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DAYA TERIMA DAN UJI PROKSIMAT BAGEA TEPUNG IKAN GABUS 
(Channa Striata) DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KELOR 

(Moringa Oleifera) UNTUK ANAK STUNTING 

 

RINGKASAN 

 

RINA ASHARI 

Di bawah bimbingan Suwarni dan Kasmawati 

Latar Belakang : Ikan gabus merupakan sumber protein dan kalsium yang sangat penting 
bagi tubuh karena dapat membantu pertumbuhan. Ikan gabus juga memiliki zat gizi potensial 
yang cukup tinggi yaitu albumin (21%), asam amino yang lengkap, mikronutrien zink, 
selenium, iron dan albumin merupakan jenis protein yang dibutuhkan untuk melindungi anak 
dari penyakit infeksi. Daun kelor memiliki kandungan protein, vitamin dan mineral tinggi 
yang memiliki potensi sebagai makanan tambahan untuk anak-anak yang kekurangan gizi. 
Salah satu penyebab stunting pada balita adalah kurangnya asupan protein dan mineral 
khususnya Fe. 
Tujuan : Untuk mengetahui daya terima dan uji proksimat bagea tepung ikan gabus dengan 
penambahan tepung daun kelor untuk anak stunting. 
Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan menggunakan 4 
perlakuan dengan cara penambahan konsentrasi tepung daun kelor dengan konsentrasi 0%, 
5%, 10%, dan 15%. Penelitian ini dilaksanakan pada 27 dan 29 Maret 2021. Proses 
pengumpulan data dilakukan di Laboratorium Ilmu Pangan Jurusan Gizi Politeknik 
Kesehatan Kendari. Jumlah panelis dalam penelitian adalah 35 orang. 
Hasil : Berdasarkan hasil uji statistik dengan krusskal wallis terdapat perbedaan daya terima 
warna, aroma, rasa, dan tekstur yang nyata antara bagea perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan 
bagea tanpa perlakuan (P0) (0,000 < 0,05). Berdasarkan hasil uji proksimat dapat dilihat 
kandungan gizi protein tertinggi adalah pada produk P0 yaitu (76,28%), Lemak tertinggi 
adalah pada produk P3 yaitu (0,85%) Karbohidrat tertinggi adalah pada produk P3 yaitu 
(10,77%), kandungan Fe tertinggi adalah pada produk P3 yaitu (7,98 mg/100g), dan 
kandungan energi tertinggi adalah pada produk P3 yaitu (328,13 kkal/100g). 
 
Kata Kunci : Bagea tepung ikan gabus, tepung daun kelor, daya terima, proksimat, stunting. 
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RECEIVABILITY AND PROXIMATE TEST OF BAGEA FISH FLOUR (Channa 
Striata) WITH THE ADDITION OF MORINGA LEAF FLOUR (Moringa Oleifera) 

FOR STUNTING CHILDREN 

  

ABSTRACT 

  

RINA ASHARI 

Under the guidance of Suwarni and Kasmawati 

Background : Snakehead fish is a source of protein and calcium which is very important for 
the body because it can help growth. Snakehead fish also has high potential nutrients, namely 
albumin (21%), complete amino acids, micronutrients zinc, selenium, iron and albumin are 
types of protein needed to protect children from infectious diseases. Moringa leaves contain 
high levels of protein, vitamins and minerals which have potential as food additives for 
malnourished children. One of the causes of stunting in toddlers is the lack of protein and 
mineral intake, especially Fe. 
Objective: To determine the acceptability and proximate test of snakehead fish meal bagea 
with the addition of Moringa leaf flour for stunting children. 
Methods: This study used antype of research experimental using 4 treatments by adding the 
concentration of Moringa leaf flour with concentrations of 0%, 5%, 10%, and 15%. This 
research was conducted on 27 and 29 March 2021. The data collection process was carried out 
at the Food Science Laboratory, Department of Nutrition, Kendari Health Polytechnic. The 
number of panelists in the study was 35 people. 
Results: Based on the results of statistical tests with Krusskal Wallis, there were significant 
differences in the acceptability of color, aroma, taste, and texture between the treated bagea 
(P1, P2, and P3) and the untreated bagea (P0) (0.000 < 0.05). Based on the results of the 
proximate test, it can be seen that the highest protein nutrient content is in product P0 (76.28%), 
the highest fat is in product P3 (0.85%) The highest carbohydrate is in product P3 (10.77%), 
the highest carbohydrate content is product P3 (10.77%), The highest Fe was in product P3 
(7.98 mg/100g), and the highest energy content was in product P3 (328.13 kcal/100g). 

