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TINGKAT KEKERASAN DAN KADAR PROTEIN DONAT YANG 

DISUBSTITUSIKAN DENGAN TEPUNG BIJI NANGKA  

Abstrak 

Latar Belakang : Pada masa anak-anak sampai dengan remaja, proses 

pertumbuhan dan perkembangan tergolong sangat cepat. Zat gizi protein sangat 

dibutuhkan untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangan. Biji nangka 

merupakan bahan pangan lokal yang dapat diolah menjadi makanan penambah 

asupan protein bagi anak-anak dan remaja. Pati dan protein yang terdapat pada biji 

nangka memiliki karakteristik yang mirip dengan tepung terigu, sehingga dapat 

dijadikan tepung dan dapat diolah menjadi produk donat. Tujuan : Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisa daya terima, tingkat kekerasan dan kadar protein 

donat yang di substitusi tepung biji nangka. Metode Penelitian : Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 3 kali ulangan, yaitu 

donat dengan substitusi tepung biji nangka masing-masing 0%, 25%, dan 35%. %. 

Analisis data pada kadar protein menggunakan ANOVA one way dengan derajat 

kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan uji Duncan, sedangkan analisis data pada 

tingkat kekerasan menggunakan uji Kruskal Wallis, dan analisis data pada daya 

terima menggunakan uji Mann Whitney. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa daya terima terbaik diperoleh pada donat dengan substitusi tepung biji 

nangka 25%; nilai tingkat kekerasan tertinggi (21,71N) pada substitusi 35% dan 

nilai terendah (9,24N) pada substitusi 0% (kontrol); kadar protein tertinggi dengan 

substitusi 35% sebesar 7,72%. Kesimpulan : Produk yang paling disukai oleh 

panelis yaitu donat dengan substitusi tepung biji nangka 25%, semakin meningkat 

substitusi tepung biji nangka pada donat, maka semakin meningkat pula tingkat 

kekerasan dan kadar proteinnya. 

Kata Kunci: Daya terima, donat, kadar protein, kekerasan, tepung biji nangka. 

Abstract 

Introduction : In childhood through adolescence, the process of growth and 

development is very rapid. Nutrient protein is therefore needed to support the 

process of growth and development. Jackfruit seed is a local food rich of protein 

that can be processed into food for children and adolescents. Starch and protein 

available in jackfruit seeds have characteristics similar to wheat and can be 

processed into donut. Objective : This study aims to analyze the level of 

acceptance, hardness and levels of donut protein in the substitution of jackfruit seed 

flour. Methods : This study used a complete randomized design with 3 treatments 

and 3 replications, substitution of jackfruit seed flour of 0%, 25%, and 35%. 

Analyzed data of protein content using one-way ANOVA with a 95% confidence 

degree and continued with Duncan test, then analyzing data on the hardness using 

Kruskal Wallis Test, and analyzing data on the acceptability using Mann Whitney 

Test. Results : The results showed that the best acceptability was obtained in donuts 

with 25% jackfruit seed flour substitution; the highest hardness score was (21.71N) 

at 35% substitution and the lowest score was (9.24N) at 0% substitution (control); 

the highest protein content with a 35% substitution of 7.72%. Conclusion : The 
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most preferred product by panelists is donuts with a substitution of 25% jackfruit 

seed flour, the increasing substitution of jackfruit seed flour in donuts, the higher 

the level of hardness and protein content.  

Keywords : Acceptance, donuts, protein levels, hardness, jackfruit seeds. 

1. PENDAHULUAN

Pada masa anak-anak sampai dengan remaja, proses pertumbuhan dan 

perkembangan tergolong sangat cepat yang membutuhkan asupan protein cukup 

tinggi. Apabila jumlah kebutuhan protein tidak terpenuhi, maka akan terjadi 

kekurangan gizi menyebabkan terganggunya pertumbuhan badan, badan lebih 

kecil diikuti dengan ukuran otak yang juga kecil (Pamularsih, 2009). 

