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ABSTRACT
Solid waste of cassava obtained from starch processing can be used as material for
cassava flakes. The purpose of this research was to know the effect of folic acid addition
and packaging type during preservation on chemical (folic acid, ash, fat, protein, and
carbohydrate content) and physical (hardness and wáter activity) characteristics of cassava
flakes. Factorial experiment of 2x2 arranged in Complete Randomized Design was used in
this experiment. The first factor was addition of folic acid, while the second factor was
preservation time. Folic acid of 3.44 mg per 100 g solid waste of cassava was added and
the preservation of the flakes produces was conducted in incubator at 34-35 oC for 2
months. Each treatment was replicated 3 times. The data was analysed by ANOVA and
continued by DMRT at =0.05. The results showed that ash and fat content of the flakes
were significantly affected by folic acid during preservation, however packaging and
interraction between the two factors were not significantly affected the parameters
measured. On the other hand, packing and the interraction between them were not
significantly affected protein and carbohydrate content of cassava flakes during the
preservation. Hardness level was significantly affected by packaging. Water activity (aw)
was significantly affected during preservation.
Key words : cassava flakes, fortification, preservering, packing

PENDAHULUAN
Pola pikir dan pola hidup
masyarakat dewasa ini telah mengalami
perubahan. Seiring perubahan tersebut
secara tidak langsung mengubah pola
konsumsi pangan
masyarakat yang
cenderung menuntut kepraktisan, baik dari
segi pembuatan maupun cara penyajiannya
tanpa mengu-rangi pemenuhan kebutuhan
tubuh akan gizi yang diperlukan. Salah satu
contoh produk instan yang mulai banyak
dikon-sumsi masyarakat di samping roti
dan biskuit untuk sarapan adalah flakes.
Cassava flakes merupakan makanan instan
berbasis ubi kayu dengan meman-faatkan
ampas singkong sebagai bahan baku

