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ABSTRAK 

 
Telah dilakukan pembuatan tepung komposit yang memiliki kualitas protein tinggi dari jagung, 

kedelai, dan beras merah menggunakan prinsip komplementasi asam amino. Penelitian dilakukan 

di Laboratorium Roti dan Kue Program Studi Tata Boga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga, 

Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, mulai dari bulan Juli hingga Desember 2013. 

Penghitungan kualitas protein dilakukan dengan metode penghitungan Skor Asam Amino (SAA). 

Ada 3 formula tepung komposit yang diperoleh dari hasil penghitungan SAA, yaitu tepung 

komposit dengan rasio jagung, kedelai, dan beras merah sebesar 35%:55%:10% (F1), 

40%:50%:10% (F2), dan 45%:45%:10% (F3).  Ketiga formula tersebut digunakan sebagai bahan 

baku dalam pembuatan butter cookies yang dinilai kualitas organoleptiknya oleh 30 orang panelis 

agak terlatih. Hasil penilaian panelis menunjukkan bahwa butter cookies yang dibuat dari tepung 

komposit F3 memiliki tingkat penerimaan terhadap kualitas organoleptik paling tinggi 

dibandingkan dengan tepung lainnya (F1 dan F2). Rata-rata tingkat penerimaan butter cookies F3 

tersebut adalah memiliki warna coklat kekuningan, beraroma butter, memiliki rasa manis dan tidak 

terasa tepung, serta memiliki tekstur renyah, lembut, dan spesifik tekstur cookies.  

 

Kata kunci: tepung komposit, butter cookies,  kualitas protein, skor asam amino 

 

 

ABSTRACT 
 

It has been developed the composite flour that has high protein quality from corn, soybean, and 

brown rice using the amino acid complementation method. The research was conducted in the 

Laboratory of Bread and Cakes, Food and Nutrition Study Program, Department of Home 

Economics, Faculty of Engineering, State University of Jakarta, from July to December 2013. 

Protein quality was determined using an Amino Acid Score methods (AAS). There were 3 

formulas composite flour obtained from the calculation of AAS, i.e. the ratio of the composite 

flour corn, soybean, and brown rice by 35 % : 55 % : 10 % (F1) , 40 % : 50 % : 10 % (F2) , and 45 

% : 45 % : 10 % (F3). All of formulas were used in the making of butter cookies that assessed 

organoleptic quality by 30 semitrained panelists. The result of this research showed that the butter 

cookies were made from composite flour F3 has the highest level of acceptance of the organoleptic 

quality compared to other flours (F1 and F2). The characteristics of butter cookies F3 is yellowish 

brown in color, has a butter aroma, sweet taste, and crunchy and softly texture. 

Keywords : composite flour, butter cookies, quality protein, amino acid score 

I. PENDAHULUAN 

LatarBelakang 
Protein merupakan salah satu 

zatgizi yang dibutuhkan tubuh untuk dapat 

hidup sehat.Kekurangan protein dapat 

menimbulkan berbagai gangguan pada 

tubuh, antara lain terhambatnya proses 

pembentukan dan regenerasi sel, 

terganggunyasistem transmisi impuls syaraf, 

dan lain-lain.  

Kebutuhan protein dapat dipenuhi 

dari konsumsi bahan makanan, baik protein 

yang terdapat pada bahan asal hewan 
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maupun tanaman. Dilihat dari jumlah dan 

kelengkapan asam amino esensialnya, 

protein hewani merupakan protein 

berkualitas tinggi jika dibandingkan dengan 

protein nabati. 

Berdasarkan hasil survai BPS 

periode Maret-September 2012, konsumsi 

protein penduduk Indonesia (gram 

perkapita) menurut kelompok makanan 

adalah 20.80-21 gram untuk padi-padian, 

daging 2.92-3.41 gram,  telur dan susu 2.94-

3.01 gram, dan kacang-kacangan  5.00-5.28 

gram.  Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

kecenderungan masyarakat Indonesia dalam 

hal pemenuhan kebutuhan protein masih 

tertumpu pada protein nabati, terutama beras 

yang menjadi makanan pokok masyarakat 

Indonesia.  