Secara keseluruhan, prevalensi pendek (TB/U) pada anak sampai remaja 

umur 5-18 tahun dilihat dari jenis kelamin. Pada anak laki-laki, prevalensi pendek 

tertinggi terjadi pada umur 13 tahun (40,2 %), sedangkan pada anak perempuan 

terjadi di umur 11 tahun (35,8%). Secara nasional prevalensi pendek pada anak 

umur 5-12 tahun adalah 30,7 persen (12,3% sangat pendek dan 18,4% pendek). 

Prevalensi stunting terendah di DI Yogyakarta (14,9%) dan tertinggi di Papua (34,5 

%). Secara nasional, prevalensi pendek pada remaja umur 13-15 tahun adalah 35,1 

persen (13,8% sangat pendek dan 21,3% pendek. Prevalensi stunting terendah di 

DI Yogyakarta (4,0 %) dan tertinggi di Papua (27,4%) (Riskesdas, 2013).  

Oleh sebab itu, periode  anak-anak sampai remaja sangat memerlukan 

makanan yang tinggi protein. Fungsi utama protein yaitu sebagai zat pembangun 

yang diperlukan pada masa pertumbuhan. Pada periode bayi hingga remaja, 

kebutuhan gizi protein lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan  masa 

dewasa dan manula. Untuk menunjang kebutuhan protein, perlu diberikan makanan 

penambah asupan protein untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Upaya yang 

dilakukan dengan pembuatan tepung untuk dijadikan produk olahan makanan. 

Salah satu pangan lokal yang berpotensi untuk dijadikan tepung adalah biji nangka. 

Biji nangka merupakan salah satu limbah organik yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. Biji nangka mempunyai kandungan karbohidrat yang juga tinggi, 

mirip dengan kandungan gizi tepung terigu sehingga sangat berpotensi dalam 

pembuatan tepung dan berpeluang untuk dijadikan bahan pangan dalam pembuatan 
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berbagai olahan pangan seperti donat. Pemanfaatan biji nangka dalam bentuk 

tepung jauh lebih menguntungkan, karena tahan disimpan, mudah dicampur, 

menambah zat gizi, mudah dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai dengan 

kehidupan modern yang serba praktis. Kandungan gizi yang terdapat dalam tepung 

biji nangka adalah kadar air 12,40 %; lemak 1,12 %; protein 12,19 %; dan 

karbohidrat 56,21 %. (DKBM, 2000). Makanan yang kita konsumsi bukan sekedar 

memenuhi kebutuhan gizi, namun juga harus memperhatikan aspek halalan 

thayyiban. Biji nangka tergolong biji-bijian dari tumbuhan yang InsyaAllah terjaga 

kehalalannya. 

Penelitian substitusi tepung biji nangka pada pembuatan cookies dilakukan 

oleh Sudrajah (2017), hasil yang diperoleh yaitu semakin tinggi tingkat substitusi 

tepung biji nangka pada pembuatan cookies menyebabkan semakin tinggi tingkat 

kekerasan produk. Tingkat kekerasan cookies  mempengaruhi daya terima, yakni 

ada pengaruh terhadap daya terima aroma dan kesukaan keseluruhan. 

Penelitian yang dilakukan Kartining (2012) melaporkan, tepung biji nangka 

mempunyai pengaruh terhadap kadar protein, karbohidrat, dan kalori dengan hasil 

yang tidak terlalu jauh bahkan hampir setara dengan kandungan gizi tepung terigu. 

Oleh karena itu tepung biji nangka dapat digunakan sebagai pensubstitusi tepung 

terigu. 