utamanya. Produk cassava flakes memiliki
keunggulan dalam hal peman-faatan limbah
ubi kayu (ampas singkong), serta harga
yang jauh lebih rendah dibandingkan
produk flakes lainnya yang terbuat dari
gandum atau jagung.
Asam folat bagi wanita hamil
memiliki peranan penting sehubungan
dengan peluang adanya kecacatan bayi
yang lahir dari ibu yang defisiensi asam
folat. Asam folat bermanfaat pada proses
kehamilan yang digunakan untuk pembentukan butir darah merah baru, peningkatan
volume darah, memperkuat dinding uterus,
plasenta dan tumbuh kembang janin
menjadi bayi cukup umur (Infosehat, 2005).
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Fortifikasi adalah penambahan zat
gizi mikro pada makanan yang dimakan
secara teratur dan dapat menghantarkan zat
gizi mikro pada populasi yang luas melalui
makanan yang dikonsumsi setiap hari
(Soekatri, 2005). Cassava flakes yang
difortifikasi dengan asam folat dapat menjadi alternatif makanan tambahan dan
sarapan ibu hamil.
Sebelum produk pangan sampai ke
konsumen, maka akan melalui proses
penyimpanan terlebih dahulu yang dapat
menyebabkan penurunan kualitas. Oleh
karena itu diperlukan perlakuan-perlakuan
tertentu terhadap produk pangan tersebut
untuk memperpanjang umur simpan. Salah
satunya adalah pengemasan yang bertujuan
untuk meminimalkan pengaruh lingkungan
selama penyimpanan. Kemasan mempunyai
peran penting dalam memperpanjang daya
simpan bahan pangan yaitu melindungi
produk yang ada didalamnya terhadap
kontaminasi dari luar dan melindungi bahan
dari kerusakan-kerusakan lain.
Penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat dalam upaya penganekaragaman bahan pangan berbasis ubi kayu.
Hasil penelitian ini juga dapat menjadi
masukan bagi industri yang bergerak di
bidang makanan instan berbasis tepung dan
berbahan baku lokal, sebab pengembangan
cassava flakes ini memiliki peluang pasar
yang sangat baik. Produk cassava flakes ini
dapat bermanfaat sebagai alternatif
makanan sarapan yang memiliki kandungan
energi, protein, serat, dan asam folat yang
cukup tinggi sehingga dapat menjadi
suplemen asam folat. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama
penggunaan kemasan dan penyimpanan
terhadap sifat kimia, dan fisika, cassava
flakes terfortifikasi.
BAHAN DAN METODE
Bahan yang digunakan untuk
pembuatan cassava flakes adalah tepung
ampas/onggok singkong, tapioka dan isolat
protein. Bahan-bahan tambahan antara lain
gula, garam, plastik pengemas HDPE (High
Density Poly Etilene), serta bahan
fortifikasi yaitu asam folat.
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Alat-alat yang digunakan dalam
penelitian ini adalah peralatan untuk
pembuatan cassava flakes antara lain alat
pencampur (mixer), mesin mie, grinder
(pembentuk adonan), timbangan, sendok,
mangkuk, panci, kompor, dan oven.
Tahapan penelitian ini meliputi
pembuatan cassava flakes fortifikasi,
kemudian dilanjutkan dengan penyimpanan
dan pengemasan untuk selanjutnya
dilakukan pengamatan selama 0, 1 dan 2
bulan. Cassava flakes yang telah dikemas,
disimpan selama dua bulan di dalam
inkubator dengan suhu 34-35°C. Cassava
flakes kemudian dianalisis sifat kimia dan
fisika. Sifat Kimianya meliputi kandungan
asam folat, kadar air, kadar abu, kadar
protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat,
sedangkan sifat fisiknya adalah tingkat
kekerasan dan aktivitas air.
Pembuatan Cassava Flakes Fortifikasi
Proses pembuatan cassava flakes
meliputi persiapan bahan, pencampuran dan
pengadukan, pembuatan pellet, pengukusan, pembuatan lempengan tipis (flaking)
serta pemanggangan. Formula yang digunakan berdasarkan hasil formulasi terbaik
menurut Wiranto (2005). Bahan baku
adonan 100 g berupa tapioka, ampas
singkong dan isolat protein masing-masing
sebesar 20%; 60%; dan 20%. Selain itu
ditambahkan pula bahan tambahan (per
100% bahan baku) 81,5 g berupa air, gula,
dan garam masing-masing sebesar 60%;
20%; dan 1,5%. Sehingga berat total
adonan sebesar 181,5 g yang menentukan
jumlah penambahan asam folat yakni
sebesar 0,00189% atau 3,5 g per adonan.
Angka ini diperoleh berdasarkan pada : (1)
angka kecukupan asam folat yang
dianjurkan untuk ibu hamil; (2) retensi
asam folat dan (3) bioavailabilitas asam
folat (Setiawan dan Rahayuningsih, 2004).
Rendemen cassava flakes yang dihasilkan
adalah 55,42% peradonan.
Pembuatan cassava flakes dimulai
dengan persiapan bahan yaitu menimbang
semua bahan baku. Bahan baku berupa
tepung (onggok singkong, isolat protein
kedelai, dan tapioka) dicampur sampai
merata dengan menggunakan ayakan.
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Kemudian ditambahkan campuran
air, gula, garam. Fortifikan dicampur
bersama-sama
dengan
air.
Adonan
dicampur dengan meng-gunakan mixer
sampai homogen kemudian dimasukkan ke
dalam grinder dengan diameter 7 mm untuk
pembentukan pellet.
Proses
selanjutnya
adalah
pemotongan pellet dengan panjang kurang
lebih 1 cm. Pellet yang sudah dipotongpotong tersebut lalu dikukus (steam) selama
2 menit 20 detik. Hal ini dilakukan agar
adonan tergelatinasi sehingga tidak hancur
dan pecah pada saat dipipihkan. Tahapan
berikutnya
dibentuk
flakes/lembaranlembaran tipis seperti emping dengan
menggunakan roller dengan ketebalan 1
mm. Setelah terbentuk flakes kemudian
dikeringkan dengan menggunakan oven
pada suhu 135C selama 15 menit.

