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ABSTRAK
Tepung komposit jagung, kedelai dan
kacang hijau (jalejo) dapat digunakan untuk
mensubstitusi tepung terigu pada berbagai
produk olahan berbasis tepung. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penambahan tepung jalejo
sebagai substitusi tepung terigu terhadap
mutu donat yang dihasilkan. Rancangan
percobaan
menggunakan
Rancangan
Acak Lengkap dengan tiga perlakuan,
yaitu 1) donat dengan konsentrasi 20%
tepung jalejo, 2) donat dengan konsentrasi
30% tepung jalejo, dan 3) donat
dengan konsentrasi 40% tepung jalejo.
Pengamatan dilakukan terhadap atribut
organoleptik (tekstur, warna, rasa, aroma
dan penampilan) dengan 7 skala hedonik,
sedangkan parameter mutu organoleptik
yang diamati adalah penampakan bagian
luar donat (warna dan kandungan minyak),
penampakan bagian dalam donat (warna
crumb, ukuran pori-pori crumb dan
kedelai. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tepung jalejo dapat digunakan untuk
mensubstitusi terigu sampai 30% dalam
pembuatan donat dengan mutu yang baik
dan disukai konsumen.
Kata kunci: tepung jalejo, donat, substitusi

PENDAHULUAN
Salah satu dari empat target utama
pembangunan pertanian 2010 – 2014,

meningkatkan

produksi

pangan

pokok

selain beras, menurunkan konsumsi beras,
dan meningkatkan konsumsi pangan pokok
alternative yang berimbang dan bergizi serta
dilakukan dengan mempercepat penerapan
teknologi pascapanen dan pengolahan
pangan lokal dalam skala industri (Adawiyah,

ABSTRACT

2011).
Berbagai

macam

bentuk

di pasaran, salah satunya adalah donat.
Donat (

dalam bahasa Inggris) adalah

sejenis cake mini dengan bentuk yang
khas, yaitu berlubang ditengah berbentuk
seperti cincin.

Donat adalah penganan

yang digoreng, dibuat dari adonan tepung
terigu, kuning telur, ragi roti, gula putih,
mentega, air, dan garam. Donat yang
paling umum adalah donat berbentuk



cincin dengan lubang di tengah dan donat

memenuhi cita rasa. Produk ini berbeda

berbentuk bundar dengan isi yang rasanya

dengan produk-produk bakery lainnya karena

manis, seperti berbagai jenis selai, krim,

pada tahap akhir proses pembuatannya

jelly dan
Donat termasuk makanan
cemilan siap saji yang banyak digemari oleh

tidak dipanggang, melainkan digoreng.
Donat mengembang karena ragi roti, akibat

masyarakat. Makanan ini dapat dikonsumsi

terbentuknya gas dari bahan pengembang

oleh semua kalangan. Biasanya ibu rumah

dan uap air pada waktu penggorengan.

tangga memanfaatkan makanan ini sebagai
bekal anak sekolah atau sebagai teman

Pembuatan donat dengan penambahan
tepung jalejo akan meningkatkan nilai gizi

minum teh.

dari donat tersebut.

Tepung jalejo merupakan tepung
komposit yang memiliki kandungan protein
yang tinggi, karena teridiri dari tiga jenis

Tujuan

penelitian

adalah

untuk

mengetahui pengaruh penambahan tepung
jalejo terhadap mutu donat yang dihasilkan.