Penelitian ini akan melakukan kombinasi tepung terigu dengan tepung biji 

nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk.) dalam pembuatan donat. Produk donat 

dipilih karena hampir semua konsumen dari berbagai usia dan kalangan yang suka 

mengkonsumsi donat sebagai makanan kecil atau camilan. Oleh karena itu, akan 

dilakukan penelitian untuk mengurangi penggunaan terigu dengan mensubstitusi 

tepung biji nangka. Selain itu biji nangka mempunyai kadar protein yang cukup 

tinggi di banding tepung terigu yang dapat membantu meningkatkan proses 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dan remaja. Hal ini yang mendasari 

peneliti untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kekerasan dan kadar protein 

donat yang disubstitusikan dengan tepung biji nangka sebagai makanan penambah 

asupan protein bagi anak-anak dan remaja. 
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2. METODE 

2.1 Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 3 perlakuan, yaitu substitusi tepung terigu dengan tepung biji 

nangka 0%, 25%, dan 35%. Masing-masing perlakukan dilakukan 3 kali ulangan. 

2.2 Bahan 

Tepung biji nangka, tepung terigu, margarin, telur ayam, gula halus, susu cair, ragi, 

emulsifier, baking powder, vanili, garam, air es. 

2.3 Alat 

Baskom, mangkok, pan kecil, rolling pin, donat cutter, serbet, nampan, panci. 

2.4 Pembuatan Donat Tepung Biji Nangka 

Susu cair dan ragi diaduk rata, tambahkan gula pasir. Dibaskom yang berbeda 

campurkan tepung terigu, tepung biji nangka, garam, vanili, emulsifier, baking 

powder, gula pasir. Ditambahkan campuran susu cair dan ragi pada baskom, 

kemudian tambahkan telur ayam yang sudah dikocok lepas dan margarin yang 

sudah dilelehkan, aduk sampai rata membentuk adonan, uleni sampai kalis sembari 

menuangkan air es perlahan. Kemudian tutup baskom dengan serbet basah, lalu 

inkubasi selama 30 menit, tinju-tinju adonan dan timbang masing-masing 50 g  lalu 

dibulatkan , inkubasi lagi selama 15menit, pipihkan adonan lalu giling dengan 

rolling pin, lalu cetak ± 1 cm menggunakan donat cutter. Diinkubasi selama 90 

menit. Lalu donat digoreng diminyak yang panas, biarkan membentuk 2 lapisan 

warna yang berbeda. 

2.5 Uji Daya Terima 

Uji daya terima yaitu menilai daya terima donat hasil substitusi tepung terigu 

dengan tepung biji nangka yang meliputi kesukaan terhadap warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan keseluruhan yang dilakukan oleh 30 panelis tidak terlatih yaitu anak 

kelas 2 SMP. Produk yang disajikan dinilai dengan skala penilaian 1 = sangat tidak 

suka, 2 = tidak suka, 3 = suka, dan 4 = sangat suka. 

Prosedur uji daya terima yang dilakukan yaitu panelis diminta untuk 

menempati ruang pengujian dan menerima formulir, sampel, dan air putih. Panelis 

berkumur air putih sebelum melakukan pengujian sampel. Fokus pada satu sampel, 
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mengamati warna dan mencium aroma, serta menilaianya. Mematahkan, 

menggigit, dan mengunyah untuk menguji tekstur dan rasa. Panelis tidak menelan 

sampel yang diuji namun membuang sampel pada tempat yang tersedia. Setelah 

pengujian selesai panelis memberikan formulir isian pada peneliti. 

2.6 Uji Kekerasan 

Uji kekerasan donat substitusi tepung biji nangka dianalisis menggunakan Texture 

Analyzer (TexturePro CT V1.4 Build 17) dengan spesifikasi Probe TA11/1000 

Nomer 3 yang menghasilkan nilai dengan satuan gravitasi (g). Prosedur pengujian 

kekerasan yaitu donat disiapkan, diletakkan di bawah probe, tekan tombol selama 

±1 menit, ulang sebanyak 3 kali, kemudian lihat hasil melalui grafik yang terbentuk 

dari komputer dengan satuan gravitasi (g) untuk membaca nilai kekerasan. Nilai 

tersebut harus dikonversikan menjadi satuan Newton terlebih dahulu agar dapat 

menunjukkan besarnya gaya yang diberikan pada donat tepung biji nangka hingga 

donat mengalami deformasi (perubahan bentuk). 

