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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Telaah Pustaka  

1. Muffin 

Muffin dikenal sebagai roti berbentuk cangkir yang biasanya 

dihidangkan dalam kondisi panas dan dapat dikonsumsi sebagai makanan 

berat ataupun makanan ringan. Nama muffin berasal dari bahasa Jerman 

“muffe” ataupun dari bahasa prancis “moufflet”, yang berarti roti halus (soft 

bread). Muffin yang umum dikembangkan saat ini tergolong sebagai quick 

bread karena menggunakan agen pengembang kimia yang dapat bereaksi 

dengan cepat sebagai pengganti ragi yang merupakan agen pengembang 

biologis yang bereaksi dengan lebih lambat.2  

Di inggris muffin adalah sejenis makanan tradisional yang berbentuk 

gulungan, bundar dan tipis yang terbuat dari adonan roti beragi. Muffin 

biasanya dinikmati pada musim dingin, dengan disobek, lalu diberi olesan 

mentega dan dipanggang lagi. Disajikan bersama teh hangat atau kadang-

kadang dengan selai. Muffin di amerika utara berbeda dengan yang berada 

di inggris muffin di sini menggunakan bahan pengembang atau baking 

powder kadang kadang menggunakan tepung jagung untuk menggantikan 

tepung terigu lalu muffin akan dipanggang.9 

Sedangkan muffin di Indonesia terutama yang berada di kota-kota 

besar muffin adalah salah satu jenis panganan berupa cake dengan bentuk 

yang praktis, mudah dan cepat dalam membuatnya yang biasanya 
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dihidangkan untuk sarapan pagi, bekal sekolah, atau kekantor dan juga 

untuk menemani acara minum teh atau kopi disore hari. Muffin bisa menjadi 

pilihan panganan yang bisa diandalkan, karena muffin bisa dibuat menjadi 

hidangan lengkap gizi dari karbohidrat, protein dari daging dan telur vitamin 

dan mineral dari buah dan sayuran bisa dimasukkan ke dalamnya.9 

Secara umum, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan 

produk muffin biasanya terbuat dari 100% tepung terigu. Pembuatan muffin 

lebih praktis dan sederhana dibandingkan pembuatan cake sehingga 

teksturnya tidak sehalus cake. Muffin memiliki rasa yang tidak manis seperti 

cake pada umumnya. Umumnya muffin memiliki bentuk yang seragam 

dengan ukuran yang personal dan tidak terlalu besar, aroma yang manis, 

tekstur yang padat, lembut, dan lembab, agak menggumpal di bagian isinya, 

mudah dibelah, mudah dikunyah. tekstur muffin yang cenderung 

menggumpal karena pengolahannya yang cukup sederhana. Walaupun 

muffin memiliki ukuran yang relatif kecil, akan tetapi muffin cukup 

mengenyangkan untuk dikonsumsi.1  

 

Gambar 1. Muffin 
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Bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan muffin yaitu : 

a. Tepung Terigu  

Tepung merupakan bahan dasar dalam pembuatan produk 

rerotian. Tepung terigu adalah bahan utama dalam pembuatan muffin 

yang mengambil bagian sekitar 30-40% dari total berat adonan pada 

sebagian besar muffin. Jenis tepung terigu yang digunakan adalah 

tepung terigu protein sedang (medium wheat) yang mengandung 10%-

11% protein. Sebagian orang mengenalnya dengan sebutan all-

purpose flour atau tepung serbaguna. Dibuat dari campuran tepung 

terigu protein tinggi (hard wheat) dan tepung terigu protein rendah 

(soft wheat) sehingga karakteristiknya diantara kedua jenis tepung 

tersebut. Tepung ini cocok untuk membuat adonan fermentasi dengan 

tingkat pengembangan sedang, seperti donat, bakpau, wafel atau 

aneka cake dan muffin. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Tepung Terigu Per 100 Gram 

 

No. Zat Gizi Kandungan  

1 Kalori (kal)  333 

2 Protein (g)  9,0 

3 Lemak (g)  1,0 

4 Karbohidrat (g)  77,3 

5 Serat (g) 0,3 

6 Kalsium (mg)  22 

7 Fosfor (mg)  150,0 

8 Besi (mg)  1,3 

9 Vitamin B1 (mg)  0,10 

10 Vitamin C (mg)  0 

11 Air (g)  12,0 

 Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 
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b. Telur Ayam  

Telur adalah bahan yang penting dalam proses pembuatan cake 

maupun roti terutama dalam pembuatan muffin. Telur berfungsi 

sebagai pengikat bahan lain, membangun strukstur kue, 

mengembangkan, melembabkan, memberikan rasa gurih, dan 

meningkatkan nilai gizi. Sifat putih telur adalah mengeraskan adonan, 

sedangkan kuning telur memberi efek empuk, merapuhkan, dan 

meningkatkan cita rasa. Telur yang digunakan dalam pembuatan 

muffin adalah telur ayam negeri utuh.  

Tabel 2. Kandungan Gizi Telur Ayam Per 100 Gram 

 

No. Zat Gizi Kandungan  

1 Kalori (kal)  154 

2 Protein (g)  12,4 

3 Lemak (g)  10,8 

4 Karbohidrat (g)  0,7 

5 Serat (g) 0 

6 Kalsium (mg)  86 

7 Fosfor (mg)  258 

8 Besi (mg)  3 

9 Vitamin B1 (mg)  0,12 

10 Vitamin C (mg)  0 

11 Air (g)  74,3 

          Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

c. Margarin 

Margarin merupakan bahan penting dalam pembuatan muffin. 

Margarin yang digunakan dalam pembuatan muffin adalah margarin 

yang berasal dari bahan lemak nabati. Margarin yaitu terbuat dari 

lemak tumbuh-tumbuhan dan seperti halnya butter, margarin 
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mengandung lemak 85% dan 14% air, 1% garam. Sifat margarin 

adalah lunak dan biasanya mengandung emulsifier. Sedangkan fungsi 

dari muffin melembutkan tekstur, memperkaya rasa, menjaga 

kelembaban muffin agar tidak cepat kering, meningkatkan volume 

muffin serta menambah nilai gizi dari muffin.  