Protein nabati yang berasal dari 

serelia, seperti beras dan jagung, serta 

protein asal kacang-kacangan, seperti 

kedelai,merupakan protein dengan jumlah 

asam amino esensial yang tidak lengkap. 

Dalam hal ini, protein dari serealia 

umumnya mengandung asam amino lisin 

dalam jumlah yang rendah, sebaliknya asam 

amino metionin dalam jumlah tinggi. 

Sementara itu, protein dari kacang-kacangan 

mengandung lisin dalam jumlah tinggi, 

tetapi mengandung metionin dalam jumlah 

rendah. Dengan kata lain, asam amino 

pembatas pada serealia adalah lisin, dan 

asam amino pembatas pada kacang-

kacangan adalah metionin. Jika kedua jenis 

bahan makanan ini dikonsumsi secara 

terpisah atau tunggal, maka protein yang 

masuk ke dalam tubuh memiliki kualitas 

yang rendah. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas 

protein asal serealia dan kacang-kacangan 

dapat dilakukan dengan cara mengkonsumsi 

kedua jenis bahan makanan tersebut secara 

bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar 

kekurangan asam amino lisin pada serealia 

dapat ditutupi oleh kacang-kacangan, dan 

sebaliknya kekurangan metionin pada 

kacang-kacangan dapat ditutupi oleh 

serealia. Teknik seperti ini disebut juga 

teknik komplementasi. 

Komplementasi asam amino dari 

serealia dan kacang-kacangan dapat 

dilakukan sebelum proses pengolahan atau 

pengembangan produk pangan. Salah satu 

cara yang dapat dikembangkan adalah 

dengan membuat campuran bahan asal 

serealia dan kacang-kacangan dalam bentuk 

tepung komposit dengan menggunakan 

teknik komplementasi asam amino. Pada 

penelitian ini telah dilakukan pengembangan 

tepung komposit dari jagung, kedelai, dan 

beras merah, karena ketiga jenis bahan 

tersebut memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan menjadi produk pangan 

bergizi. Kualitas protein dari tepung 

komposit ditentukan dengan menggunakan 

metode penghitungan Skor Asam Amino 

(SAA). Tepung komposit yang telah 

dikembangkan selanjutnya diaplikasikan 

dalam pengolahan produk pangan berupa 

butter cookies. Dalam hal ini, tepung 

komposit yang memiliki protein dengan 

kualitas tinggi (SAA=100) diharapkan dapat 

menggantikan fungsi tepung terigu yang 

merupakan bahan utama dalam pembuatan 

butter cookies. Dengan demikian, selain 

memiliki kualitas protein tinggi, produk 

butter cookies yang dihasilkan juga menjadi 

produk yang dapat tidak lagi menggunakan 

terigu sebagai bahan utama, sehingga dapat 

pula mengurangi ketergantungan Indonesia 

terhadap tepung terigu yang selama ini 

masih diimpor dari luar negeri. 

 

TujuanPenelitian 
  Penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pembuatan tepung komposit 

dari jagung, kedelai, dan beras merah 

dengan menggunakan teknik komplementasi 

asam amino, serta mengetahui daya terima 

panelis terhadap produk butter cookies yang 

dibuat dari tepung komposit yang dihasilkan. 

 

II. METODE  
 

Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Roti dan Kue serta 

Laboratorium Organoleptik, Program Studi 

Tata Boga, Jurusan Ilmu Kesejahteraan 

Keluarga, Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Jakarta, mulai dari bulan Juli hingga 

Desember  2013. 

 

Bahan dan Alat 
 Bahan utama yang digunakan untuk 

pembuatan tepung komposit adalah jagung, 

tepung kedelai, dan beras merah, sedangkan 

bahan untuk pembuatan butter cookies 

antara lain adalah tepung terigu, margarin, 

mentega, gula halus, kuning telur, dan vanili.  