2.7 Uji Kadar Protein 

Uji protein donat substitusi tepung biji nangka dianalisis menggunakan metode 

mikro Kjeldahl yang menghasilkan nilai dengan satuan persentase (%). Prosedur 

pengujian kadar protein yaitu bahan ditimbang 0,2 g dan memasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl (50 ml). Kemudian tambahkan katalis N ± 0,8 g (1 spatula) dan 

ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 4 ml. Lalu destruksi dalam lemari asam 

hingga berwarna hijau bening, dinginkan lalu tambahkan aquadest 5-10 ml. 

Memasukkan kedalam alat destilasi lalu tambahkan NaOH tiosulfat sebanyak 20 

ml. Menyiapkan penampung berupa asam borak H3BO3 4% dan MR BcG 

sebanyak 5 ml. Menghidupkan alat destilasi hingga volume penampung berubah 

warna dan mencapai volume ±60ml lalu dititrasi dengan HCl 0,02N. Dan 

menghitung total Nitrogen  dan % protein dalam bahan. 

2.8 Analisis Data 

Data hasil uji kekerasan dan uji kadar protein donat dianalisa menggunakan One 

Way Anova, dengan derajat kepercayaan 95%, apabila ada pengaruh dilanjutkan 

dengan uji Duncan. Sedangkan uji daya terima donat dianalisa menggunakan Mann 

Whitney. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Donat adalah jenis kue yang termasuk dalam kategori roti-rotian yaitu roti goreng. 

Bahan utamanya adalah tepung, telur, gula, ragi dan lemak (margarin atau mentega) 

yang dicampur menjadi sebuah adonan. Donat tepung biji nangka dibuat dengan 

proses pencampuran bahan, pencetakan adonan, fermentasi dan penggorengan. 

Bentuk donat yaitu berupa bulatan yang berkubang ditengahnya (Aan dan Hadi, 

2015). Pada penelitian ini, donat dibuat dengan substitusi tepung biji nangka 

sebesar 0%, 25%, dan 35%. 

Donat substitusi tepung biji nangka dibuat dengan proses pencampuran 

bahan, pencetakan adonan, dan penggorengan. Variasi penambahan tepung biji 

nangka dalam pembuatan donat dilakukan untuk mengetahui pengaruh terhadap 

tingkat kekerasan, daya terima, dan kadar protein pada donat sebagai makanan 

penambah asupan protein bagi anak-anak dan remaja. Uji kekerasan perlu 

dilakukan karena pengurangan proporsi tepung terigu dan substitusi tepung biji 

nangka akan mempengaruhi kekerasan donat. Uji daya terima dilakukan untuk 

mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap donat. Sedangkan uji kadar protein 

dilakukan untuk mengetahui kadar protein dalam donat. 

3.2 Hasil Penelitian Pendahuluan 

3.2.1 Daya Terima Donat 

Pengujian daya terima donat dengan substitusi tepung biji nangka sebesar 25% dan 

35% meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan dapat dilihat pada tabel 

1: 

Tabel 1. Daya Terima Donat Substitusi Tepung Biji nangka 

Substitusi Tepung Daya terima 

Biji Nangka Warna±SD Aroma±S

D 

Rasa±SD Tekstur±SD Keseluruhan±SD 

25% 2,96  ±0,99 3,36±0,71 3,50±0,73 2,96±1,09 3,66±0,66 

35% 3,00  ±0,64 2,70±0,95 3,00±01,01 2,63±0,99 2,90±0,92 

Nilai p 0,704 0,004 0,038 0,155 0,000 

 

Hasil uji Mann Whitney dari daya terima warna memiliki nilai signifikansi 

(p=0,704) dan tekstur (p=0,155)  yang menunjukkan bahwa tidak adanya beda nyata 
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substitusi tepung biji nangka pada pembuatan donat. Sedangkan ditinjau dari daya 

terima aroma, rasa, dan keseluruhan donat terdapat beda nyata substitusi tepung biji 

nangka dalam pembuatan donat yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi masing-

masing yaitu aroma (p=0,004), rasa (p=0,038) dan keseluruhan (p=0,000) dengan 

p value <0,05. 

