 

terlalu banyak mengakibatkan flakes kurang lezat karena terjadinya penyebaran 

gluten (Hadijaya, 2000). 

3. Garam 

Garam adalah bumbu dan pengawet yang komposisinya terdiri dari 

natrium klorida, yaitu 40% natrium dan 60% klorida. Garam pada pembuatan 

flakes penambah rasa gurih dan sebagai penguat rasa bahan - bahan lain. Secara 
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tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi warna kulit bagian luar flakes. Garam 

yang ditambahkan kedalam adonan umumnya sebanyak 1%-3% akan memberikan 

rasa gurih. Penambahan garam tidak dianjurkan terlalu banyak karena akan 

menyebabkan terjadinya penggumpalan atau salting out dan rasa produk terlalu 

asin (Iriawan, 2012). 

4. Susu skim 

Susu  dalam pembuatan flakes memberikan tambahan gizi, aroma dan rasa. 

Susu skim yang berkualitas baik akan mengahsilkan produk flakes yang bergizi 

tinggi dengan aroma dan rasa yang gurih dan harum. 

5. Air 

Fungsi dari air dalam pembuatan flakes yaitu sebagai media reaksi antara 

gluten dan karbohidrat, melarutkan garam, dan membentuk sifat kenyal gluten. 

Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air. Air yang digunakan 

sebaiknya memiliki pH antara 6-9 hal ini disebabkan absorpsi air makin 

meningkat dengan naiknya pH. Semakin banyak air yang diserap maka flakes 

yang dihasilkan menjadi tidak mudah patah.  

 