Tabel 3. Kandungan Gizi Margarin Per 100 Gram 

No. Zat Gizi Kandungan  

1 Kalori (kal)  720 

2 Protein (g)  0,6 

3 Lemak (g)  81 

4 Karbohidrat (g)  0,4 

5 Serat (g) 0 

6 Kalsium (mg)  20 

7 Fosfor (mg)  16 

8 Besi (mg)  0 

9 Vitamin B1 (mg)  0 

10 Vitamin C (mg)  0 

11 Air (g)  15,5 

 Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

d. Susu Bubuk 

Susu memiliki peranan penting dalam pembuatan muffin. Fungsi 

susu dalam adonan muffin adalah menambah aroma, menambah nilai 

gizi, memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya dan 

memperbaiki warna. Susu bubuk menambah penyerapan (absorpsi) air 

dan memperkuat adonan. Penggunaan susu bubuk lebih disarankan 

dalam pembuatan muffin karena dapat memperkuat protein tepung 

sehingga volume roti bertambah.10 
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Tabel 4. Kandungan Gizi Susu Bubuk Per 100 Gram 

No. Zat Gizi Kandungan  

1 Kalori (kal)  36 

2 Protein (g)  3,5 

3 Lemak (g)  0,1 

4 Karbohidrat (g)  5,1 

5 Serat (g) 0 

6 Kalsium (mg)  123 

7 Fosfor (mg)  97 

8 Besi (mg)  0,1 

9 Vitamin B1 (mg)  0,04 

10 Vitamin C (mg)  1 

11 Air (g)  90,5 

 Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

e. Gula  

Gula merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan muffin 

karena dapat memenuhi beberapa fungsi diantaranya memberikan rasa 

manis, melembutkan, memperpanjang umur simpan produk dan dapat 

menambah kalori pada muffin. Gula juga membuat adonan 

mengembang karena membantu mengikat udara lebih banyak saat 

adonan dikocok. Penambahan gula dalam adonan kue membuat 

perkembangan gluten terhambat dan terbatas sehingga tekstur kue 

menjadi lebih lembut. 
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Tabel 5. Kandungan Gizi Gula Per 100 Gram 

No. Zat Gizi Kandungan  

1 Kalori (kal)  394 

2 Protein (g)  0 

3 Lemak (g)  0 

4 Karbohidrat (g)  94 

5 Serat (g) 0 

6 Kalsium (mg)  5 

7 Fosfor (mg)  1 

8 Besi (mg)  0,1 

9 Vitamin B1 (mg)  0 

10 Vitamin C (mg)  0 

11 Air (g)  5,4 

  Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

f. Baking Powder 

Baking powder adalah bahan pengembang yang dipakai untuk 

meningkatkan volume dan memperingan tekstur makanan yang 

dipanggang seperti muffin. Bahan pengembang yang digunakan dalam 

pembuatan muffin adalah bahan kimia yang disebut dengan soda kue. 

Soda kue akan mempengaruhi elastisitas dari adonan. 

g. Resep Dasar Muffin  

Dalam 1 resep muffin dapat menghasilkan 10 porsi muffin dengan 

komposisi sebagai berikut: 

1) Bahan  : 

a) 300 gram tepung terigu protein sedang 

b) 3 gram garam 

c) 5 gram baking powder 

d) 100 gram mentega/margarin tawar cair 
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e) 180 cc susu bubuk 

f) 100 gram gula pasir 

g) 2 butir telur ayam negeri 

2) Cara membuat  : 

a) Panaskan oven 200oC 

b) Ayak tepung terigu, baking powder, garam, dan gula dalam 

baskom. Buat kawah di tengahnya, sisihkan.  

c) Campur dengan susu, aduk rata, diamkan 10 menit hingga 

agak mengental  

d) Masukkan telur, dan mentega cair, aduk rata. Tuangkan dalam 

kawah terigu aduk dengan sendok kayu atau sepatula asal 

tercampur saja.  

e) Tuang adonan dengan sendok ke dalam cetakkan muffin yang 

telah dioles minyak/margarin hingga hampir penuh. Panggang 

dalam oven 15 menit hingga kuning kecoklatan dan matang  

f) Angkat, segera keluarkan dari loyang dan letakkan di atas rak 

kawat. Hidangkan selagi panas bersama mentega/ margarin 

dan selai.  

2. Sorgum 

Sorgum (Sorghum bicolor) merupakan salah satu jenis tanaman 

serealia asli dari Afrika Timur di wilayah Abessinia, Ethiopia, dan 

sekitarnya (Vavilov 1926), yang kini banyak menyebar di seluruh dunia 

salah satunya adalah indonesia. Sorgum mempunyai nama umum yang 
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beragam di berberapa negara seperti di Amerika Serikat dan Australia 

dikenal dengan nama sorgum, di Afrika sorgum dikenal dengan nama durra, 

di India sendiri sorgum dikenal dengan nama durra, di Ethiopia nama 

sogum adalah bachanta, (FAO 2007) dan di Indonesia sendiri yaitu jawa 

dikenal dengan nama cantel. Secara global, sorgum merupakan tanaman 

pangan penting setelah gandum, padi, jagung, dan barley.4 

 

Gambar 2. Tanaman Sorgum 

Sistem klasifikasi yang dibuat oleh Snowden kemudian diperbaiki 

oleh De Wet (1970) yang mendeskripsikan bermacam-macam kasifikasi 

sorgum berikut distribusinya pada tahun 1970-an. Setelah melalui studi 

sistematika biologi tanaman, De Wet memperbaiki sistem klasifikasi 

sebelumnya dengan memasukkan lima bagian dari sorgum, yaitu 

Stiposorghum, Parasorghum, Sorghum, Heterosorghum dan 

Chaetosorghum. Taksonomi tanaman sorgum adalah sebagai berikut:  
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Kingdom   : Plantae  

Class    : Monocotyledoneae  

Ordo    : Poales Family   

Poaceae Sub Family  : Panicoideae  

Genus   : Sorghum  

Species  : Bicolor  

Sorgum termasuk kelas Monocotyledoneae (tumbuhan biji 

berkeping satu) dengan subclass: Liliopsida; ordo Poales yang dicirikan 

melalui bentuk tanaman ternal dengan siklus hidup semusim; famili 

Poaceae atau Gramineae, yaitu tumbuhan jenis rumput-rumputan dengan 

karakteristik batang berbentuk silinder dengan buku-buku yang jelas, dan 

genus Sorgum . Sorgum merupakan tanaman sereal yang termasuk ke dalam 

famili Poaceae dan tribe Andropogon.4 

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan 

impor perlu dikembangkan bahan pangan lokal untuk diversifikasikan 

kedalam pangan pokok seperti beras serta mengurangi konsumsi terigu. 