Warna berpengaruh terhadap kenampakan sehingga meningkatkan daya 

tarik dan memberi informasi yang lebih kepada konsumen tentang karakteristik 

produk makanan (Rauf, 2015 dan Winarno, 2004). Hasil uji daya terima panelis 

menunjukkan bahwa semakin banyak substitusi tepung biji nangka, semakin 

disukai oleh panelis. Donat dengan substitusi tepung biji nangka 35% lebih disukai 

panelis. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

tingkat kesukaan aspek warna sejalan dengan penambahan tepung biji nangka yang 

berwarna coklat (Hartika, 2009).  

Flavor merupakan sensasi yang dihasilkan oleh material tertentu di dalam 

mulut yang mengakibatkan timbulnya persepsi rasa, aroma, dan trigeminal. 

Komponen pembentuk flavor sacara alami ada dalam bahan pangan dan ada juga 

yang terbentuk selama proses pengolahan (Rauf, 2015). ). Hasil uji daya terima 

panelis menunjukkan bahwa panelis memiliki kecenderungan lebih suka pada 

aroma untuk substitusi biji nangka 25%. Substitusi tepung biji nangka memberikan 

pengaruh terhadap aroma produk donat. 

Rasa merupakan tanggapan atas rangsangan kimiawi yang sampai ke indera 

pengecap lidah dan menjadi bagian dari uji organoleptik pada penilaian kesukaan, 

dimana terdapat empat macam rasa yaitu asin, manis, pahit, dan asam 

(Fatmaningrum, 2009 dan Meilgaard, 2000). Hasil uji daya terima panelis 

menunjukkan donat dengan subtitusi tepung biji nangka 25% lebih disukai panelis 

daripada 35%. Hasil dari uji Mann Whitney perlakuan substitusi tepung biji nangka 

25% dan 35% memberikan perbedaan yang nyata terhadap rasa produk donat. 

Semakin banyak proporsi tepung biji nangka yang digunakan dalam pembuatan 

donat untuk menggantikan tepung terigu maka aroma dan citarasa donat khas 

tepung biji nangka. 

Tekstur memiliki pengaruh penting terhadap makanan seperti tingkat 
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kerenyahan, tipe permukaan, kekerasan, dan lain-lain yang menentukan apakah 

makanan tersebut layak disukai (Tranggono dan Sutardi, 1990). Hasil uji daya 

terima panelis menunjukkan tekstur donat dengan substitusi tepung biji nangka 

25% lebih disukai dibanding donat yang disubstitusi 35%. Tekstur donat dengan 

substitusi tepung biji nangka 25% memiliki tingkat kekerasan 16,32 N. Hasil 

analisis statistik Mann Whitney menunjukkan bahwa nilai p pada substitusi tepung 

biji nangka sebesar 0,155 (p>0,05), Ho ditolak sehingga memberikan perbedaan 

yang tidak nyata terhadap daya terima tekstur. 

Secara keseluruhan pada produk donat dengan substitusi tepung biji nangka 

25% lebih disukai daripada 35%. Penilaian secara keseluruhan pada produk donat 

meliputi penilaian oleh panelis yang dipengaruhi penilaian warna, aroma, rasa, dan 

tekstur secara keseluruhan.  

Tepung biji nangka yang digunakan sebagai pensubstitusi tepung terigu 

pada pembuatan donat mengacu pada penelitian Supriyadi (2014) dengan substitusi 

tepung biji nangka 25% dan 35%. 