  
Keywords: Bagea snakehead fish meal, Moringa leaf meal, acceptability, proximate, stunting. 
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Pendahuluan 

Permasalahan gizi masih merupakan 

permasalahan kesehatan publik terutama di 

Indonesia. Kekurangan gizi pada umumnya 

berlangsung pada anak bayi serta anak usia 

sekolah sebab pada usia tersebut anak 

mengalami perkembangan yang pesat. Salah 

satu permasalahan gizi yaitu Stunting [1]. 

Stunting ialah kondisi badan yang pendek 

ataupun sangat pendek bila dibanding dengan 

usia yang semestinya, stunting berlangsung 

akibat kekurangan gizi serta penyakit 

berulang dalam waktu lama pada masa masih 

dalam kandungan sampai 2 tahun awal 

kehidupan seorang anak (Black et al., 2008 

dalam Susilawati 2016 ) [2]. 

Berdasarkan Hasil Utama Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas), melaporkan 

bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia 

pada tahun 2013 sebesar 37,2%, mengalami 

penurunan bila dibandingkan dengan 

prevalensi balita stunting di Indonesia pada 

tahun 2018 sebesar 30,8%. Sedangkan 

prevalensi balita stunting di Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2013 sebesar 42,6%, 

mengalami penurunan bila dibandingkan 

dengan prevalensi balita stunting di Sulawesi 

Tenggara pada tahun 2018 sebesar 

30,2%[3][4]. Berdasarkan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas). Melaporkan bahwa 

prevalensi balita stunting di Kendari pada 

tahun 2018 sebesar 28,6% [4]. 

Stunting menjadi prioritas masalah yang 

harus segera ditangani. Salah satunya dengan 

penanganan yaitu memperbaiki asupan zat 

gizi. Dengan memberikan makanan 

tambahan dari kue Bagea tepung ikan gabus 

yang disubstitusi dengan penambahan bahan 

pangan yang memiliki kandungan gizi yang 

tinggi berupa tepung daun kelor. Hal ini 

berdasarkan dari penelitian Hana, 2017 yang 

menyatakan bahwa pengembangan jajanan 

lokal bagea dengan penambahan tepung ikan 

gabus ini adalah untuk meningkatkan zat gizi 

kalsium pada jajanan lokal bagea yang 

dimana dapat memenuhi sebagian atau semua 

kebutuhan kalsium pada balita sehingga 

dapat menjadi alternatif untuk 

penanggulangan stunting [2]. 

Salah satu bahan pangan yang dapat 

dimanfaatkan untuk substitusi kue bagea 

merupakan ikan gabus. karna Zat gizi protein 

serta kalsium yang dimiliki ikan gabus sangat 

berguna untuk tubuh sebab dapat membantu 

perkembangan, sistem pergerakan serta alat 

pengangkut (Winarno, 2008)[2]. Selain 

protein serta kalsium yang terdapat pada ikan 

gabus, ikan gabus juga memiliki zat gizi 

potensial yang cukup tinggi ialah protein 

(70%), albumin (21%), asam amino yang 

lengkap (asam amino esensial dan non- 
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esensial), mikronutrien zinc, selenium serta 

iron (fadli, 2010)[5]. 

