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Abstrak 

Kekurangan vitamin A (KVA) merupakan salah satu diantara empat masalah gizi utama di 
Indonesia yang harus segera ditangani. Sebanyak tiga juta anak-anak buta karena 
kekurangan vitamin A. Pada anak balita, KVA dapat menyebabkan mudah terkena penyakit 
infeksi, seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. Tepung labu 
kuning dapat dimanfaatkan sebagai bahan pensubstitusi dalam pembuatan flakes. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sibstitusi tepung labu kuning terhadap 
kadar beta karoten dan daya terima flakes. Penelitian ini dilakukan dengan mensubstitusi 
tepung labu kuning dan tepung terigu dalam pembuatan flakes. Tingkat substitusi tepung 
labu kuning divariasi menjadi empat perlakuan yaitu 0%, 10%, 20% dan 30%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kadar beta karoten pada flakes <62,9 mg/kg. Flakes dengan 
substitusi 0% menunjukkan tingkat kesukaan tertinggi, yang diikuti dengan 20%.  

 
Kata kunci: flakes, dayaterima, beta karoten, labu kuning. 

 

Abstracts  
 

Deficiency of vitamin A is one of the four main nutrient problems in Indonesian that must 
be solved. As many as three millions of childrean are blind due to the deficiency of vitamin 
A. In the toddlers, the deficiency will succeptible to infections diseases, such as diarhea, 
pneumonia and finally death. Pumpkin flour can be used as substitute material in making 
flakes. The purpose of the research was to determine the effect of pumpkin flour substitution 
on β-carotene and acceptance levels of flakes. The research was conducted by subtituting 
the pumpkin flour at various levels, were 0%, 10%, 20% and 30%. The results indicated that 
β-carotene of all treatment of flakes was below 62,9 mg/kg. The highest acceptance of 
flakes was given by 0% substitution, followed by 20%. 

Keywords: flakes, food acceptance, beta carotene, yellow pumpkin. 

1.  PENDAHULUAN 

Kekurangan vitamin A (KVA) merupakan salah satu diantara empat masalah gizi utama di 

Indonesia yang harus segera ditangani. Hasil kajian berbagai studi menyatakan bahwa vitamin A 

merupakan zat gizi yang esensial bagi manusia, karena zat gizi ini sangat penting dan konsumsi 

makanan cenderung belum mencukupi dan masih rendah sehingga harus dipenuhi dari luar (Sidarta, 

2008). Menurut Almatsier (2009) sebanyak tiga juta anak-anak buta karena kekurangan vitamin A. 
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Pada anak balita akibat kekurangan vitamin A (KVA) akan meningkatkan kesakitan dan kematian, 

mudah terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, pneumonia, dan akhirnya kematian. 

Akibat lain yang berdampak sangat serius dari KVA adalah buta senja dan manifestasi lain dari 

xeropthalmia termasuk kerusakan kornea dan kebutaan (Sidarta, 2008). 

 

 Flakes merupakan salah satu bentuk makanan sarapan siap saji berupa lembaran pipih, 

berbentuk oval, berwarna kuning kecokelatan, memiliki tekstur yang renyah dan memiliki 

kemampuan rehidrasi (Herliana,2006). Menurut Erni (2012) produk flakes dipilih sebagai pangan 

alternatif karena dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kalori dalam waktu yang relatif 

singkat. Produk ini merupakan produk pangan alternatif yang dapat dikonsumsi oleh semua 

kalangan baik dewasa maupun anak-anak. Pengembangan produk flakes sendiri di Indonesia 

semakin berkembang dengan inovasi bahan tambahan seperti cokelat, susu, dan buah. Flakes biasa 

disajikan dengan ditambahkan susu segar sebagai menu sarapan atau bisa juga sebagai snack atau 

cemilan (Hanawati, 2012).  

 

 Labu kuning merupakan salah satu jenis tanaman sayur dan buah yang sudah tidak asing 

dikalangan masyarakat Indonesia. Menurut Bath (2013) kandungan β-karoten dari labu kuning 

cukup tinggi yaitu sebesar 1,18 mg/100g sedangkan dalam bentuk tepung mengandung kadar beta 

karoten sebesar 7,30 mg/100g. Selain itu, labu kuning juga memiliki kandungan gizi yang cukup 

lengkap yakni karbohidrat, protein, beberapa mineral serta vitamin yaitu vitamin B, C dan serat. 