Pengembangan bahan pokok lokal tersebut tentu harus sesuai dan dapat 

dikembangkan pada lahan kering mengingat ketersediaan lahan sawah yang 

semakin terbatas untuk penanaman komoditas pangan. Komoditas yang 

dikembangkan tersebut harus sesuai dengan kondisi lahan kering yang 

umumnya memiliki tingkat kesuburan rendah, peka terhadap erosi, dan 

ketersediaan air terbatas. Salah satu komoditas yang mudah beradaptasi 

pada kondisi tersebut adalah sorgum. Sorgum mempunyai potensi besar 
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untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daerah yang cukup 

luas. Salah satu sifat khas dari sorgum adalah tahan daerah beriklim kering 

atau musim hujannya pendek dan tanah yang kurang subur. Sorgum juga 

mempunyai karakteristik yang mirip dengan gandum sehingga dapat 

berpotensi menggantikan terigu dan dapat menghasilkan gula.4  

Pemanfaatan sorgum sebagai sumber pangan fungsional masih 

belum banyak tersentuh, hanya terbatas sebagai sumber karbohidrat yang 

diversifikasikan pangan.12 Potensi sorgum sebagai bahan pangan cukup 

besar, pemanfaatan biji sorgum dalam bentuk tepung akan lebih 

menguntungkan karena lebih praktis dan mudah diolah menjadi berbagai 

produk makanan ringan. Kandungan nutrisi yang dimiliki biji sorgum cukup 

tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai substitusi bahan pangan untuk 

beberapa produk olahan, terutama yang berbasis tepung terigu. Bila biji 

sorgum digunakan sebagai bahan dalam membuat produk olahan pangan 

maka diperlukan pengolahan lebih lanjut seperti penyosohan atau 

perendaman serta penggilingan.13  

Dalam proses pengolahan biji sorgum dilakukan penyosohan yang 

akan menghasilkan biji tersosoh dan selanjutnya dilakukan penggilingan 

yang akan menghasilkan tepung sorgum. Pengolahan biji sorgum tersebut 

harus dilakukan dengan baik. Penyosohan dapat meningkatkan palatabilitas 

atau citarasa produk olahan sorgum, namun menurunkan sebagian nilai gizi 

dan sifat fungsional dari sorgum. Proses penyosohan dapat menurunkan 

nilai gizi karena mengikis lapisan kulit ari yang mengandung komponen 
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gizi, termasuk protein dan lemak. Biji sorgum mengandung karbohidrat 

73%, lemak 3,5%, dan protein 10%, tergantung pada varietas dan lahan 

pertanamannya.6  

Kelemahan sorgum sebagai bahan pangan adalah kandungan tanin 

asam fitat dalam bijinya. Senyawa tersebut merupakan antinutrisi yang 

memberikan efek merugikan dalam sistem pencernaan manusia. Tanin 

merupakan salah satu senyawa golongan polifenol. Senyawa tanin 

(polifenol) tersebut juga dapat memberi warna kusam pada produk olahan 

dengan rasa agak sepat. Selain itu, tanin dikenal sebagai antinutrisi karena 

dapat menghambat proses daya cerna protein dan karbohidrat dalam tubuh. 

Varietas sorgum yang memiliki warna biji merah atau coklat biasanya 

mempunyai kandungan tanin yang lebih tinggi dibandingkan varietas yang 

warna bijinya putih.14 

Secara umum kadar protein sorgum lebih tinggi dari jagung, beras 

pecah kulit dan jewawut, tetapi lebih rendah dibanding gandum. Kadar 

protein pada tiga varietas biji sorgum dari semula 7,95-8,07% turun menjadi 

6,05-6,68% dalam bentuk tepung dengan metode basah, dan 6,55-7,02% 

dalam metode kering. Perbedaan ini disebabkan pada metode basah, protein 

larut dalam air rendaman dan terbuang pada saat pencucian sorgum sosoh 

sebelum ditepungkan. Keuntungan yang diperoleh dari proses penepungan 

adalah turunnya kadar tanin pada bahan tepung. Kandungan tanin 

(antinutrisi) pada biji sorgum turun di atas 60%. Tepung yang diperoleh 

dengan metode kering akan menghasilkan kadar tanin yang rendah dakan 
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tetapi dengan metode basah, rendemen tepung lebih tinggi, tekstur tepung 

lebih halus akan tetapi kadar tanin tidak terukur. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya senyawa tanin (polifenol) merupakan antinutrisi 

dalam bahan pangan sorgum, yang dapat menghambat penyerapan nutrisi, 

seperti protein dalam proses enzimatik.15  

Tabel 6. Komposisi Nutrisi Biji Sorgum 

 

Bagian Biji 
Komposisi nutrisi (%) 

Pati Protein Lemak   Abu Serat kasar 

Biji Utuh 73,8 12,3 3,60 1,65 2,2 

Endosperma 82,5 12,3 0,63 0,37 1,3 

Kulit biji 34,6 6,7 4,90 2,02 8,6 

Lembaga 9,8 13,4 18,90 10,36 2,6 

Sumber : Hubbard et al. (1968) 

Biji sorgum juga mengandung pati, komponen pati yang tedapat 

pada biji sorgum (82,5%) yang terkonsentrasi pada endosperma. Pati 

merupakan bahan utama pada berbagai sistem pengolahan pangan, antara 

lain sebagai sumber energi utama, serta berperan sebagai penentu struktur, 

tekstur, konsistensi, dan penampakan bahan pangan. Pada bagian lembaga 

sorgum kadar lemak (18,9%) dan pada komponen mineral sorgum terdapat 

(19,36%). Kadar lemak sorgum lebih tinggi dibanding beras pecah kulit, 

gandum, jewawut dan lebih rendah dibanding jagung. Sorgum mengandung 

3,1% lemak, lebih tinggi dibandingkan dengan gandum (2%) dan beras 

pecah kulit (2,7%), namun masih lebih rendah dibandingkan dengan jagung 

(4,6%). Kisaran kadar lemak pada sorgum sosoh berkisar antara 1,15-

1,82%, yang akan turun menjadi 1,02-1,35% bila dalam bentuk tepung. 