Berdasarkan uji Mann Whitney, hasil uji daya terima menunjukkan bahwa 

donat yang disubtitusi tepung biji nangka paling disukai panelis adalah substitusi 

tepung biji nangka 25%. Sehingga pada penelitian utama, persentase tepung biji 

nangka yang digunakan untuk mensubstitusi tepung biji nangka yaitu 0%, 25%, dan 

35%. 

3.3 Hasil Penelitian Utama 

3.3.1 Kadar Protein Donat 

Menurut Rauf (2015) salah satu metode yang sering digunakan yaitu mikro 

Kjeldahl. Pengukuran kadar protein menggunakan mikro-Kjeldahl yang 

menghasilkan nilai satuan persen Nitrogen, sering disebut juga sebagai kadar 

protein kasar. Untuk mendapatkan hasil persen protein perlu dikalikan dengan 

faktor konversi jenis roti yaitu 6,25. Nilai yang dihasilkan menunjukkan besarnya 

kadar protein per 100 gram donat tepung biji nangka. 

Berdasarkan hasil analisis uji Duncan yang menunjukkan tidak ada 

perbedaan yang nyata penambahan tepung biji nangka terhadap kadar protein, hal 

ini terlihat pada substitusi tepung biji nangka 0% dan 25%. Kecenderungan kadar 
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protein pada donat substitusi tepung biji nangka dapat dilihat pada Tabel 2: 

Tabel 2. Kadar Protein Donat Substitusi Tepung Biji Nangka 

Substitusi Tepung Rata-rata 

Kadar Protein (%) Biji Nangka 

0% 7,57a±0,000 

25% 7,61b±0,002 

35% 7,72c±0,024 

Nilai p 0,000 

 

Pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa kadar protein pada donat semakin 

meningkat seiring dengan bertambahnya substitusi tepung biji nangka. Kadar 

protein terendah yaitu pada donat dengan substitusi tepung biji nangka 0% (kontrol) 

sebesar 7,57% dan kadar protein tertinggi terdapat pada donat dengan substitusi 

tepung biji nangka 35% sebesar 7,72%. Hal ini sesuai dengan penelitian Hafpis 

(2016), semakin meningkat persentase pada tepung biji nangka maka kadar 

proteinnya akan semakin meningkat. Tingginya kadar protein dapat dipengaruhi 

dari kandungan tepung biji nangka yaitu sebesar 12,19 gram per 100 gram. Kadar 

protein tepung biji nangka lebih tinggi dibanding dengan kadar protein pada tepung 

terigu yaitu sebesar 9 gram per 100gram. 

Kadar protein pada produk olahan pangan seperti donat substitusi tepung 

biji nangka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang memengaruhi yaitu 

jenis tepung, rasio penambahan tepung, bahan lain yang ditambahkan seperti telur, 

cara pengolahan, serta suhu pemanasan (Tinambunan dkk, 2014 dan Sundari dkk, 

2015). 

3.3.2 Tingkat Kekerasan Donat 

Parameter utama dalam penentuan kualitas dan penerimaan konsumen terhadap 

bahan pangan adalah tingkat kekerasan (Widhi, 2008). Parameter rheology yang 

digunakan untuk mengukur tekstur donat hasil substitusi tepung biji nangka yaitu 

dengan mengukur tingkat kekerasan menggunakan alat yaitu Texture Analyzer 

(TexturePro CT V1.4 Build 17) dengan spesifikasi Probe TA11/1000 Nomer 3 yang 

menghasilkan nilai dengan satuan gravitasi (g). Nilai tersebut harus dikonversikan 

menjadi satuan Newton terlebih dahulu agar dapat menunjukkan besarnya gaya 
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yang diberikan pada donat tepung biji nangka hingga donat mengalami deformasi 

(perubahan bentuk). 