Hasil studi penelitian dari mahasiswi 

Politeknik Kesehatan Makassar hana, 2017 

menunjukkan bahwa daya terima terbaik 

konsumen terhadap jajanan lokal bagea 

dengan penambahan tepung ikan gabus 

adalah konsentrasi 15%[2]. 

Daun kelor (moringa oleifera) memilki 

potensi untuk meningkatkan dan 

memperbaiki status gizi anak stunting. 

Adapun daun kelor yang telah diubah 

menjadi tepung dapat bermanfaat untuk 

perbaikan gizi, yang mengandung protein 

setara 9 kali protein dalam yoghurt, 15 kali 

kalium dalam pisang serta dari segi ekonomi, 

25 kali zat besi dalam bayam, 17 kali kalsium 

dalam susu, 10 kali vitamin A dalam wortel, 

½ kali vitamin C dalam jeruk [6]. Dasar 

pemilihan konsentrasi penambahan  tepung 

daun kelor yang digunakan berdasrkan 

penelitian Hasyim, 2019 yang menggunakan 

4 perlakuan dengan konsentrasi berbeda yaitu 

0%, 5%, 10%, dan 15%.  

Dari penelitian diatas peneliti ingin 

membuat bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor untuk anak 

stunting dengan menggunakan konsentrasi   

tepung ikan gabus yang diperoleh dari 

penelitian Hana, 2017 yaitu 15%, serta 

penelitian Hasyim, 2019 yaitu 5%, 10%, dan 

15% untuk tepung daun kelor. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian eksperimen dengan menggunakan 

4 perlakuan dengan cara penambahan 

konsentrasi tepung daun kelor pada bagea 

ikan gabus. Proses pembuatan dilakukan 

berdasarkan 4 perlakuan yang kemudian 

selanjutnya dilakukan uji organoleptik 

dengan menggunakan lembar check list 

dengan tetap memenuhi protokol kesehatan 

dan untuk uji proksimat dilakukan uji 

laboratorium yang bertempat di 

Laboratorium Biologi FMIPA Universitas 

Haluoleo Kendari. 

Hasil 
1. Daya Terima Atribut Warna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. 
Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Warna Bagea 

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan 

bahwa tingkat tertinggi untuk daya terima 

atribut “warna” bagea, terdapat pada bagea 
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tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor perlakuan kontrol (P0) dengan 

kategori “sangat suka” 51,4% (n = 18), dan 

“suka” 45,7% (n = 16). Sementara untuk daya 

terima atribut warna terendah terdapat pada 

bagea tepung ikan gabus dengan penambahan 

tepung daun kelor perlakuan perlakuan dua 

(P3) dengan kategori “tidak suka” 42,9% (n 

= 15) dan “sangat tidak suka” 34,3% (n = 12).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

Kruskal Wallis, kesukaan terhadap atribut 

warna yaitu p = 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak artinya ada perbedaan daya terima 

warna yang nyata antara bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun 

kelor perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan 

bagea tepung ikan gabus tanpa penambahan 

tepung daun kelor (P0). 

2. Daya Terima Atribut Aroma  

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2. 
Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Aroma Bagea 

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan 

bahwa tingkat tertinggi untuk daya terima 

atribut “Aroma” bagea, terdapat pada bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) dengan kategori “sangat 

suka” 54,3% (n = 19), dan “suka” 42,9% (n = 

15). Sementara untuk daya terima atribut 

aroma terendah terdapat pada bagea tepung 

ikan gabus dengan penambahan tepung daun 

kelor perlakuan dua (P3) dengan kategori 

“tidak suka” 48,6 % (n = 17) dan “sangat 

tidak suka” 37,1% (n = 13).  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

Kruskal Wallis, kesukaan terhadap atribut 

aroma yaitu p = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 

artinya ada perbedaan daya terima aroma 

yang nyata antara bagea tepung ikan gabus 

dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0). 

