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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Flakes merupakan salah satu jenis produk sereal yang berbentuk serpihan 

atau lembaran tipis, memiliki tekstur yang renyah, dan biasanya dikonsumsi 

dengan penambahan susu hangat. Bahan baku pembuatan flakes umumnya berasal 

dari tanaman serealia seperti gandum, beras, atau jagung. Namun tak menutup 

kemungkinan berasal dari umbi-umbian seperti kentang, ubi kayu, ubi jalar, dan 

sebagainya (Rakhmawati et al., 2014). Jenis sereal sarapan berbentuk flakes yang 

sangat popular di pasaran adalah corn flakes yang terbuat dari biji jagung. Dalam 

pembuatan sereal sarapan berbentuk flakes, pati merupakan komponen utama 

pada tepung yang berperan penting dalam mempengaruhi kualitas flakes berkaitan 

dengan teksturnya pada saat dikonsumsi dengan penambahan cairan (Guy, 2001). 

Muchtadi dan Sugiyono (1992) dalam Purnamasari dan Putri (2015) menyatakan 

bahwa dalam proses pembuatan flakes dibutuhkan bahan baku dengan kandungan 

karbohidrat pati tinggi untuk membantu kesempurnaan proses gelatinisasi 

sehingga produk dapat mengembang dan memudahkan pembuatan serpihan dari 

adonan. Flakes sebagai sereal sarapan memiliki keunggulan dalam hal 

penyajiannya yang cepat. Namun, ketidakseimbangan kandungan gizi pada sereal 

sarapan berbentuk flakes menjadi salah satu kekurangan yang umum dijumpai. 

Flakes dan sereal sarapan sejenis umumnya memiliki kandungan karbohidrat dan 

protein yang tinggi namun rendah pada kandungan serat. Berdasarkan Depkes 
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(2008), rata-rata konsumsi serat penduduk Indonesia secara umum adalah 10.5 

g/hari. Namun asupan serat yang dianjurkan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) untuk orang dewasa usia 19-29 tahun adalah sebanyak 38 g/hari untuk 

laki-laki dan 32 g/hari untuk perempuan (Depkes, 2013). 

Tepung mocaf merupakan tepung yang dibuat dengan prinsip 

memodifikasi sel ubi kayu melalui proses fermentasi (Subagio, 2006). Pembuatan 

tepung mocaf dari bahan baku singkong merupakan salah satu usaha diversifikasi 

pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Hal ini bertujuan untuk 

mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pangan dan kurangnya 

pemanfaatan bahan pangan yang memiliki keunggulan dalam kandungan gizinya. 

Pemanfaaatan tepung mocaf dapat dikombinasikan dengan tepung lainnya seperti 

tepung sorgum sehingga dapat menghasilkan produk pangan dengan nilai gizi 

seimbang. 

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench.) merupakan salah satu tanaman 

serealia sumber karbohidrat yang banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas 

dan kering. Sorgum memiliki potensi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan padi dan gandum karena sorgum memiliki daya adaptasi yang luas, mulai 

dari dataran rendah, sedang, sampai dengan dataran tinggi (Biba, 2011). 

Pemanfaatan sorgum sebagai bahan pangan dapat berupa tepung sorgum yang 

dibuat dengan cara menghaluskan biji sorgum yang telah mengalami serangkaian 

perlakuan. Sorgum mempunyai kandungan gizi yang tidak kalah penting 

dibandingkan dengan serealia lain seperti jagung, gandum, dan barley. Sorgum 

juga memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga sangat baik apabila 
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dikombinasikan dengan tepung mocaf dalam pembuatan sereal flakes sumber 

serat. Berdasarkan USDA (2016), kandungan serat yang terdapat dalam biji 

sorgum adalah 6.7 g/100 g bahan. Menurut Osborn dan Morley (2016), bahan 

pangan dapat dikategorikan sebagai sumber serat yang baik apabila serat yang 

terkandung dalam bahan pangan tersebut sebanyak ≥3 g/100 g bahan dan 

dikategorikan sebagai serat tinggi apabila terkandung sebanyak ≥6 g/100 g. 

Pada penelitian ini, penggunaan tepung mocaf bertujuan untuk 

menggantikan penggunaan tepung terigu dalam pembuatan flakes dan 

penambahan tepung sorgum bertujuan untuk meningkatkan kandungan serat 

dalam produk flakes yang dihasilkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

flakes komposit tepung mocaf dan sorgum yang memiliki kandungan serat tinggi. 

1.2 Perumusan Masalah 

Pemanfaatan singkong atau ubi kayu dalam pembuatan tepung mocaf 

sudah banyak dilakukan oleh masyarakat terutama pada industri-industri rumah 

tangga. Namun produk olahan yang berasal dari tepung mocaf belum banyak 

dikenal oleh masyarakat secara luas. Sorgum sebagai salah satu jenis tanaman 

serealia yang memiliki kandungan serat pangan yang tinggi masih sangat jarang 

pemanfaatannya dalam produk pangan terutama dalam pembuatan breakfast 

cereal. Rendahnya kandungan serat pada tepung mocaf dapat dikombinasikan 

dengan tepung sorgum yang masih sangat jarang dimanfaatkan dalam pembuatan 

produk pangan. 
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1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat produk sereal 

sarapan tinggi serat berbentuk flakes dari tepung mocaf dan tepung sorgum. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh perbedaan rasio tepung mocaf dan tepung sorgum 

terhadap kandungan serat pangan, karakteristik fisik, dan karakteristik 

kimia flakes yang dihasilkan. 

2. Menganalisis pengaruh perbedaan lama pemanggangan terhadap 

kandungan serat pangan, karakteristik fisik, dan karakteristik kimia flakes 

yang dihasilkan. 

3. Menentukan formula tepung mocaf dan tepung sorgum serta lama 

pemanggangan yang menghasilkan flakes terbaik berdasarkan uji 

organoleptik dan analisis fisikokimia. 

4. Menganalisis komponen gizi lainnya yang terkandung pada flakes dengan 

formulasi terbaik. 

 

 

 