Rendahnya kadar lemak pada bahan tepung menguntungkan dalam hal 
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penyimpanan. Senyawa lemak pada bahan dapat mempercepat munculnya 

rasa tengik akibat oksidasi lemak dan kadar air meningkat, sehingga kondisi 

bahan menjadi rusak, baik fisik maupun kadar nutrisinya.  

Tabel 7. Komposisi Nutrisi Sorgum dan Serealia Lain Per 100 g 

Komoditas 
Abu 

(g) 

Protein 

(g) 

Lemak  

(g) 

KH  

(g) 

Serat 

kasar 

(g) 

Energi 

(kkal) 

Sorgum 1,6 3,1 10,4 70,7 2,2 329 

Beras pecah 

kulit 
1,3 2,7 7,9 76,0 1,0 

362 

Jagung 1,2 4,6 9,2 73,0 2,8 358 

Gandum 1,6 2,0 11,6 71,0 2,0 342 

Jejawut 2,6 1,5 7,7 72,6 3,6 336 

Sumber : Dep. Kes. RI (1992) 

Sorgum juga memiliki unsur pangan fungsional yang beragam 

antara lain seperti antioksidan, mineral terutama Fe, serat, oligosakarida, β-

glukan termasuk karbohidrat non-starch polysakarida (NSP). Kadar serat 

pangan dan β-glukan pada biji sorgum cukup tinggi sehingga 

memungkinkan sebagai sumber serat pangan pada bahan makanan. Kadar 

serat pangan pada sorgum cukup bervariasi, berkisar antara 2-9%.4  

Sorgum juga kaya akan vitamin B kompleks. Di antara vitamin B, 

kadar tiamin, riboflavin, dan niasin dalam sorgum juga sebanding dengan 

jagung.  Kadar vitamin B sorgum, terutama niasin, sangat bervariasi. Kadar 

tiamin sorgum dan jagung sama dan lebih rendah dibanding beras, gandum, 

dan jewawut. Sorgum mengandung riboflavin lebih tinggi dibanding 

gandum dan beras, sedangkan kadar niasin sama dengan beras. Kelebihan 

sorgum, kandungan besinya relatif lebih tinggi dibanding serealia lainnya. 
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Tabel 8. Komposisi Mineral,Vitamin Sorgum dan Serealia Per 100 g 

Komoditas 
Tiamin 

(mg) 

Riboflavin 

(mg) 

Niasin 

(g) 

Kalsium 

(mg) 

Zat besi 

(mg) 

Sorgum 0,38 0,15 4,3 25 5,4 

Beras pecah kulit 0,41 0,04 4,3 33 1,8 

Jagung 0,38 0,20 3,6 26 2,7 

Gandum 0,41 0,10 5,1 30 3,5 

Jejawut 0,42 0,19 1,1 350 3,9 

      Sumber : Dep. Kes. RI (1992) 

Sorgum mengandung mineral Fe yang tidak dimiliki oleh gandum 

serta serat pangan (dietary fiber) yang dibutuhkan tubuh. Unsur mineral Fe 

dalam sorgum sangat membantu dalam pembentukan sel darah merah. Serat 

pangan yang terdapat pada sorgum adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, 

dan β-glukan. Sumber serat dan pati resisten seperti sorgum sangat 

berhubungan erat dengan efek fisiologis dari serat pangan. Serat pangan 

memberikan viskositas yang tinggi pada digesta. Sifat ini dapat mengurangi 

absorpsi glukosa dan kolesterol, sehingga konsumsi serat pangan yang 

tinggi dapat mencegah diabetes maupun hiperkolesterol. Sorgum juga kaya 

akan minelral Ca (kalsium), P (phosphor) dan Mg (magnesium). Mineral Ca 

(kalsium) berfungsi dalam pembentukan tulang, P (phosphor) berfungsi 

memelihara pertumbuhan dan kesehatan tulang, dan Mg (magnesium) 

berfungsi mempertahankan denyut jantung normal dan kekuatan tulang. 
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Tabel 9. Kandungan Nutrisi Sorgum dengan Bahan Pangan Lain Per 100 g 

 

Bahan 

Pangan  

Energi 

(kkal) 

P  

(g) 

L  

(g) 

KH  

 (g) 

Air 

(%) 

Serat 

(%) 

Ca 

(mg) 

P 

(mg) 

Fe 

(mg) 

Sorgum 332 11 3,30 73 11,20 2,3 28 287 4,40 

Beras 360 7 0,70 79 9,80 1 6 147 0,80 

Jagung 361 9 4,50 72 13,50 2,70 9 380 4,60 

Kentang 83 2 0,10 19 - - 11 56 0,70 

Ubi Kayu 157 1,20 0,30 35 63 - 33 40 0,70 

Ubi Jalar 123 1,80 0,70 28 - - 20 49 0,70 

Terigu 365 8,90 1,30 77 - - 16 106 1,20 

Sumber: Beti et al. (1990) 

Sorgum dalam bentuk tepung lebih menguntungkan, karena dapat 

dibuat berbagai ragam olahan makanan. Pemanfaatan tepung sorgum dalam 

pembuatan berbagai produk olahan pangan juga telah banyak dilakukan. 