Untuk analisis organoleptik dibutuhkan air 

mineral dan wadah untuk penyajian produk. 

Sementara itu, beberapa peralatan yang 

digunakan adalah timbangan analitik, 

ayakan 100 mesh, blender, mixer, oven, dan 

pressure butter cookies. 

 

Prosedur Penelitian 



 
 
 Penelitian dilaksanakan dalam 2 

tahap, yaitu tahap pendahuluan dan tahap 

lanjutan. Pada tahap pendahuluan dilakukan 

pembuatan tepung komposit menggunakan 

bahan baku tepung jagung, tepung kedelai, 

dan tepung beras, sedangkan pada tahap 

lanjutan dilakukan pembuatan butter cookies 

menggunakan tepung komposit yang 

dihasilkan serta penilaian kualitas 

organoleptik dari butter cookies oleh 30 

orang panelis agak terlatih. 

 

a. Penelitian Pendahuluan 

 Pembuatan tepung komposit 

dilakukan dengan terlebih menentukan 

komposisi tepung jagung, tepung kedelai, 

dan tepung beras merah sebagai bahan baku 

tepung serta menentukan SAA dari tepung 

yang dihasilkan. Kandungan asam amino 

dari setiap tepung yang akan digunakan 

dalam penghitungan SAA diperoleh dari 

Daftar Komposisi Bahan Makanan. Tepung 

komposit terpilih adalah tepung komposit 

dengan SAA=100.  

Ada 3formula tepung komposit 

yang menghasilkan SAA=100, yaitu   tepung 

komposit 1 dengan perbandingan tepung 

jagung:tepung kedelai:tepung beras merah 

dengan persentase 35%:55%:10% (F1), 

tepung komposit 2 dengan perbandingan 

40%:50%:10% (F2), dan tepung komposit 3 

dengan perbandingan 45%:45%:10% (F3). 

Kandungan protein total untuk ketiga jenis 

tepung komposit adalah F1=39.0 g/100 g, 

F2=36.4 g/100 g, dan F3=33.8 g/100 g.  

 

b. Penelitian Lanjutan 

Ketiga jenis tepung komposit yang 

memiliki SAA=100 selanjutnya digunakan 

sebagai bahan baku dalam pembuatan butter 

cookiesmenggunakancreaming method 

(mentega dan gula diaduk terlebih dahulu). 

Penggunaan creaming methodbertujuan 

untuk menghasilkan adonan yang homogen 

dan tercampur merata.  

Tepung komposit yang digunakan 

dalam pembuatanbutter cookiesdimaksudkan 

untuk menggantikan tepung terigu yang 

merupakan bahan utama dari butter cookies. 

Tepung komposit memiliki perbedaan 

karakteristik yang sangat mencolok 

dibandingkan dengan tepung terigu.Dari 

aspek protein, tepung komposit memiliki 

kandungan dan mutu protein yang lebih 

tinggi daripada terigu, tetapi tepung 

komposit memiliki aroma dan rasa yang 

khas berupa langu kedelai. Oleh karena itu, 

pada penelitian lanjutan ini dipelajari teknik 

pembuatan butter cookies yang baik, 

sehingga dihasilkan butter cookies dari 

tepung komposit yang tetap memiliki 

kualitas tinggi. 

Karena ada 3 formula tepung 

komposit yang dikembangkan pada 

penelitian pendahuluan, maka pada 

penelitian lanjutan ini dipelajari 3 perlakuan 

jenis tepung komposit dalam pembuatan 

butter cookies, yaitu F1, F2, dan F3. 