sedangkan faktor kedua adalah pengemasan. Taraf perlakuan untuk penambahan
asam folat adalah tanpa penambahan dan
penambahan asam folat sebesar 3,44
mg/100 g cassava, sedangkan taraf perlakuan untuk pengemasan adalah tanpa
pengemasan dan dengan pengemasan. Sifat
fisik dan kimia dari kerupuk ampas
singkong, yaitu kadar air, abu, lemak,
protein, dan karbohidrat, dianalis setelah
penyimpanan dalam inkubator pada 3435oC untuk waktu 1 dan 2 bulan. Data-data
yang diperoleh dianalisis dengan analisis
sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji
beda rata-rata Duncan (DMRT) untuk
mengetahui
pengaruh
masing-masing
perlakuan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis sifat kimia yang
dilakukan terhadap cassava flakes dengan
perlakuan penggunaan kemasan dan lama
penyimpanan meliputi analisis proksimat
(kadar air, abu, protein, lemak dan
karbohidrat) dan analisis kandungan asam
folat.

Rancangan Percobaan
Percobaan faktorial 2x2 ini dilaksanakan menggunakan Rancangan Acak
Lengkap dengan tiga kali ulangan. Faktor
pertama adalah penambahan Asam Folat,

Table 1. Analized result of cassava flakes several properties during preservering inside the incubator
with temperature 34 – 35oC.
Treatment

Nutrient Rate Content
Packaging

Preservation
time
(months)
0

0.87

CarboAsh
Protein
Fat (%)
hydrate
(%)
(%)
(%)
2.41
1.1
13.32
82.3

1

0.73

2.44

0.48

12.87

83.48

0

2

0.69

2.61

0.23

11.85

84.62

0

0

0.87

2.41

1.1

13.32

82.3

0.50

1

0.71

2.37

0.41

14.59

81.92

0

2

0.72

2.56

0.21

13.36

83.15

0

0

0.88

2.36

1.29

12.99

82.48

2.50

1

0.77

2.43

0.13

14.28

82.39

1.66

2

0.71

2.60

0.08

14.29

82.32

1.20

0

0.88

2.36

1.29

12.99

82.48

2.50

1

0.74

2.37

0.29

14.5

82.1

1.80

2

0.68

2.65

0.2

14.19

82.28

1.66

Without
packaging
Without folic
acid addition
With
packaging

Without
packaging
With folic
acid addition
With
packaging

Water
(%)

Folic
Acid
(ppm)
0.5 0

Note : Folic acid was added of 3.44 mg per 100 g solid waste cassava from starch processing, water
content was calculated based on wet basis
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Sifat Kimia
Kandungan Asam Folat
Kandungan asam folat cassava
flakes fortifikasi berkisar antara 1,2-2,5
ppm dan secara keseluruhan dapat dilihat
pada Gambar 1. Hasil analisis
ragam
menun-jukkan bahwa perlakuan penambahan asam folat, lama penyimpanan serta
interaksi antara fortifikasi dan lama
penyimpanan berpengaruh nyata ( < 0,05)
terhadap kandungan asam folat cassava
flakes, sedangkan penggunaan kemasan
tidak berpengaruh nyata ( > 0,05). Hasil
uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa lama
penyimpanan bulan ke-0 berbeda nyata
dengan penyimpanan bulan pertama dan
bulan ke dua.
Gambar 1 menunjukkan adanya penurunan kandungan asam folat selama
penyimpanan. Cassava flakes fortifikasi
dan tanpa kemasan mengalami penurunan
kandungan asam folat yang lebih besar
dibandingkan cassava flakes yang diberi
pengemas. Hal ini diduga karena proses
oksidasi asam folat akan dapat dihambat
pada produk dengan adanya pengemasan.
Asam folat sangat sensitif dan mudah rusak
oleh sinar UV, panas, pH dibawah 4 atau
pengaruh suhu penyimpanan (Suara
merdeka, 2004) .