Kelebihan dari tepung sorgum sendiri adalah daya kembangnya yang sangat 

tinggi dan mudah larut dalam air serta memiliki nilai gizi yang lebih tinggi 

dibanding tepung beras, jagung, dan ubi kayu. Kedua sifat tersebut 

diperlukan dalam pembuatan produk makanan berbasis tepung. Tepung 

terigu memiliki kadar gluten yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan 

bahan makanan seperti roti karena gluten dapat membentuk sifat elastisitas 

yang tinggi. Keistimewaan dari gluten pada tepung terigu adalah memiliki 

kandungan protein penyusun yang seimbang yaitu glutenin dan gliadin, 

dimana kandungan tersebut tidak dimiliki oleh tepung sorgum. Oleh karena 

itu, dalam penggunaan tepung sorgum sebagai bahan pangan perlu adanya 

substitusi dengan tepung terigu.16 
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Tepung terigu memiliki kandungan gluten yang tinggi sebesar 

0,38% Sedangkan pada tepung sorgum sebesar 0,16-0,18%. Gluten 

merupakan salah satu faktor yang membuat adonan elastis sehingga dapat 

meregang dan tidak mencegah udara untuk bebas keluar adonan.5 

Tepung sorgum sendiri dapat mensubstitusi 15-50% dari tepung 

terigu tanpa mengurangi rasa, tekstur, dan aroma produk. Tingkat substitusi 

tepung sorgum yang masih dapat ditoleransi adalah hingga 10% dengan 

kadar gluten 10,91%, nilai pengendapan 25,8 ml, aktivitas diastatik 394 mg 

maltose atau 10g tepung, dan kadar amilosa 25,9%.  

Tabel 10. Kadar Gluten, Nilai Pengendapan, Aktivitas Diastatik, Amilosa, 

dan Konsitensi Gel Campuran Tepung Terigu dan Sorgum 

 

Subtitusi 

(%) terigu 

: sorgum 

Gluten 

(%) 

Nilai 

pengendapan 

(mm) 

Aktivitas 

diastatik 

(mg 

maltosa/ 

10g tepung) 

Amilosa 

(%) 

Konsitensi 

gel (mm) 

100 

(kontrol) 
11,45 27,70 403 26,02 

42,52 

(sedang) 

10 : 90 
10,91 25,80 394 25,85 

41,21 

(sedang) 

20 : 80 
9,13 23,50 382 25,65 

37,13 

(sedang) 

30 : 70 
8,24 19,90 377 25,44 

36,58 

(sedang) 

40 : 60 
7,71 17,20 369 23,22 

36,01 

(sedang) 

50 : 50 
7 14,20 355 23,06 

35,25 

(sedang) 

Sumber : Suarni dan Zakir (2000) 

Nilai pengendapan menunjukkan mutu gluten. Semakin besar nilai 

pengendapan kadar gluten yang sama, semakin baik mutu gluten tepung 

tersebut. Nilai pengendapan tepung menurun seiring dengan turunnya kadar 
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gluten tepung. Kadar protein gluten yang rendah untuk menahan turunnya 

partikel pati, sehingga menurunkan nilai pegendapan tepung. Aktivitas 

diastatik tepung terigu menurun seiringnya dengan penambahan tepung 

sorgum. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya diastate dalam 

tepung, yang salah satu kemungkinan disebabkan oleh tingginya derajat 

sosoh biji sorgum. Kadar amilosa tepung sorgum lebih rendah dibanding 

terigu, sehingga makin tinggi tingkat substitusi makin rendah kandungan 

amilosa tepung campuran. Konsistensi gel tepung terigu lebih rendah 

dibandingkan tepung sorgum. Oleh karena itu, makin tinggi penambahan 

tepung sorgum, konsistensi gel semakin rendah atau adonan akan mengeras. 

Tanpa penambahan sorgum atau dengan menggunakan 100% terigu 

konsistensi gelnya adalah 45,52mm sehingga adonan akan lebih elastis dan 

kenal.6  

3. Serat Pangan  

Serat (fiber) adalah bagian dari tanaman yang terdiri atas 

polisakarida selulosa, hemilulosa, pektin, gum, dan mucilages, termasuk 

juga ninpolisakarida lignin yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan.18 Serat mempunyai banyak manfaat yang baik untuk kesehatan 

sehingga banyak yang telah memanfaatkan serat dalam membuat berbagai 

jenis produk makanan. Serat makanan dapat dikatakan juga serat pangan, 

serat makanan adalah karbohidrat kompleks tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan, tetapi dapat dicerna oleh mikrobakteri pencernaan.19  
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Serat pangan, dikenal juga sebagai serat diet atau (dietary fiber), 

merupakan bagian dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tersusun dari 

karbohidrat yang memiliki sifat resistan terhadap proses pencernaan dan 

penyerapan di usus halus manusia serta mengalami fermentasi sebagian atau 

keseluruhan di usus besar. Serat pangan (dietary fiber) berbeda dengan serat 

kasar (crude fiber). Menurut karakteristik fisik dan pengaruh terhadap 

tubuh, serat pangan dibagi atas dua golongan yaitu serat pangan larut air 

(soluble dietary fiber, SDF) dan serat pangan tidak larut air (insoluble 

dietary fiber, IDF).7 

Serat yang tidak larut air (insoluble dietary fiber) ada tiga macam 

yaitu, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat yang tidak larut air (insoluble 

dietary fiber) tersebut banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan dan 

kacang-kacangan. Sedangkan serat yang larut dalam air (soluble dietary 

fiber) adalah pektin, mucilase (getah) dan gum. Serat ini juga banyak 

terdapat pada buah-buahan, sayuran, sereal, akasia, dan rumput laut. 

Menurut andon (1987), serat larut air telah banyak digunakan sebagai bahan 

tambahan dan sebagai senyawa pengental seperti pati, tepung, gula lemak 

dan minyak, terutama sebagai pengganti pati. Subtitusi pati dengan serat 

larut air tidak hanya meningkatkan kadar serat produk akhir tetapi juga 

menurunkan kandungan kalori makanan, misalnya produk-produk 

minuman diet saat ini yang menggunkan serat larut air untuk menggantikan 

kekentalan yang hilang akibat pergantian gula pasir dalam formula.21  
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Serat pangan mempunyai banyak manfaatnya dalam mengontrol 

berat badan karena serat tidak menyumbangkan banyak energi serta dapat 

memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Serat juga dapat mencegah atau 

meringankan resiko diare atau konstipasi karena serat dapat menarik air ke 

dalam saluran cerna dan melembutkan fases. Serat penting dalam mencegah 

kanker kolon karena serat dapat mendorong percepatan lewatnya makanan 

melalui saluran cerna sehingga mempunyai transit time yang pendek 

sehingga mencegah terbukanya jaringan yang menyebabkan kanker dalam 

makanan. Serat juga dapat membantu mengontrol gula darah, mekanisme 

serat yang tinggi dapat memperbaiki kadar gula darah yaitu dengan 

kecepatan penyerapan makanan (karbohidrat) yang masuk ke dalam aliran 

darah yang dikenal glycaemic index (GI). Beberapa manfaat serat pangan 

(dietary fiber) untuk kesehatan yaitu :22 

a. Mengontrol berat badan atau kegemukan (obesitas)  

Serat larut air (soluble fiber), seperti pektin serta beberapa 

hemiselulosa mempunyai kemampuan menahan air dan dapat 

membentuk cairan kental dalam saluran pencernaan. Sehingga 

makanan kaya akan serat, waktu dicerna lebih lama dalam lambung, 

kemudian serat akan menarik air dan memberi rasa kenyang lebih lama 

sehingga mencegah untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak. 