Formula butter cookies yang dibuat dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

  

Tabel 1. Formula Butter Cookies dari Tepung Komposit 

 

Bahan-bahan 

Perlakuan 

F1 F2 F3 

Gram %* Gram %* Gram %* 

Jagung 

Kedelai  

Beras Merah 

 

105 

165 

30 

35 

55 

10 

120 

150 

30 

40 

50 

10 

135 

135 

30 

45 

45 

10 

 Total 300 100 300 100 300 100 

Mentega 260 87 260 87 260 87 

Gula Halus 160 53 160 53 160 53 

Telur 45 15 45 15 45 15 

Maizena 30 10 30 10 30 10 

Susu Bubuk 20 7 20 7 20 7 

Perisa Susu 3 1 3 1 3 1 

Baking Powder 6 2 6 2 6 2 
Keterangan:  

* Persentase dihitung dengan menggunakan metode Baker’s, yaitu pembandingan terhadap berat total bahan 
utama (dalam hal ini adalah tepung komposit) 

 

Butter cookies yang dihasilkan akan 

dinilai mutunya dengan menggunakan uji 

mutu hedonik. Penilaian dilakukan oleh 30 

orang mahasiswa PS Tata Boga UNJ yang 

dikategorikan sebagai panelis agak terlatih. 

Ada 4 aspek organoleptik yang dinilai, yaitu 

aroma, rasa, warna, dan tekstur. Skala mutu 

yang digunakan adalah sebagai berikut.  



1 

Aspek Skor Kriteria 

Aroma 5 Sangat beraroma butter 

 

 

4 Beraroma butter 

3 Agak beraroma butter 

2 Kurang beraroma butter 

1 Tidak beraroma butter 

Rasa 

 
5 Manis, Tidak Terasa tepung Komposit 

4 Manis, Terasa Tepung Komposit 

3 Agak Manis, Agak terasa tepung komposit 

2 Kurang Manis, tidak terasa tepung  

1 Kurang manis, terasa tepung komposit 

Tekstur 

 

 

5 Renyah, lembut, spesifik tekstur butter cookies 

4 Renyah,Tidak lembut, spesifik tekstur butter cookies 

3 Agak Renyah, Agak lembut, spesifik tekstur butter cookies 

2 Kurang Renyah, kurang lembut, spesifik tekstur butter cookies 

1 Tidak Renyah, tidak lembut, tidak spesifik tekstur butter cookies 

Warna 

 

 

 

5 Coklat  

4 Coklat Kekuningan 

3 Agak Coklat 

2 Coklat Tua 

1 Sangat Coklat Tua 

 

Analisis Data 
Data hasil uji organoleptik 

dianalisis menggunakan uji Friedman. 

Apabila terdapat perbedaan nyata di antara 

perlakuan, maka dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Tukey’s. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembuatan Tepung Komposit 

 Meskipun perbandingan jumlah 

bahan yang digunakan dalam pembuatan 3 

jenis tepung komposit berbeda-beda, SAA 

yang diperoleh dari setiap formula adalah 

100.Dengan demikian, ketiga formula 

tersebut, yaitu F1, F2, dan F3, memiliki 

kualitas protein yang tinggi.Formula tepung 

komposit tersebut dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 2. Formulasi Tepung Komposit 

 

No Bahan  

Protei

n 

(%) 

Berat 

Baha

n (g) 

Berat 

Protein 

(g) 

Lisin 

(mg/g 

Protein) 

Triptofan 

(mg/g 

Protein) 

Metionin+sistin 

(mg/g Protein) 