Daging buahnya pun mengandung antioksidan sebagai penangkal radikal bebas yang dapat 

menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker (Gardjito, 2005). 

 

 Pada pengolahan flakes labu kuning pengaruh pemakaian tepung labu kuning sangat 

berpengaruh terhadap kadar beta karoten yang terkandung pada produk. Menurut Ramadhani (2012) 

semakin banyak tepung labu kuning yang digunakan maka kandungan β-karoten semakin besar. 

Menurut De man (1997) β-karoten stabil pada adonan yang bersifat basa. 

 

 Penelitian mengenai pembuatan flakes dengan substitusi labu kuning pernah dilakukan oleh 

Susilowati (2008) yang menyatakan bahwa perlakuan terbaik dari segi kadar air, daya rihidrasi dan 

rendemen dari substitusi labu kuning dengan tepung tapioka adalah 60 : 40 sedangkan untuk rasa, 

tekstur dan warna adalah 65 : 35. Hal ini karena pada perlakuan tersebut flakes yang dihasilkan 

tidak terlalu keras, berserat dan tidak pahit juga memiliki warna kuning dan tidak berwarna coklat 

akibat browning. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk (2015) 

tentang Pengaruh Penambahan Tepung Labu Kuning dan Natrium Bikarbonat Terhadap 
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Karakterostik Flakes Talas menyatakan bahwa perlakuan terbaik dari segi organoleptik pada 

penambahan tepung labu kuning adalah 10%, sedangkan dari segi fisik kimia pada penambahan 

tepung labu kuning 30%. 

 

 Sekarang ini, perilaku mengkonsumsi makanan siap saji atau  cemilan semakin meningkat. 

Pada umumnya masyarakat gemar mengkonsumsi makanan siap saji yang bersifat praktis dan 

mengenyangkan. Flakes adalah salah satu jenis makanan kecil siap saji yang dapat dikembangkan 

dengan variasi rasa, warna, aroma (Hanawati, 2012). 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap kadar beta karoten dan daya terima produk flakes. 

 

2.  METODE 

2.1  Bahan 

Bahan utama pembuatan flakes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung terigu, tepung 

labu kuning, gula halus, garam, telur, margarin, susu skim, air. Labu kuning diperoleh dari pasar 

tradisional di Surakarta, sedangkan tepung terigu, gula halus, garam, telur, margarin, susu skim 

diperolaeh dari supermarket di Surakarta. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis kadar beta 

karoten diantaranya adalah larutan standar beta karoten, aceton, etanol, chloroform-aceton (90-10), 

plat KLT silika gel F254 dan aquades. 

 2.2  Alat 

Peralatan yang digunakan terbagi atas dua kelompok, yaitu alat pengolahan dan alat analisis. Alat 

untuk pengolahan antara lain pengering kabinet, grinder, pengayak, rolling (flaking), oven listrik. 

Alat untuk analisis antara lain spektrofotodensitometer dan mikro syringe. 

 2.3  Pembuatan Tepung Labu Kuning 

Pembuatan tepung labu kuning menguikuti prosedur Hendrasty, (2003). Labu kuning dipotong, 

kemudian dicuci, selanjutnya labu kuning dikupas dan diiris tipis, dilanjutkan dengan pengeringan 

menggunakan pengering kabinet pada suhu 50˚C selama 16 jam. Labu kuning kering kemudian 

digiling, lalu diayak 80 mesh. 

2.4  Pembuatan Flakes 

Prosedur pembuatan flakes mengikuti prosedur Susanto dan Saneto. (1994). Sebanyak 200g 

campuran tepung terigu dan tepung labu kuning dicampurkan dengan 25g gula halus, ½ butir telur, 

35g margarin, 2g garam dan 25g susu skim hingga membentuk adonan. Adonan dicetak diatas 

loyang, kemudian dipanggang menggunakan oven listrik pada suhu 120˚C selama 20 menit. 
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2.5  Analisis Kadar Beta karoten 

Analisis kadar beta karoten mengikut prosedur Soebagio, dkk (2002). Sebanyak 5 gram sampel 

dihaluskan. Diekstrasi dengan 2ml aceton, lalu diambil fase aceton dan ulang sebanyak dua kali. 