Berdasarkan uji Duncan, tingkat kekerasan pada donat yang disubstitusi 0% 

(kontrol) berbeda nyata dengan donat  substitusi tepung biji nangka 25%, dan 35%. 

Tingkat kekerasan pada donat yang disubstitusi 25% berbeda nyata dengan 

substitusi 0% dan 35%. Begitu juga tingkat kekerasan pada donat yang disubstitusi 

35% ada beda nyata dengan substitusi tepung biji nangka 0%, dan 25%. Hasil 

pengukuran tingkat kekerasan donat substitusi tepung biji nangka disajikan pada 

Tabel 3: 

Tabel 3. Tingkat Kekerasan Donat Substitusi Tepung Biji Nangka 

Substitusi 

Tepung 

Rata-rata Tingkat Kekerasan 

(Newton)  
Biji Nangka 

0% 9,24a±0,039 

25% 16,32b±1,514 

35% 21,71c±2,293 

Nilai p 0,027 

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan pada donat 

semakin meningkat seiring dengan bertambahnya substitusi tepung biji nangka. 

Nilai rata-rata kekerasan donat substitusi tepung biji nangka tertinggi adalah 

21,71N terdapat pada substitusi tepung biji nangka 35%, sedangkan nilai rata-rata 

terendah adalah 9,24N terdapat pada substitusi tepung biji nangka 0%.  

Nilai kekerasan donat dapat dipengaruhi oleh kadar air, Apriliani (2010) 

menyatakan bahwa keberadaan air dalam suatu produk pangan akan mempengaruhi 

lunak atau kerasnya suatu produk. Dalam pati air terabsorbsi, pada saat pemanasan 

atau penggorengan terjadi proses gelatinisasi yang dapat menyebabkan kadar air 

pada donat menurun, sehingga kekerasan donat menjadi semakin keras.  

Nilai kekerasan dapat dipengaruhi oleh kadar karbohidrat, karbohidrat 

merupakan sumber kalori utama yang mempunyai peran penting dalam menentukan 

karakteristik bahan seperti tekstur (Wahyuningsih, 2014). Tepung termasuk salah 

satu jenis dari sumber karbohidrat, dimana terdapat amilosa dan amilopektin 

didalamnya. Semakin tinggi kandungan amilosa pada pati akan menghasilkan 
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produk yang lebih keras karena granula pati yang terdiri dari amilosa mempunyai 

struktur yang linier, dengan komposisi granula padat sehingga pada saat 

penggorengan proses mekarnya terjadi secara terbatas (Hee-Joung An, 2005 dan 

Rauf, 2015).  

   

Gambar 1. Kadar Protein dan Tingkat Kekerasan Donat Substitusi Tepung Biji Nangka 

Nilai kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh kadar protein, berdasarkan 

gambar 1, dapat dilihat bahwa semakin tinggi kadar protein donat semakin tinggi 

nilai kekerasannya. Menurut Andarwulan (2011), menyatakan sifat fisik seperti 

tekstur dipengaruhi oleh kadar protein. Tekstur merupakan salah satu indikator 

mutu fisik meliputi kekerasan (hardness), kerenyahan, dan daya patah 

(frakturability). Menurut Lewis (1987), kekerasan pada produk dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti protein pembentuk gluten, granula pati, dan kandungan 

lemak. Pada penelitian Yudhistira (2016), ditemukan hasil yang sama yakni 

semakin tinggi kadar protein maka semakin tinggi pula tingkat kekerasannya. 

Perbedaan komposisi karbohidrat, protein, dan lemak antara tepung biji nangka dan 

tepung terigu dapat mempengaruhi perbedaan tekstur donat. 