F1        

1 Jagung 10.3 35 3.605 93.0 34.2 80.4 
2 Beras Merah 7.6 10 0.76 25.4 5.1 23.4 

3 Tepung Kedelai 63 55 34.65 2217.6 554.4 970.2 

 Total 80.9 100 39.015 2336.0 593.7 1074.0 
 mg/g protein    59.9 15.2 27.5 

 Pola FAO (1990)    58.0 11.0 25.0 

 SAA (%)    103.2 138.3 110.1 

F2        

1 Jagung 10.3 40 4.12 106.3 39.1 91.9 

2 Beras Merah 7.6 10 0.76 25.4 5.1 23.4 

3 Tepung  Kedelai 63 50 31.5 2016.0 504.0 882.0 
 Total 80.9 100 36.38 2147.7 548.2 997.3 

 mg/g protein    59.0 15.1 27.4 
 Pola FAO (1990)    58.0 11.0 25.0 

 SAA (%)    101.8 137.0 109.7 

F3        

1 Jagung 10.3 45 4.635 119.6 44.0 103.4 
2 Beras Merah 7.6 10 0.76 25.4 5.1 23.4 

3 Tepung  Kedelai 63 45 28.35 1814.4 453.6 793.8 

 Total 80.9 100 33.745 1959.4 502.7 920.6 
 mg/g protein    58.1 14.9 27.3 

 Pola FAO (1990)    58.0 11.0 25.0 

 SAA (%)    100.1 135.4 109.1 

 

Pembuatan Butter Cookies 
Pada pembuatan butter cookies, 

seluruh tepung terigu sebagai bahan utama 

butter cookies disubstitusi dengan tepung 

komposit. Namun, karena karakteristik 

tepung komposit berbeda dengan tepung 

terigu, maka butter cookies yang dihasilkan 

juga memiliki karakteristik yang 



 
 
berbeda.Secara umum, tepung komposit 

memiliki warna coklat (Gambar 1), adanya 

aroma langu, serta memiliki rasa khas 

kedelai, beras merah, dan jagung. Perbedaan 

penting di antara kedua tepung adalah tidak 

adanya protein gluten pada tepung komposit.  

 

 
 

Gambar 1. Tepung Komposit 

 

Butter cookies yang dibuat dari 3 

jenis tepung komposit dinilai mutu 

organoleptiknya oleh panelis agak terlatih 

dengan menggunakan uji mutu 

hedonik.Hasil penilaian panelis tersebut 

dijelaskan di bawah ini. 

 

a. Aroma 

 Aroma butter cookies yang 

diharapkan adalah sangat beraroma butter, 

karena aroma butter merupakan aroma yang 

menarik bagi produk cookies, sehingga dapat 

membangkitkan selera untuk 

mengonsumsinya. Hasil uji organoleptik 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

penerimaan panelis terhadap aroma butter 

cookies F1, F2, dan F3 secara berturut-turut 

adalah 3.8, 4.1, dan 4.3 (beraroma butter). 

Secara statistika tidak ada perbedaan nyata 

di antara aroma butter cookies yang dibuat 

dari tepung komposit F1, F2, dan F3. 

 Sebanyak 73% panelis menilai 

aroma  butter cookies F1 dan F2 adalah 

beraroma butter dan sangat bearoma butter, 

sedangkan butter cookies F3 dinilai oleh 

84% panelis memiliki aroma beraroma 

butter dan sangat bearoma butter (Gambar 

2). Dari Gambar 2 juga dapat dilihat bahwa 

butter cookies F1 dan F3 dinilai oleh 4% 

panelis memiliki aroma kurang beraroma 

butter. Hal ini diduga disebabkan oleh masih 

adanya aroma langu dari tepung komposit 

yang masih muncul pada butter cookies.

 

 

 
 

 

Gambar 2. Sebaran Panelis menurut Tingkat Penerimaan terhadap Mutu Aroma Butter Cookies  

 

 

 

b. Rasa 

 Pada penelitian ini, rasa butter 

cookies yang paling diinginkan adalah rasa 

yang manis dan tidak terasa langu khas 

tepung komposit. Dari penilaian panelis 

dapat dilihat bahwa rata-rata butter cookies 

yang dibuat dari tepung F1 memiliki rasa 

mendekati agak manis dan tidak terasa 

tepung (3.7), butter cookies F2 memiliki rasa 

agak manis dan tidak terasa tepung (4.2), 

dan butter cookies F3 memiliki rasa antara 

agak manis dan tidak terasa tepung hingga 

manis dan tidak terasa tepung (4.6). Secara 

statistika, perbedaan formula tepung 

komposit memberikan pengaruh nyata 

terhadap rasa butter cookies.  