ISSN 1858-2419

diketahui terdapat kandungan asam folat
pada cassava flakes yang cukup kecil pada
awal pengamatan (0 bulan) yang
menunjukkan kandungan asam folat alami
dari bahan. Sedangkan kandungan asam
folat pada bulan ke-1 dan ke-2 menurun
hingga 0 %, menunjukkan pengaruh dari
lingkungan karena kondisi cassava flakes
tanpa kemasan.
Penurunan asam folat antara
cassava flakes kemasan dengan tanpa
kemasan menunjukkan bahwa cassava
flakes dengan kemasan mengalami penurunan kadar asam folat yang lebih kecil.
Plastik HDPE merupakan salah satu plastik
yang memiliki densitas yang tinggi
sehingga pertukaran udara dapat diperkecil.
Faktor yang dapat merusak vitamin adalah
cahaya, oksigen, dan panas. Kerusakan
asam folat pada cassava flakes selama
penyimpanan
kemungkinan
besar
disebabkan karena adanya panas inkubator.
Kadar Air
Kadar air sangat penting dalam
menentukan daya awet dari bahan makanan
karena mempengaruhi sifat fisik, kimia,
perubahan mikrobiologi, dan perubahan enzimatis (Buckle et al., 1987). Kadar air
cassava flakes selama penyimpanan
berkisar antara 0,68-0,88 %.
1.0

3

Folic acid (ppm)

2

A0B0
A0B1

1.5

A1B0
A1B1

1
0.5

0.8
0.7

A0B0

0.6

A0B1

0.5

A1B0

0.4

A1B1

0.3
0.2
0.1
0.0

0
0

1

2

Preservation (Month)

Figure 1. Folic acid rate content in cassava
flakes during preservering
Note :
a0b0 = Without folic acid addition, and without
packaging
a0b1 = Without folic acid addition, and with
packaging
a1b0 = With folic acid addition of 3.44 mg/100 g
solid waste of cassava, and without packing
a1b1 = With folic acid addtion of 3,44 mg/100 g
solid waste of cassava, and with packing

Pada Tabel 1 dan Gambar 1, penga-matan
kontrol (tanpa penambahan asam folat),
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Moisture content (%bb))

0.9

2.5

0

1

2

Preservation (Month)

Figure 2. Moisture rate content of cassava
flakes during preservering

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan lama penyimpanan
berpengaruh nyata ( < 0,05) terhadap
kadar
air
cassava
flakes
selama
penyimpanan, akan tetapi penggunaan
kemasan dan interaksi antara keduanya
(lama penyimpanan dan kemasan) tidak
berpengaruh nyata ( > 0,05). Hasil uji
lanjut Duncan menunjukkan bahwa kadar
air bulan ke-0 berbeda nyata dengan kadar

Farid Rakhmat et al.

Sifat Fisiko Kimia Pada Pengemasan dan Penyimpanan Cassava Flakes Fortifikasi

air bulan ke-1 dan bulan ke-2. Kadar air
semua perlakuan selama penyimpanan
mengalami penurunan.
Penurunan kadar air ini diduga
karena tempat penyimpanan flakes berada
dalam inkubator dengan suhu 34-35C.
Suhu penyimpanan lebih tinggi dibandingkan suhu ruang (34:27 C), sehingga
dimungkinkan masih terjadi penguapan
selama penyimpanan. Flakes berada di
dalam inkubator dimana suhu dan
kelembaban diluar inkubator sedikit sekali
dapat mempengaruhi keadaan di dalam
inkubator. Pemakaian kemasan terhadap
produk tidak berpengaruh besar terhadap
laju penguapan air (penggunaan kemasan
tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air
(   0,05).