bahan pangan, yaitu jagung, kedelai dan
BAHAN DAN METODE

kacang hijau. Jagung, kedelai dan kacang
hijau merupakan bahan pangan yang
kaya protein. Jagung merupakan salah
satu bahan pangan yang telah banyak
dimanfaatkan untuk membuat berbagai
macam
makanan
olahan,
demikian
halnya dengan kacang hijau dan kacang
kedelai. Penggunaan tepung jalejo dapat
digunakan langsung atau dicampur dengan
tepung terigu. Apabila penggunaannya
dicampurkan dengan tepung lain maka
akan meningkatkan kandungan gizi dari
hasil olahannya. Penggunaan tepung jalejo
bersama dengan tepung terigu dapat
menghasilkan produk dengan rasa yang
enak dan bentuk yang menarik. Selain itu
juga dapat meningkatkan nilai

gizi dari

produk makanan yang dihasilkan. Namun
tepung jalejo mempunyai keterbatasan,
yaitu memiliki rasa dan bau khas dari
kacang-kacangan,

yaitu

(aroma langu) yang umumnya tidak disukai.
Hal ini dapat dipahami karena komposisi
tepung jalejo adalah memiliki kandungan
kacang-kacangan yang tinggi.
Salah
satu
olahan
yang
menggunakan tepung jalejo sebagai bahan
baku

adalah donat.

merupakan
makanan



salah
agar

Pembuatan

satu
dapat

donat

cara mengolah
bervariasi

dan

Bahan
penelitian ini

yang digunakan pada
adalah tepung terigu

protein

(segitiga

tinggi

biru),

tepung

jalejo yang diperoleh dari Dinas Pertanian
dan Kehutanan DKI Jakarta, ragi instan
(Permifan), margarin, kuning telur, gula
halus dan minyak goreng. Peralatan yang
digunakan

untuk

penelitian

ini

adalah

, timbangan. penggorengan dan
peralatan pendukung lainnya.
Penelitian pendahuluan formulasi
produk dilakukan secara
untuk menentukan formulasi yang secara
organoleptik disukai oleh konsumen. Bahan–
bahan yang digunakan untuk pembuatan
donat adalah, tepung terigu protein tinggi,
tepung jalejo, ragi instan, margarine, kuning
telur, gula halus, dan minyak goreng. Cara
pembuatan donat dengan menggunakan
tepung jalejo adalah sebagai berikut: tepung
terigu dan tepung jalejo dan gula halus,
sesuai dengan komposisi masing-masing
dimasukkan ke dalam

, kemudian

ditambahkan kuning telur, ditambahkan ragi
instan yang sudah dilarutkan dalam air, dan
ditambahkan margarine. Bahan-bahan yang
sudah dimasukkan ke dalam
kemudian diaduk, pengadukan dilakukan
selama 25 menit hingga adonan tercampur

rata dan menjadi kalis, pengadukan dilakukan
dengan cara memutar tuas pengaduk pada
bagian bawah alat. Apabila adonan sudah
tidak lengket dan mengkilat (kalis) maka
adonan dibagi menjadi bulatan-bulatan

Tabel 1. Berat donat substitusi tepung jalejo
(semua angka dalam tabel ini diuji
DMRT)
Berat donat (g)
Adonan masak perubahan
42.25
46.62
4.37a

kecil, kemudian dibentuk menjadi seperti

Substitusi tepung
jalejo (%)
20

cincin. Adonan donat didiamkan selama ±

30

41.47

45.93

4.46a

10 menit, kemudian digoreng dalam minyak
panas sampai matang. Prosedur pembuatan

40

40.04

45.99

5.95a

Terigu 100

33.54

36.51

2.97

donat untuk masing-masing perlakuan pada
penelitian ini menggunakan standar yang
sama sehingga tidak menjadi variabel yang
mempengaruhi mutu produknya.
Rancangan

percobaan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap
dengan tiga perlakuan konsentrasi substitusi
tepung jalejo, yaitu 1) substitusi tepung
jalejo 20% (tepung terigu : tepung jalejo
= 80:20); 2) substitusi tepung jalejo 30%
(tepung terigu : tepung jalejo = 70:30);
dan 3) substitusi tepung jalejo 40% (tepung
terigu : tepung jalejo = 60:40). Parameter
meliputi berat donat (g), diameter donat
(cm) dan atribut organoleptik (warna, rasa,
aroma), dengan 7 skala hedonik, yaitu 1
(sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (agak
tidak suka), 4 (netral), 5 (agak suka), 6
(suka) dan 7 (sangat suka). Parameter
mutu organoleptik yang diamati adalah