3. Daya Terima Atribut Rasa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 3. 
Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Rasa Bagea 
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Berdasarkan grafik 3 menunjukkan 

bahwa tingkat tertinggi untuk daya terima 

atribut “Rasa” bagea, terdapat pada bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) dengan kategori “sangat 

suka” 42,9% (n = 15), dan “suka” 45,7% (n = 

16). Sementara untuk daya terima atribut rasa 

terendah terdapat pada bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan perlakuan dua (P3) dengan 

kategori “tidak suka” 34,3% (n = 12) dan 

“sangat tidak suka” 31,4% (n = 11). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

Kruskal Wallis, kesukaan terhadap atribut 

rasa yaitu p = 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak 

artinya ada perbedaan daya terima rasa yang 

nyata antara bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

(P1, P2, dan P3) dengan bagea tepung ikan 

gabus tanpa penambahan tepung daun kelor 

(P0). 

4. Daya Terima Atribut Tekstur  

 

 

 

 

 

Gambar 4. 
Daya Terima Berdasarkan Atribut 

Tekstur Bagea 

Berdasarkan grafik 4 menunjukkan 

bahwa tingkat tertinggi untuk daya terima 

atribut “Aroma” bagea, terdapat pada bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) dengan kategori “sangat 

suka” 42,9% (n = 15 ), dan “suka” 54,3S% (n 

= 19). Sementara untuk daya terima atribut 

tekstur terendah terdapat pada bagea tepung 

ikan gabus dengan penambahan tepung daun 

kelor perlakuan perlakuan tiga (P3) dengan 

kategori “tidak suka” 57,1% (n = 20) dan 

“sangat tidak suka” 22,9% (n = 8). 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan 

Kruskal Wallis, kesukaan terhadap atribut 

tekstur yaitu p = 0,000 < 0,05 maka H0 

ditolak artinya ada perbedaan daya terima 

tekstur yang nyata antara bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0). 

5. Tingkat Perbedaan Daya Terima 
Berdasarkan Semua Atribut Penilaian  
(Warna, Aroma, Rasa, dan Tekstur) 

 
Tabel. 1 

Rerata Nilai Daya Terima Keseluruhan 
Atribut 
Ranks 

Indikator P0 P1 P2 P3 
Warna 3,53 2,9 2,09 1,49 
Aroma 3,57 2,79 2,17 1,47 
Rasa 3,4 2,77 2,23 1,6 

Tekstur 3,41 2,83 2,19 1,57 
Rata-Rata 3,47 2,82 2,17 1,53 
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Berdasarkan hasil uji friedmen test baik 

terhadap warna, aroma, rasa hingga tekstur 

maka dapat diketahui daya terima tertinggi 

oleh panelis berdasarkan semua atribut 

penilaian terdapat pada P0 dengan rata – rata 

3,47, disusul dengan P1 dengan rata – rata 

2,82, dan P2 dengan rata – rata 2,17 serta P3 

dengan rata – rata 1,53. Dengan ini 

membuktikan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata antara bagea kontrol dengan 

bagea perlakuan. 

6. Hasil Uji Proksimat 

Tabel. 2 
Hasil Uji Proksimat Bagea Tepung Ikan 

Gabus Dengan Penambahan Tepung Ikan 
Gabus 

 
Berdasarkan tabel 2 di atas hasil uji 

proksimat terhadap bagea tepung ikan gabus 

dengan penambahan tepung daun kelor dapat 

dilihat kandungan gizi protein tertinggi 

adalah pada produk P0 yaitu (76,28%), 

Lemak tertinggi adalah pada produk P3 yaitu 

(0,85%) Karbohidrat tertinggi adalah pada 

produk P3 yaitu (10,77%), kandungan Fe 

tertinggi adalah pada produk P3 yaitu (7,98 

mg/100g), dan kandungan energi tertinggi 

adalah pada produk P3 yaitu (328,13 

kkal/100g). 