Selanjutnya evaporasi fase aceton dan ditambahkan 200µl etanol, kemudian ditotol 5µl dengan 

mikro syringe pada plate silika 60 F254 disertakan standar beta karoten, lalu dimasukkan ke dalam 

camber berisi jenih fase gerak chloroform-aceton (90-10) dan dikeringkan, kemudian dibaca dengan 

spektofotodensitometer pada panjang gelombang 455nm. Kadar beta karoten flakes dinyatakan 

dalam satuan mg/kg. 

2.6  Analisis Daya Terima 

Variasi daya terima yang diuji yaitu warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruha. Pengujian 

didasarkan pada 7 skala hedonik 1-7, yaitu 1= sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = agak tidak 

suka, 4 = netral, 5 = agak suka, 6 = suka, 7 = sangat suka. Pengujian dilakukan oleh 35 orang 

panelis mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

2.7  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap. Pembuatan flakes dalam penelitian ini 

menggunakan substitusi tepung labu kuning pada berbagai konsentrasi, yaitu 0%, 10%, 20% dan 

30%. Data dianalisis menggunakan ANOVA satu arah. Perbedaan hasil dianalisis menggunakan uji 

Duncan pada taraf 5%. 

 

3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1  Kadar Beta karoten 

Hasil penelitian kadar beta karoten flakes menunjukkan bahwa kadar beta karoten flakes sangat 

kecil sehingga tidak dapat terdeteksi menggunakan alat spektofotodensitometer. Faktor yang 

mempengaruhi kecilnya kadar beta karoten flakes antara lain adalah proses pengolahan dan metode 

yang digunakan kurang sensitif terhadap kadar yang terlalu kecil dibawah batas rata-rata ketelitian 

alat. Hasil uji kadar beta karoten dari flakes yang disubstitusi dengan labu kuning dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kadar Beta Karoten Pada Flakes Labu Kuning 

 

 Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa secara kualitatif terdapat beta karoten di dalam 

sampel flakes yang disubstitusi dengan tepung labu kuning.Tampak bahwa makin besar substitusi 

tepung labu kuning, semakin luas area kromatogramnya, yang dapat diduga bahwa makin luas area 

kromatogramnya, semakin besar beta karotennya. Namun, secara kuantitatif kadar beta karoten 

dalam sampel flakes yang disubstitusi dengan tepung labu kuning tidak dapat diukur karena kadar 

beta karoten di bawah batas deteksi yaitu < 62,9 mg/kg. 

 Metode kromatografi lapis tipis densitometri yang digunakan tidak daoat mendeteksi kadar 

beta karoten  yang terkandung dalam flakes. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan adanya 

kerusakan beta karoten yang terjadi selama proses pengolahan. Pada pembuatan flakes dengan 

substitusi tepung labu kuning dan tepung terigu juga mengalami denaturasi beta karoten karena 

proses pengovenan. Pengaruh suhu terhadap oksidasi karotenoid adalah karotenoid belum 

mengalami kerusakan pada suhu pemanasan 60˚C tetapi reaksi oksidasi karotenoid dapat berjalan 

lebih ceoat pada suhu yang relatif tinggi (Satriyanto, 2012).  