substitusi tepung jalejo pada pembuatan
donat berpengaruh ntyaa (P<0.05) terhadap
perubahan diameter donat (Tabel 2).
Pada Tabel 1, semakin tinggi
substitusi tepung jalejo pada pembuatan
donat, semakin tinggi pula perubahan berat
dari adonan, walaupun tidak menunjukkan
perbedaan
yang
nyata
(P>0.05).
Berdasarkan data tersebut bahwa semakin
tinggi persentase penggunaan tepung jalejo
maka perubahan ukuran berat donat juga
semakin bertambah. Pertambahan berat ini
diduga karena adanya penyerapan minyak
pada saat proses penggorengan (Aminah
, 2013). Pada Tabel 2 disajikan data
perubahan diameter adonan dengan donat
matang.

penampakan luar (warna dan kandungan
minyak) dan penampakan dalam (warna
, ukuran pori-pori
dan
kekerasan).

Tabel 2. Diameter donat substitusi tepung jalejo
(semua angka dalam tabel ini diuji
DMRT)
Diamater donat (cm)
Substitusi tepung
jalejo (%)
Adonan masak perubahan

HASIL DAN PEMBAHASAN
baku tepung jalejo
Berdasarkan

data

hasil

uji

20

5.74

7.38

1.64a

30

6.19

7.33

1.14ab

40

6.62

7.13

0.51b

Terigu 100

6.62

7.95

1.33

perlakuan penambahan tepung jalejo tidak
menghasilkan donat yang berbeda dalam
penambahan

berat

(Tabel

1),

namun


Perubahan
menunjukkan

diameter

donat

kembang

donat.

daya

Semakin tinggi substitusi tepung jalejo pada
pembuatan donat, semakin kecil perubahan
daya kembang donat. Hal ini menunjukkan
bahwa

dengan

semakin

Tabel 3. Hasil uji mutu organoleptik terhadap warna
donat jalejo
Substitusi tepung jalejo
(%)

banyaknya

penambahan tepung jalejo, daya kembang

Warna luar

Warna

20

3.4a

4.8a

30

4.6b

4.8a

40

3.4a

4.3a

donat menjadi berkurang (P>0.05). Hal ini
diduga karena semakin banyak substitusi
tepung jalejo, maka kandungan gluten
dalam adonan semakin sedikit, sehingga
mengurangi daya kembang dari donat
tersebut. Donat berbahan dasar 100%

penampakan luar donat. Penambahan 20%

terigu menghasilkan daya kembang yang

donat

lebih tinggi dibandingkan donat dengan

tepung jalejo 30% memberikan warna
kuning tua sampai kuning muda pada

substitusi tepung jalejo 30 dan 40%, namun
sedikit lebih rendah dibandingkan donat

dan 40% tepung jalejo menjadikan warna
kuning,

sedangkan

penambahan

donat. Konsentrasi tepung jalejo tidak

dengan substitusi tepung jalejo 20%.

memberikan pengaruh yang nyata pada

Analisa Organoleptik dan Mutu

warna
(remah bagian dalam donat).
Panelis memberikan penilaian terhadap

Organoleptik

warna

Uji organoleptik yang dilakukan pada
donat jalejo bertujuan untuk mendapatkan

muda sampai coklat tua (4.3 – 4.8).

satu formula terbaik yaitu formula yang
paling disukai oleh panelis dari tiga formula
yang diuji untuk pembuatan donat. Analisa
organoleptik meliputi warna, aroma, rasa
dan penampakan secara keseluruhan, selain
itu mutu organoleptik diuji yang meliputi
penampakan luar (warna dan kandungan
minyak) dan penampakan dalam (warna
, ukuran pori-pori

, kekerasan).