Makanan dengan kandungan serat kasar yang tinggi biasanya 

mengandung kalori rendah, kadar gula dan lemak rendah yang dapat 

membantu mengurangi terjadinya obesitas.  
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b. Mengontrol gula darah  

Serat pangan mampu menyerap air dan mengikat glukosa, sehingga 

mengurangi ketersediaan glukosa. Diet cukup serat juga menyebabkan 

terjadinya kompleks karbohidrat dan serat, sehingga daya cerna 

karbohidrat berkurang. Keadaan tersebut mampu meredam kenaikan 

glukosa darah yang masuk ke dalam aliran darah yang dikenal 

glycaemic index (GI) dan menjadikannya tetap terkontrol.  

c. Mencegah gangguan gastrointestinal atau konstipasi 

Konsumsi serat pangan yang cukup, akan memberi bentuk, 

meningkatkan air dalam feses menghasilkan feses yang lembut dan 

tidak keras sehingga hanya dengan kontraksi otot yang rendah feses 

dapat dikeluarkan dengan lancar. Hal ini berdampak pada fungsi 

gastrointestinal lebih baik dan sehat. 

d. Mencegah kanker kolon (usus besar)  

Penyebab kanker usus besar diduga karena adanya kontak antara 

sel-sel dalam usus besar dengan senyawa karsinogen dalam konsentrasi 

tinggi serta dalam waktu yang lebih lama. Beberapa hipotesis 

dikemukakan mengenai mekanisme serat pangan dalam mencegah 

kanker usus besar yaitu konsumsi serat pangan tinggi maka akan 

mengurangi waktu transit makanan dalam usus lebih pendek, serat 

pangan mempengaruhi mikroflora usus sehingga senyawa karsinogen 

tidak terbentuk, serat pangan bersifat mengikat air sehingga konsentrasi 

senyawa karsinogen menjadi lebih rendah.  
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e. Mengurangi tingkat kolesterol dan penyakit kardiovasikuler  

Serat larut air menjerat lemak di dalam usus halus, dengan begitu 

serat dapat menurunkan tingkat kolesterol dalam darah sampai 5% atau 

lebih. Dalam saluran pencernaan serat dapat mengikat garam empedu 

(produk akhir kolesterol) kemudian dikeluarkan bersamaan dengan 

feses. Dengan demikian serat pangan mampu mengurangi kadar 

kolesterol sehingga dapat mengurangi penyakit kardiovasikuler.  

Rata-rata tingkat konsumsi serat masyarakat Indonesia secara umum 

yaitu 10,5 gram/orang/hari, dan ini baru mencapai separuh dari kecukupan 

serat yang dianjurkan. Kecukupan serat untuk orang dewasa berkisar antara 

20-35gram/hari atau 10-13 gram serat setiap 1000 kalori.21 
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Tabel 11. Angka Kecukupan Serat Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin 

Umur 

Angka 

Kecukupan 

Energi (kkal) 

Angka 

Kecukupan 

Protein (gram) 

Angka 

Kecukupan 

Serat (gram) 

Bayi    

0-6 bln 550 12 0 

7-11 bln 725 18 10 

Anak     

1-3 th 1125 26 16 

4-6 th 1600 35 22 

7-9 th 1850 49 26 

Laki-laki     

10-12 th 2100 56 30 

13-15 th 2475 72 35 

16-18 th 2675 66 37 

19-29 th 2725 62 38 

30-49 th 2625 65 38 

50-64 th 2325 65 33 

65-80 th 1900 62 27 

> 80 th 1525 60 22 

Perempuan     

10-12 th 2000 60 28 

13-15 th 2125 69 30 

16-18 th 2125 59 30 

19-29 th 2250 56 32 

30-49 th 2150 57 30 

50-64 th 1900 57 28 

65-80 th 1550 56 22 

> 80 th 1425 55 20 

       Sumber : Angka Kecukupan Gizi 2013 

4. Sifat Fisik 

Sifat-sifat pada komoditas memegang peranan sangat penting dalam 

pengawasan mutu dan standarisasi mutu produk. Sifat fisik biasanya banyak 

digunakan untuk perincian mutu komoditas dan standarisasi mutu karena 

sifat-sifat fisik lebih mudah dan cepat dikenali atau diukur dibandingkan 

dengan sifat-sifat kimia, mikrobiologik, dan fisiologik. Sifat fisik umum 

adalah sifat fisik yang berlaku untuk semua produk. Beberapa sifat mutu 
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fisik komoditas berlaku pada hampir semua komoditas, misalnya warna, 

bentuk, ukuran. Warna dimiliki oleh hampir semua produk padat dan cair. 

Kadang-kadang warna suatu produk memberikan ciri tertentu atau sifat-sifat 

lain yang penting yang berkaitan dengan mutu produk. Bentuk juga penting 

pada identitas produk. Semua produk padat mempunyai bentuk dan ukuran 

yang merupakan unsur-unsur penting dalam pengenalan produk.23 

a. Warna  

Warna merupakan sifat produk yang penting untuk suatu produk 

makanan. Warna dapat dipandang sebagai alat fisik (obyektif) dan 

sifat organoleptik (subjektif) dengan menggunakan indera 

penglihatan. Sementara itu sebagai gejala alam warna mempunyai 

fenomena psikologik yang tunduk dengan sifat-sifat manusiawi. 