 Menurut Marty dan Barnest (1990) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ketahanan beta 

karoten pada suhu pemanasan juga dipengaruhi oleh kondisi pengolahan, dimana pemanasan yang 

lama pada suhu 180˚C (pada kondisi tanpa oksigen) hanya menyebabkan sedikit kerusakan pada 

beta karoten. Namun, adanya komponen penyusun berupa pati, lemak, air dan lain-lain serta 

pencampuran mekanis akan memberi kesempatan masuknya oksigen dan menyebabkan kerusakan 

beta karoten yang lebih besar. 
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3.2  Daya Terima Flakes 

Hasil uji daya terima pada flakes dengan substitusi tepung labu kuning menunjukkan adanya 

pengaruh terhadap warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

signifikasi masing-masing yaitu p=0,000 (p<0,05). Daya terima flakes dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Daya Terima Produk Flakes dengan Substitusi Tepung Labu  
Kuning  

 

 

  

 Berdasarkan Tabel 1. Diketahui terdapat perbedaan kesukaan terhadap warna dari flakes 

yang disubstitusi dengan labu kuning. Skor daya terima tertinggi yaitu pada perlakuan 0% (kontrol) 

sedangkan skor daya tarima terendah adalah pada perlakuan 30%. Warna flakes tampak bahwa 

perlakuan substitusi tepung labu kuning 0%, 10%, 20% pada flakes berbeda nyata dengan substitusi 

tepung labu kuning 30%. Perlakuan substitusi 30% ini memberikan daya terima warna terendah 

yang termasuk kategori netral. Sedangkan daya terima warna tertinggi diberikan oleh perlakuan 

dengan substitusi 0%, yang tidak berbeda nyata dengan 10%, dengan kategori agak suka. 

 Aroma flakes dengan perlakuan substitusi 0%, 10% dan 20% menunjukkan tidak terdapat 

beda nyata terhadap aroma yang dihasilkan dari flakes. Tetapi menunjukkan perbedaan nyata pada 

perlakuan substitusi 30%. Tampak bahwa skor daya terima aroma flakes menurun dengan 

meningkatnya persentase tepung labu kuning. Perlakuan substitusi tepung labu kuning sebanyak  

0% menunjukkan daya terima aroma flakes tertinggi. 

 Perlakuan substitusi tepung labu kuning 10%, 20% dan 30% menunjukkan penerimaan rasa 

flakes yang tidak beda nyata. Hasil pengujian daya teima tidak menunjukkan kecendrungan yang 

meningkat atau menurun dengan meningkatnya substitusi tepung labu kuning. Daya terima flakes 

tertinggi diberikan oleh perlakuan substitusi 0% yang termasuk kategori suka. Sedangkan perlakuan 

10%, 20% dan 30% termasuk kategori netral. 

 Perlakuan substitusi tepung labu kuning pada setiap variasi konsentrasi memberikan skor 

kesukaan yang berbeda terhadap tektur. Substitusi tepung labu kuning berdampak pada turunnya 

daya terima tekstur flakes. Dari perlakuan substitusi 10%, 20% dan 30%, yang menunjukkan daya 

terima tektur yang lebih tinggi adalah substitusi 20%,  dengan kategori yang cenderung suka. 

Substitusi 
tepung labu 

kuning 

Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 

0% 5,60b 4,80a 6,28b 6,40c 6,20c 

10% 5,31b 4,91a 4,54a 4,85a 5,00b 

20% 5,02b 5,22a 4,88a 5,62b 5,08b 

30% 4,02a 6,11b 4,31a 4,54a 4,42a 

Nilai p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Menurut Kaya (2008) menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dipengaruhi oleh formulasi flakes, 

penggunaan tepung terigu dan tepung labu kuning serta ketebalan flakes. 

 Kesukaan keseluruhan merupakan gambaran dari gabungan semua variabel kesukaan, yaitu 

warna, aroma, rasa dan tekstur. Secara statistik terjadi penurunan kesukaan keseluruhan dari flakes 

dengan meningkatnya substitusi tepung labu kuning. Flakes dengan perlakuan substitusi 0% 

menunjukkan perbedaan yang nyata dengan 10%, 20% dan 30%. Sedangkan perlakuan 10% tidak 

berbeda nyata dengan 20%.  

 

4.  PENUTUP 

Kadar beta karoten dalam pembuatan flakes dengan substitusi tepung labu kuning sebanyak 10%, 

20% dan 30% <62,9 mg/kg. Substitusi tepung labu kuning memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan flakes (p=0,000). Flakes yang paling disukai 

oleh panelis adalah flakes dengan substitusi tepung labu kuning sebanyak 0% diikuti oleh 20%.  
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