( > 0,05) terhadap kadar abu cassava
flakes. Hal ini menunjukan bahwa
penggunaan kemasan tidak mempengaruhi
perubahan kadar abu produk selama
penyimpanan.
Kadar Protein
Analisis protein dalam makanan
pada umumnya ditujukan pada kadar total
protein dan jumlah gram protein dalam
bahan pangan dihitung dari perkalian
jumlah gram nitrogen dengan 6,25. Angka
ini berdasar pada protein sederhana
mengandung 16% nitrogen (Sulaeman,
1995). Kadar protein cassava flakes selama
penyimpanan berkisar antara 11,85-14,29%
dan secara keseluruhan dapat dilihat pada
Gambar 4.
16

3.0

Ash content (%))

2.5
2.0

A0B0
A0B1

1.5

A1B0
A1B1

1.0
0.5
0.0
0

1

2

Preservation (Month)

Figure 3. Ash rate content of cassava flakes
during preservering

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa pelakuan penambahan asam folat
tidak berpengaruh nyata ( > 0,05) terhadap kadar abu cassava flakes. Perlakuan
lama penyimpanan berpengaruh nyata.
Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan
bahwa lama penyimpanan bulan ke-0 dan
ke-1 tidak berbeda nyata namun penyimpanan bulan ke-2 berbeda nyata dengan
penyimpanan bulan ke-0 dan ke-1.
Penggunaan kemasan dan interaksi antara
lama penyimpanan tidak berpengaruh nyata

14
12
Protein (%)

Kadar Abu
Kadar abu dari suatu bahan pangan
menunjukkan residu bahan anorganik yang
tersisa setelah suatu bahan dibakar sampai
bebas karbon. Kadar abu dapat menggambarkan secara kasar kandungan mineral
dari suatu bahan pangan (Winarno, 1997).
Kadar abu cassava flakes selama
penyimpanan berkisar antara 2,36-2,65 %.

A0B0

10

A0B1

8

A1B0

6

A1B1

4
2
0
0

1

2

Preservation (Month)

Figure 4. Protein rate content of cassava
flakes during preservering

Perlakuan lama penyimpanan,
peng-gunaan kemasan serta interaksi
antara keduanya tidak berpengaruh
nyata pada terhadap kadar protein
cassava flakes. Tidak berbeda nyatanya
kadar protein selama penyimpanan
dengan penggunaan kemasan maupun
tanpa kemasan diduga karena tidak
adanya interaksi antara flakes dengan
lingkungan luar yang disebabkan flakes
disimpan dalam inkubator walaupun
pada 34-35C. Penyimpanan dalam
inkubator menyebabkan tidak adanya
faktor yang mempengaruhi kerusakan
bahan pangan seperti cahaya, adsorpsi,
dan
interaksi
dengan
oksigen,
perubahan kadar air, dan perubahan
mekanis (Winarno, 1984
Kadar Lemak
Lemak merupakan bagian integral
dari semua bahan. Lemak berperan dalam
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1.4
1.2
1.0
Fat (%)

A0B0
0.8

A0B1

0.6

A1B0
A1B1

0.4
0.2
0.0
0

1

2

Preservation (Month)