Warna
Winarno, F. G. (2004), menyatakan
bahwa penentuan mutu suatu bahan
pangan pada umumnya tergantung pada
warna, karena warna pada makanan tampil
terlebih dahulu. Hasil uji mutu organoleptik
terhadap warna luar dan warna
jalejo, dapat dilihat pada Tabel 3.
Hasil

analisis

sidik

donat
ragam

menunjukkan bahwa substitusi tepung jalejo
30% berpengaruh (P<0.05) terhadap warna



donat jalejo adalah coklat

Tekstur

, pori-pori

,

kekerasan dan kelengketan di gigi
Pori-pori crumb dan tekstur crumb
di mulut merupakan salah satu parameter
struktur visual

secara kuantitatif

yang

diperkirakan sekitar 20% dalam menilai
mutu produk bakery secara keseluruhan
(Pyler 1988). Hasil uji mutu organoleptik
terhadap tekstur

, pori-pori

,

kekerasan donat dan tingkat/banyaknya
donat yang lengket di gigi/rongga mulut
disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Tekstur

pori-pori

, kekerasan dan kelengketan di gigi

Substitusi
tepung jalejo

Tekstur
di mulut

Pori-pori

20%

2.6a

3.1a

2.8a

2.2a

30%

2.9a

2.8a

2.7a

1.9a

40%

2.2a

3.0a

3.3a

2.0a

Kekerasan/ Kelengketan
kelembekan
di gigi

Hasil uji mutu organoleptik terhadap
tekstur

, pori-pori

merupakan aroma dominan yang terdapat

, kekerasan

pada tepung jalejo. Pada umumnya aroma

donat dan tingkat/banyaknya donat yang

kedelai tidak disukai, hal ini berakibat

lengket di gigi/rongga mulut menunjukkan
bahwa penambahan tepung jalejo sampai

terhadap olahan yang menggunakan kedelai
sebagai bahan baku. Demikian halnya

40% tidak memberikan efek yang berbeda

dengan olahan yang menggunakan bahan

pada keempat parameter tersebut. Dalam

baku tepung jalejo. Oleh karena itu mutu

hal ini, penambahan tepung jalejo sampai
40% menghasilkan donat dengan tekstur

mengetahui kekuatan aroma kedelai dari

yang kasar, ukuran pori-pori

donat yang dihasilkan.

yang agak besar, donat yang agak keras

Hasil uji mutu organoleptik terhadap

dan tidak lengket di mulut.
Struktur
donat jalejo lebih

tepung jalejo hingga 40 % tidak memberikan

berongga, kurang padat dan tidak seragam

pengaruh yang berbeda (P>0.05). Panelis

serta mudah terlepas dari strukturnya.

memberikan nilai 2.4 - 2.9 yang berarti

Hal ini disebabkan karena jalejo tidak
mengandung gluten. Gluten ini memegang

bahwa donat dengan bahan baku tepung
jalejo menghasilkan aroma kedelai dengan

peranan penting dalam membentuk struktur

tingkat lemah - agak kuat. Sebaliknya,

crust dan crumb, selama pengadonan

semakin

akan membentuk komplek dengan lemak,
karbohidrat serta komponen lainnya untuk

substitusi tepung kedelai pada
akan menurunkan penilaian panelis (Jayadi

membentuk adonan yang bersifat viscoelatic

2012). Hal ini disebabkan karena

menahan udara keluar (Bloksma 1990).

aroma langu yang dihasilkan tepung kedelai

Struktur crumb pada produk bakery dan
sejenisnya, termasuk donat dapat diperbaiki

lebih kuat dibandingkan dengan olahan yang
menggunakan bahan baku tepung komposit

meningkatnya

konsentrasi

jalejo berbahan baku kedelai.
dan Nersten, 1994).