Penggorengan donat menggunakan metode deep fat drying. Deep fat frying 

yaitu dengan cara bahan pangan yang digoreng terendam dalam minyak dan suhu 

minyak yang mencapai 392-401°F atau 200-205°C (Ketaren, 2008). Deep fat 

frying merupakan proses penggorengan di mana suatu bahan makanan yang 

umumnya mengandung air, diproses dalam minyak goreng panas dalam jumlah 

yang besar. Hal ini akan membuat seluruh permukaan bahan pangan terendam 

dalam minyak goreng. Perpaduan antara penggunaan minyak dalam jumlah besar 

dan suhu tinggi membuat air di permukaan bahan pangan dengan cepat tertarik ke 
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luar dan bergabung dengan minyak, menghasilkan suatu lapisan tipis yang kering 

yang disebut crust. Hal ini yang mempengaruhi tekstur menjadi lebih keras pada 

donat. Sementara itu, suhu di dalam bahan pangan akan meningkat secara perlahan 

hingga mencapai suhu 100oC. Tujuan dari penggunaan proses deep fat frying adalah 

(1) pemanasan bahan pangan; (2) pemasakan; (3) pengeringan (German Society of 

fat Science, 2012). Waktu dan suhu penggorengan dikondisikan sama untuk setiap 

perlakuan. Kekurangan metode deep fat frying ialah jika digunakan pada suhu 

tinggi maka minyak akan terlalu panas sehingga bahan yang baru dimasukkan ke 

dalam minyak akan cepat matang dan jika terlambat sedikit saja mengangkatnya 

maka akan mengalami case hardening (Mahlizar, 2012). 

Metode yang digunakan dalam pembuatan donat ialah metode sponge and 

dough, dengan cara membiakkan yeast terlebih dahulu pada susu bubuk yang 

dicairkan. Keberhasilan dalam pembuatan donat terdapat pada saat fermentasi. 

Proses fermentasi ditentukan oleh yeast sebagai starter, yeast yang digunakan 

haruslah dalam keadaan baik atau aktif (Anshori, 1989). Garam yang digunakan 

juga dapat mengontrol proses fermentasi, pencampuran dalam adonan tidak boleh 

terlalu dekat dengan yeast karena akan menyebabkan yeast mati. Maka dari itu 

pembuatan donat seperti prosedur, garam dipisahkan dengan adonan yeast. 

Pembuatan donat dengan kombinasi tepung biji nangka (hard wheat) dan tepung 

terigu (soft wheat), hal ini dimaksudkan agar donat yang dihasilkan tidak terlalu 

keras, karena kadar protein yang tinggi akan terkoagulasi dan mengeras apabila 

telah dipanaskan (Mulyatiningsih, 2003). Waktu dan kondisi fermentasi dilakukan 

sama untuk masing-masing perlakuan. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Ada pengaruh pada substitusi tepung biji nangka dalam pembuatan donat 

ditinjau dari tingkat kekerasan.  

2. Nilai kekerasan donat substitusi tepung biji nangka tertinggi adalah 21,71N 

terdapat pada substitusi tepung biji nangka 35%, sedangkan nilai kekerasan 

terendah adalah 9,24N terdapat pada substitusi tepung biji nangka 0% 
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3. Ada perbedaan pada daya terima donat substitusi tepung biji nangka dari segi 

aroma, rasa, dan keseluruhan.  

4. Tidak berbeda nyata warna dan tekstur donat substitusi tepung biji nangka.  

5. Daya terima terbaik pada penelitian pendahuluan yaitu donat dengan substitusi 

tepung biji nangka 25%. 

6. Ada pengaruh kadar protein pada donat substitusi tepung biji nangka.  

7. Kadar protein pada donat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya 

substitusi tepung biji nangka.  

8. Kadar protein donat dengan substitusi tepung biji nangka lebih tinggi dari 

kontrol yaitu diatas 7,57% 

4.2 Saran  

Pembuatan donat disarankan mensubstitusi tepung biji nangka sebesar 25% karena 

paling disukai panelis dan hasil produknya tidak patah. Perlu dilakukan penelitian 

produk yang berbeda atau yang menggunakan proses pemanggangan dengan 

memakai tepung biji nangka. 
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