Karena memiliki dua macam fenomena itu makan warna produk 

pangan juga diukur atau dianalisa secara subyektif dengan instrument 

fisik dan secara organoleptik atau subyektif dengan instrument 

manusiawi. 23 

b. Aroma  

Aroma merupakan salah satu atribut sensori yang penting dalam 

menilai berbagai produk yang dapat diamati melalui ransangan atau 

kepekaan dari indera pembau. Aroma memiliki sifat yang subjektif 

karena setiap orang memiliki tingkat sensitifitas yang berbeda-beda. 

Suatu produk akan memiliki aroma yang berbeda-beda berdasarkan 

tingkat sensitifitas dari panelis.  
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c. Rasa  

Rasa adalah suatu sifat produk yang dapat di amati melalui indera 

pengecap. Rasa secara umum hanya ada empat rasa dasar yaitu manis, 

pahit, masam dan asin. Rasa dapat dikenali dan dibedakan melalui 

kuncup-kuncup rasa yang terletak pada papilla lidah. Penyebaran 

empat rasa dasar pada lidah, menciptakan daerah kepekaan, seperti 

rasa manis yang terdapat pada ujung lidah, rasa pahit yang terletak 

pada bagian belakang, rasa masam yang terletak pada bagian tepi lidah 

dan rasa asin yang terleta pada kedua tepi dan ujung lidah. Gabungan 

empat rasa tersebut pada bahan pangan akan menciptakan cita rasa 

yang utuh. 24  

d. Tekstur   

Teksur adalah kenampakan dari sifat produk yang dapat dinilai 

serta diamati melalui indera peraba. Biasanya untuk menilai tekstur 

yang digunakan adalah sentuhan atau tekanan dari dari ujung jari 

tangan. Tekstur dari produk biasanya berbeda-beda biasanya tekstur 

meliputi lengket, halus, kasar, kental, elastis, lentur kenyal, dan lain-

lain. 

5. Sifat Organoleptik  

Sifat organoleptik dapat disebut juga dengan sifat subjektif pangan 

atau sifat inderawi karena penilaiannya menggunakan organ indera 

manusia, kadang juga disebut sifat sensorik karena penilaiannya didasarkan 

pada ransangan sensorik pada organ indera. Penginderaan dapat diartikan 
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sebagai suatu kesadaran pada sifat-sifat benda karena adanya rangsangan 

yang diterima alat indera yang berasal dari benda tersebut. Reaksi atau 

kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat berupa sikap untuk 

mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan benda 

penyebab rangsangan. Sifat organoleptik disebut juga penilaian subyektif, 

karena hasil penilaian dilakukan oleh seseorang dalam menilai suatu produk 

melalui alat inderanya.  

Sifat organoleptik merupakan hasil reaksi fisikopsikologik berupa 

tanggapan atau kesan pribadi seseorang panelis atau penguji mutu. 

Tanggapan atau kesan itu dapat dirasakan dengan mudah oleh panelis, 

namun kadang-kadang sifat organoleptik itu susah untuk dipaparkan atau 

dideskripsikan dalam kata-kata. Jadi, sifat organoleptik hanya dapat diukur 

atau dinilai dengan menggunakan manusia. Orang yang bertindak sebagai 

instrument dalam sifat-sifat organoleptik disebut panelis. Orang yang 

memeriksa mutu organoleptik untuk transaksi komoditas disebut pemeriksa 

atau penguji.24  

Untuk melaksanakan penilaian organoleptik diperlukan panel. 

Dalam penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi, 

panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri dari orang atau 

kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu suatu komoditi berdasarkan 

kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis. Dalam 

penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panelis, yaitu panelis 

perseorangan, panelis terbatas (3-5 orang ahli), panelis terlatih (15-25 
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orang), panel agak terlatih (15-25 orang), panelis konsumen (30-100 orang) 

dan panelis anak-anak (berusia 3-10 tahun). Perbedaan ketujuh panel 

tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian 

organoleptik.25  

1. Panelis perseorangan  

Penelis perseorangan adalah orang yang sangat ahli yang 

mempunyai kepekaan spesifik yang sangat tinggi. Panelis 

perseorangan sangat menguasai metode analisis organoleptik dengan 

sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah mempunyai 

kepekaan yang tinggi tinggi, penilaian dan cukup efisien. 

Kelemahannya adalah hasil dari pengujian adalah mutlak, dan ada 

kemunginan dapat terjadinya bias yang dapat menyebabkan pengujian 

tidak tepat karena tidak adanya pembanding. Hasil keputusan 

sepenuhnya ada pada seorang saja.  

2. Panelis terbatas 

Panelis terbatas adalah panel yang terdiri dari 3-5 orang yang 

mempunyai kepekaan tinggi, berpengalaman, dan berkompeten dalam 

melakukan penilaian. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor 

dalam penilaian mutu organoleptik. Keputusan diambil berdiskusi 

diantara anggota-anggotanya. 

3. Panelis terlatih  

Panelis terlatih adalah panelis yang terdiri dari 15-25 orang 

personal laboratorium yang telah terlatih dan mempunyai kepekaan 
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cukup baik dalam melakukan penilaian. Untuk menjadi terlatih perlu 

didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Hasil keputusan diambil 

setelah data dianalisis secara bersama.  

4. Panelis agak terlatih  

Panelis agak terlatih adalah panelis agak terlatih dapat dipilih 

dari kalangan terbatas yang berdasarkan terhadap tingkat kepekaanya. 

Panelis ini biasanya terdiri dari 15-25 orang yang sebelumya sudah 

dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada penilaian mutu 

dengan menguji datanya terlebih dahulu. Sedangkan data yang sangat 

menyimpang boleh tidak digunakan dalam keputusannya.  

5. Panelis tidak terlatih  

Panelis tidak terlatih terdiri dari 25 orang biasa yang 

anggotanya tidak tetap dan dipilih berdasarkan latar belakang 

sosialnya saja seperti jenis kelamin, suku, tingkat social, pendidikan. 

Panelis tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat organoleptik 

yang sederhana pada produk seperti sifat kesukaan pada produk 

tesebut. Panelis tidak terlatih ini biasanya terdiri dari orang dewasa 

dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita.  