Substitusi tepung jalejo hingga

Flavor Kedelai dan Kandungan Minyak

40 % tidak memberikan pengaruh yang
nyata terhadap kandungan minyak donat

Kedelai merupakan komponen
terbesar dari tepung jalejo. Perbandingan

(P>0.05). Dalam hal ini, penambahan

jagung : kedelai : kacang hijau pada tepung

donat dengan kandungan minyak yang
relatif agak banyak.

jalejo adalah 2:1:1, sehingga aroma kedelai

tepung jalejo sampai 40% menghasilkan

Tabel 5. Flavor kedelai dan kandungan minyak
Substitusi tepung jalejo

Flavor kedelai

Kandungan minyak

20%

2.4a

3.6a

30%

2.9a

3.6a

40%

2.7a

3.6a



Uji Tingkat Kesukaan Panelis
Terhadap Donat Jalejo

tidak memberikan pengaruh yang nyata
pada kesukaan panelis terhadap produk

Uji organoleptik atau uji indera
merupakan

cara

pengujian

donat. Hallen, E.

dengan

(2004) menyatakan

bahwa kacang tunggak dapat mensubstitusi
tepung terigu hingga 20% dan mampu

menggunakan indera manusia sebagai alat
utama untuk pengukuran daya penerimaan

menghasilkan

roti

dengan

karakteristik

terhadap produk. Salah satu uji oganoleptik

yang baik. Penelitian yang dilakukan Yaumil

yang digunakan pada penelitian ini adalah

Rakhmah (2012) menyatakan bahwa
penggunaan tepung ubi jalar hingga 50%

uji hedonik.
Uji hedonik merupakan
pengujian yang paling banyak digunakan

menghasilkan produk bolu gulung yang

untuk mengukur tingkat kesukaan terhadap

paling baik berdasarkan uji organoleptik.

produk, tingkat kesukaan ini disebut skala

Dengan demikian, produk berbasis terigu
dapat disubstitusi dengan berbagai macam

hedonic. Penelitian ini menggunakan 7
(tujuh) skala hedonik (sangat suka – sangat

jenis tepung dengan konsentrasi yang

tidak suka). Data tingkat kesukaan terhadap

berbeda.

donat jalejo disajikan pada Tabel 6.

Atribut mutu penampilan dan warna,
penambahan tepung jalejo 20% dan 30%

Tabel 6. Tingkat kesukaan donat jalejo
Substitusi
tepung jalejo

pada pembuatan donat, memberikan hasil
Penampilan Warna

Aroma

Rasa

yang sama, yaitu antara agak suka sampai

20%

6.0a

6.0a

5.6a

5.6a

suka. Penambahan tepung jalejo 40%
memberikan aroma dan rasa donat dengan

30%

5.7ab

5.9ab

4.6b

4.8b

tingkat kesukaan, agak suka.

40%

b

b

c

c

5.5

5.7

3.7

4.0

KESIMPULAN
Tepung
Pengaruh substitusi tepung jalejo
terhadap warna donat memberikan dampak
yang cukup besar berkaitan dengan tingkat
kesukaan (hedonik) panelis. Berdasarkan
Tabel 6, perbedaan jumlah tepung jalejo
memberikan pengaruh yang berbeda nyata
(P<0.05) terhadap tingkat kesukaan panelis
terhadap penampilan, warna, aroma dan
rasa donat. Penambahan tepung jalejo 20%
memberikan nilai tertinggi terhadap atribut
mutu aroma dan rasa donat yaitu antara
agak suka, disusul dengan penambahan
tepung jalejo 30%, yaitu netral sampai agak
suka dan terakhir adalah donat dengan
penambahan tepung jalejo 40% yang agak
tidak disukai oleh panelis. Hasil penelitian
Saputra (2008) menunjukkan bahwa
penambahan tepung bekatul hingga 35%



jalejo

dapat

digunakan

untuk mensubstitusi terigu sampai dengan
30% pada produk donat. Tepung jalejo juga
menghasilkan donat dengan karakteristik
yang baik dan disukai konsumen dari segi
warna, rasa dan aroma.
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