Figure 5. Fat rate content of cassava flakes
during preservering

Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa lama penyimpanan berpengaruh
nyata namun penggunaan kemasan dan
interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata
( > 0,05). Uji lanjut Duncan terhadap lama
penyimpanan menunjukkan bahwa kadar
lemak cassava flakes pada penyimpanan
satu bulan dan dua bulan tidak berbeda
nyata, sedangkan penyimpanan 0 bulan
berbeda nyata terhadap penyimpanan pada
bulan ke-1 dan ke-2. Selama penyimpanan
kadar lemak cassava flakes mengalami
penurunan. Hal ini mungkin disebabkan
karena adanya inisiasi atau faktor-faktor
pemicu kerusakan lemak pada cassava
flakes selama penyimpanan. Salah satunya
adalah panas.
Gambar 5. menunjukkan bahwa
selama penyimpanan kadar lemak cassava
flakes mengalami penurunan. Hal ini
mungkin disebabkan karena adanya inisiasi
atau faktor-faktor pemicu kerusakan lemak
pada cassava flakes selama penyimpanan.
Salah satunya adalah panas. Suhu
penyimpanan (34-35C) diduga dapat
menyebabkan degradasi lemak menjadi
molekul-molekul yang lebih kecil seperti
asam-asam lemak bebas dan senyawa
keton.
Kadar Karbohidrat
Karbohidrat mempunyai peranan
penting dalam menentukan karakteristik
bahan makanan seperti warna, rasa, dan
tekstur. Dalam tubuh karbohidrat berguna
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untuk mencegah timbulnya ketosis,
pemecahan protein yang berebihan,
kehilangan mineral, dan berguna untuk
membantu metabolisme lemak dan protein
(Sulaeman, 1995).
Kadar karbohidrat cassava flakes
diperoleh dengan cara by difference yaitu
hasil pengurangan semua kadar zat gizi
(dianggap 100%) dengan kadar protein,
lemak, abu, dan air. Kadar karbohidrat
cassava flakes selama penyimpanan
berkisar antara 81,92-84,62% seperti
terlihat pada Gambar 6.
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan lama penyimpanan dan
penggunaan kemasan tidak berpengaruh
nyata pada =0,05, terhadap kadar
karbohidrat cassava flakes. Hal ini diduga
bahwa
kadar
karbohidarat
selama
penyimpanan lebih stabil bila dibandingkan
dengan vitamin dan protein (Mudjajanto,
1991).
90
80

Carbohydrate (%))

menambah kalori serta memperbaiki tekstur
dan cita rasa bahan pangan (Winarno,
1997). Kadar lemak cassava flakes selama
penyimpanan berkisar antara 0,08-1,29.
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Figure 6. Carbohidrate rate content of
cassava flakes during preservering

Sifat Fisik
Tingkat Kekerasan
Tingkat kekerasan produk diukur
dengan menggunakan Rheoner RE 3305,
dimana nilainya ditentukan berdasarkan
besarnya gaya tekan yang diperlukan untuk
mendeformasi produk sampai pecah. Hasil
pengukuran tingkat kekerasan cassava
flakes selama penyimpanan berkisar antara
antara 186-289 gf (gram force).
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa penggunaan kemasan berpengaruh
nyata terhadap tingkat kekerasan produk
( < 0,05). Sedangkan lama penyimpanan
dan interaksi antara kemasan dan lama
penyimpanan tidak berpengaruh nyata pada
 = 0,05. Hasil uji lanjut Duncan
menunjukkan bahwa lama penyimpanan
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bulan ke-0 dan ke-2 tidak berbeda nyata,
penyimpanan bulan ke-2 dan ke-1 tidak
berbeda nyata, namun penyimpanan nol
bulan dan satu bulan berbeda nyata
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Figure 7. Stern level rate of cassava flakes
during preservering

.
Penyimpanan selama satu bulan
cassava flakes mengalami kenaikan tingkat
kekerasan, tetapi pada bulan ke-2 tingkat
kekerasan sedikit menurun. Walaupun
kadar air cassava flakes selama penyimpanan mengalami penurunan, akan tetapi
tingkat kekerasan produk menurun. Hal ini
diduga karena adanya faktor selain kadar
air yang mempengaruhi tingkat kekerasan
produk, misalnya adanya kerusakan pada
produk akibat degradasi lemak yang dapat
menyebabkan tingkat kekerasan produk
menurun.