6. Panelis konsumen  

Panelis konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang biasa. 

Panelis ini mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan 

berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu. 
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7. Panelis anak-anak  

Panelis anak-anak adalah panel yang umumnya menggunakan 

anak-anak berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai 

panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-

anak seperti permen, es krim dan lain sebagainya. Cara penggunaan 

panelis anak-anak harus secara sederhana dan bertahap, yaitu dengan 

memberitahukan secara pelan-pelan atau dengan bermain bersama, 

yang kemudian diminta responnya terhadap produk yang dinilai 

dengan alat bantu gambar berbentuk wajah yang sedang sedih, biasa 

atau tertawa. 

 

B. Landasan Teori 

Muffin adalah salah satu jenis panganan berupa cake dengan bentuk 

yang praktis, mudah, dan cepat dalam membuatnya yang biasanya dihidangkan 

dalam kondisi panas dan dapat dikonsumsi sebagai makanan berat ataupun 

makanan ringan ataupun sebagai sarapan pagi, bekal sekolah, atau kekantor dan 

juga untuk menemani acara minum teh atau kopi disore hari. Muffin biasannya 

memiliki bentuk yang seragam ukuran yang personal dan tidak terlalu besar, 

aroma yang sedap, tekstur yang padat, lembut, dan lembab, agak menggumpal 

di bagian isinya, mudah dibelah, dan mudah dikunyah. Walaupun muffin 

memiliki ukuran yang relatif kecil, akan tetapi muffin cukup mengenyangkan 

untuk dikonsumsi. Muffin bisa menjadi pilihan panganan yang bisa diandalkan, 

karena muffin bisa dibuat menjadi hidangan lengkap gizi dari karbohidrat, 
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protein dari daging dan telur vitamin dan mineral dari buah dan sayuran bisa 

dimasukkan ke dalamnya.10  

Dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan 

impor perlu dikembangkan bahan pangan lokal untuk diversifikasikan kedalam 

pangan pokok seperti beras serta mengurangi konsumsi terigu. Bahan pangan 

lokal yang masih belum banyak dimanfaatkan salah satunya adalah sorgum 

padahal potensi sorgum sebagai bahan pangan cukup besar. Kandungan nutrisi 

yang dimiliki biji sorgum juga cukup tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai 

substitusi bahan pangan untuk beberapa produk olahan, terutama yang berbasis 

tepung terigu seperti muffin. Biji sorgum mengandung karbohidrat 73%, lemak 

3,5%, dan protein 10%. Pemanfaatan biji sorgum dalam bentuk tepung lebih 

menguntungkan karena pada proses penepungan kadar tanin pada sorgum akan 

turun. Senyawa tersebut merupakan antinutrisi yang memberikan efek 

merugikan dalam sistem pencernaan manusia serta dapat memberikan warna 

kusam pada produk pangan.   

Sorgum mengandung mineral Fe yang tidak dimiliki oleh gandum. 

Unsur mineral Fe dalam sorgum sangat membantu dalam pembentukan sel 

darah merah. Kandungan serat yang dimiliki sorgum cukup tinggi dibandingkan 

dengan gandum. Serat yang terdapat dalam sorgum yaitu serat pangan (dietary 

fiber) serat yang dibutuhkan tubuh. Serat pangan sendiri mempunyai banyak 

manfaat yang baik untuk kesehatan. Serat pangan yang terdapat pada sorgum 

adalah selulosa, hemiselulosa, lignin, dan β-glukan. Dari kajian hasil penelitian 

yang didapatkan diketahui bahwa kelebihan muffin yang dihasilkan dengan 
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campuran tepung sorgum adalah nilai gizinya yaitu kadar serat pangannya yang 

cukup tinggi. Dimana semakin tinggi kadar tepung sorgum yang ditambahkan 

pada adonan muffin menunjukkan kadar serat pangan yang semakin tinggi. 

Kadar serat pangan produk muffin yang semakin tinggi disebabkan karena 

tepung sorgum yang memiliki kadar serat tidak larut (insoluble dietary fiber) 

dalam jumlah tinggi sedangkan tekandungan serat larut (soluble dietary fiber) 

dan β-glukan cukup rendah. Kadar serat biji sorgum yang sudah terkelupas 

mengandung 2,1 polisakarida non pati, 0,8% selulosa, dan 1,3% polisakarida 

non selulosa (β-glukan).26 

Selain itu, kelebihan dari tepung sorgum sendiri adalah daya 

kembangnya yang sangat tinggi dan mudah larut dalam air. Kedua sifat tersebut 

diperlukan dalam pembuatan produk makanan berbasis tepung. Tepung terigu 

memiliki kadar gluten yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan bahan 

makanan seperti roti karena gluten dapat membentuk sifat elastisitas yang 

tinggi. Keistimewaan dari gluten pada tepung terigu adalah memiliki 

kandungan protein penyusun yang seimbang yaitu glutenin dan gliadin, dimana 

kandungan tersebut tidak dimiliki oleh tepung sorgum. Oleh karena itu, dalam 

penggunaan tepung sorgum sebagai pengolahan bahan pangan seperti muffin 

perlu adanya pencampuran dengan tepung terigu.16  

Penelitian ini memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sorgum sebagai 

variasi campuran tepung sorgum pada pembuatan muffin untuk mengamati dan 

menilai dari sifat fisik, sifat organoleptik serta kadar serat pangan dari muffin.  
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C. Kerangka Konsep  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 3. Kerangka Konsep 

Keterangan : 

                          Variabel Bebas 

                                   Variabel Kontrol 

                         Variabel Terikat 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Ada perbedaan sifat organoleptik (warna, aroma, rasa, dan tekstur) muffin 

dengan variasi campuran tepung sorgum.  

Proses pengolahan, Waktu 

pengovenan, Suhu pengovenan, 

Penggunaan alat 

Variasi campuran tepung 

sorgum pada pembuatan muffin 

 Sifat fisik Muffin 

 Sifat Organoleptik Muffin 

 Kadar Serat Pangan Muffin 

Bahan tambahan lain : 

 Telur ayam 

 Margarin 

 Susu bubuk 

 Gula pasir 

 Baking powder 