 Sebaran panelis yang memberikan 

penilaian terhadap rasa butter cookies dapat 

dilihat pada Gambar 4. Dari gambar tersebut 

dapat dilihat bahwa butter cookies F3 dinilai 

oleh 92% panelis memiliki rasa agak manis 

dan tidak terasa tepung serta manis dan tidak 

terasa tepung. 
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Gambar 3. Sebaran Panelis menurut Tingkat Penerimaan terhadap Mutu Rasa Butter Cookies  

 

c. Tekstur 

 Tekstur pada produk cookies 

merupakan karakteristik yang sangat penting 

karena dapat mempengaruhi tingkat 

penerimaan panelis terhadap produk cookies 

secara menyeluruh. Pada penelitian ini, rata-

rata hasil penilaian panelis terhadap tekstur 

butter cookies F1 adalah 3.9 (agak renyah, 

agak lembut, spesifik tekstur cookies), F2 

sebesar 4.3 (agak renyah, agak lembut, 

spesifik tekstur cookies), dan F3 sebesar 4.6 

(antara agak renyah, agak lembut, spesifik 

tekstur cookies hingga renyah, lembut, 

spesifik tekstur cookies). Persentase panelis 

yang menyatakan butter cookies F1 

memiliki tekstur agak renyah, agak lembut, 

spesifik tekstur cookies dan renyah, lembut, 

spesifik tekstur cookies adalah 57%, butter 

cookies F2 sebanyak 90%, dan butter 

cookies F3 sebanyak 93%. Perbedaan tekstur 

di antara ketiga butter cookies tersebut nyata 

secara statistika. 

 

 
 

 

Gambar 4. Sebaran Panelis menurut Tingkat Penerimaan terhadap Mutu Tekstur Butter Cookies  

 

d. Warna 

Warna cookies yang baik dan 

menarik dapat memberikan kesan positif 

terhadap penerimaan panelis. Panelis 

menilai  bahwa butter cookies yang dibuat 

dari tepung komposit F1 memiliki rata-rata 

penerimaan warna sebesar 4 (coklat 

kekuningan), butter cookies F2 sebesar 4.2 

(coklat kekuningan), dan butter cookies F3 

sebesar 4.1 (coklat kekuningan). Ini 

menunjukkan bahwa perbedaan formula 

tepung komposit tidak terlalu berpengaruh 

terhadap warna butter cookies yang 

dihasilkan.   

Sekitar 67% panelis menilai butter 

cookies F1 memiliki warna coklat dan coklat 

kekuningan, sedangkan 10% panelis lainnya 

menilai butter cookies F1 tersebut memiliki 

warna coklat tua. Sementara itu, persentase 

panelis yang menilai warna butter cookies 

F2 coklat dan coklat kekuningan adalah 80% 

dan butter cookies F3 sebanyak 83% 

(Gambar 4). 
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Gambar 4. Sebaran Panelis menurut Tingkat Penerimaan terhadap Mutu Warna Butter Cookies  

 

V. KESIMPULAN  
 

1. Tepung komposit yang memiliki protein 

berkualitas tinggi dapat dibuat dari 

jagung, kedelai, dan beras merah.  

2. Ada 3 formula tepung komposit yang 

telah dikembangkan dengan skor asam 

amino 100, yaitu F1 (perbandingan 

jagung:kedelai:beras merah adalah 

35%:55%:10%), F2 (40%:50%:10%), 

dan F3 (45%:45%:10%). 

3. Tingkat penerimaan panelis terhadap 

mutu aroma, rasa, tekstur, dan warna dari 

butter cookies yang dibuat dari tepung 

komposit F3 lebih tinggi daripada butter 

cookies yang dibuat dari tepung 

komposit F1 dan F2.  
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