Hasil
uji
lanjut
Duncan
menunjukkan bahwa penyimpanan pada nol
bulan dan satu bulan tidak berbeda nyata,
sedangkan penyimpanan pada dua bulan
berbeda nyata dengan penyimpanan nol
bulan dan satu bulan.
Jumlah aw cassava flakes tanpa
kemasan cenderung mengalami kenaikan
sedangkan cassava flakes dengan kemasan
kadar aw relatif konstan. Kadar air dan laju
penguapan produk selama penyimpanan
tanpa kemasan akan cepat menyesuaikan
dengan tingkat kelembaban dan kadar air
dalam inkubator. Kecepatan penyesuaian
kadar air dan uap air sedikit dihambat
dengan adanya kemasan sehingga kadar aw
produk dalam kemasan relatif konstan.
Kadar aw yang rendah dan penggunaan
kemasan akan meminimalkan kerusakan
oleh mikroorganisme sehingga menjadikan
produk lebih tahan lama.
0.7
0.6

Water activity

Farid Rakhmat et al.

0.5

A0B0

0.4

A0B1

0.3

A1B0
A1B1

0.2
0.1
0
0

1

2

Preservation (Month)

Aktivitas Air (aw)
Kandungan air dalam bahan
makanan mempengaruhi daya tahan bahan
makanan terhadap serangan mikroba dan
dinyatakan dengan aw, yaitu jumlah air
bebas yang dapat digunakan oleh
mikroorgnisme
untuk
pertumbuhanya
(Sulaeman, 1995). Jumlah aw cassava flakes
selama penyimpanan berkisar antara 0,510,62. Jenis mikro-organisme yang dapat
tumbuh dengan kondisi aw berkisar antara
0,51-0,62 adalah fungi xerofilik dan khamir
osmofilik.
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa lama penyimpanan berpengaruh
nyata pada =0,05 terhadap kadar aw
cassava flakes. Penggunaan kemasan dan
interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata (>0,05) pada kadar aw
cassava flakes selama penyimpanan.

Figure 8. Content of aw rate of cassava flakes
during preservation

Gambar 8 menunjukkan bahwa
jumlah aw cassava flakes tanpa kemasan
cenderung mengalami kenaikan sedangkan
cassava flakes dengan kemasan kadar aw
relatif konstan. Kadar air dan laju
penguapan produk selama penyimpanan
tanpa kemasan akan cepat menyesuaikan
dengan tingkat kelembaban dan kadar air
dalam inkubator. Kecepatan penyesuaian
kadar air dan uap air sedikit dihambat
dengan adanya kemasan sehingga kadar aw
produk dalam kemasan relatif konstan.
Kadar aw yang rendah dan penggunaan
kemasan akan meminimalkan kerusakan
oleh mikroorganisme sehingga menjadikan
produk lebih tahan lama.
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KESIMPULAN
Dari
hasil
penelitian
dapat
disimpulkan bahwa, kandungan asam folat
cassava flakes terfortifikasi berkisar antara
1,20-2,50 ppm. Lama penyimpanan
berpengaruh nyata terhadap kadar asam
folat dan penambahan asam folat
berpengaruh nyata terhadap kandungan
asam folat cassava flakes. Kadar air, abu,
dan lemak cassava flakes selama
penyimpanan berkisar antara 0,71-0,88%,
2,364-2,65% dan 0,08-1,29%. Perlakuan
lama penyimpanan berpengaruh nyata ( <
0,05), akan tetapi penggunaan kemasan dan
interaksi antara keduanya tidak berpengaruh nyata. Kadar protein dan karbohidarat cassava flakes selama penyimpanan
berkisar antara, 11,85-14,59%, dan 81,9284,62%. Perlakuan lama penyimpanan,
penggunaan kemasan, dan interaksi antara
keduanya tidak berpengaruh nyata ( >
0,05).
Tingkat kekerasan cassava flakes selama
penyimpanan berkisar antara antara 186289 gf. Penggunaan kemasan berpengaruh
nyata terhadap tingkat keke-rasan produk.
Kadar
aw cassava
flakes
selama
penyimpanan berkisar antara 0,51-0,62.
Lama penyimpanan berpengaruh nyata ( >
0,05) pada kadar aw cassava flakes selama
penyimpanan.
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