Pembahasan 

1. Tingkat Daya Terima Bagea Tepung 
Ikan Gabus dengan Penambahan 
Tepung Daun Kelor 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari uji hedonik maka dapat diketahui bahwa, 

presentasi tertinggi untuk daya terima 

“warna” bagea, terdapat pada bagea tepung 

ikan gabus tanpa penambahan tepung daun 

kelor perlakuan satu (P0) dan pada bagea 

tepung ikan gabus dengan penambahan 

tepung daun kelor perlakuan satu (P1) 

dengan kategori “sangat suka” dan “suka”. 

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

seperti penggunaan komposisi bahan. 

Dimana pada bagea tepung ikan gabus tanpa 

penambahan tepung daun kelor (P0) 

mengandung 85% (340 gram) tepung sagu 

dan 15% (60 gram) tepung ikan gabus 

sehingga warna P0 cenderung bewarna 

kecoklatan sesuai dengan kriteria warna 

bagea. Sedangkan pada bagea tepung ikan 

gabus dngan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan satu (P1) mengandung 80% (320 

gram) tepung sagu, 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus, dan 5% (20 gram) tepung daun 

kelor sehingga warna P1 cenderung 

kecoklatan pudar diakibatkan adanya 

penambahan tepung daun kelor. 
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Untuk daya terima terendah terdapat 

pada bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

dua (P2) dan bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

tiga (P3) yang juga dipengaruhi oleh 

komposisi penggunaan bahan. Dimana pada 

perlakuan dua (P2) mengandung 75% (300 

gram) tepung sagu, 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus dan 10% (40 gram) tepung daun 

kelor sehingga memberikan warna kuning 

kehijauan yang diakibatkan campuran tepung 

ikan gabus dan tepung daun kelor. Berbeda 

lagi pada perlakuan tiga (P3) yang 

mengandung 70% (280 gram) tepung sagu, 

15% (60 gram) tepung ikan gabus dan 15% 

(60 gram) tepung daun kelor sehingga 

memberikan warna kuning kehijauan lebih 

pekat, hal ini karena penambahan tepung 

daun kelor yang semakin banyak 

mengakibatkan perubahan warna terhadap 

produk P3 cenderung lebih pekat. penelitian 

ini sejalan dengan yang dilakukan oleh 

Augustyn  (2017) yang menyatakan bahwa 

semakin banyak atau semakin tinggi 

konsentrasi tepung daun kelor yang 

ditambahkan menyebabkan penurunan 

tingkat penerimaan panelis terhadap warna 

biskuit yang dihasilkan. 

Dan berdasarkan hasil uji statistik dengan 

kruskal wallis terdapat perbedaan warna yang 

nyata antara bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

(P1, P2, dan P3) dengan bagea tepung ikan 

gabus tanpa penambahan tepung daun kelor 

(P0) di buktikan dengan penggunaan 

komposisi bahan yang berbeda – beda 

sehingga menghasilkan warna bagea yang 

berbeda pula. Dimana perubahan warna yang 

terjadi, tergantung pada penggunaan tepung 

daun kelor yang memiliki klorofil serta 

dengan uji krusskal walls dengan pV < 0,05. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari uji hedonik maka dapat diketahui bahwa, 

tingkat tertinggi untuk daya terima “Aroma” 

bagea, terdapat pada bagea tepung ikan gabus 

tanpa penambahan tepung daun kelor (P0) 

dan pada bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

satu (P1) dengan kategori “sangat suka” dan 

“suka”. Hal ini disebabkan oleh subsitusi 

tepung ikan gabus 15% (60 gram) sehingga 

menghasilakan aroma khas pada bagea P0 

dan subsitusi tepung daun kelor 5% (20 

gram) sehingga menghasilkan aroma langu 

pada bagea perlakuan P1. 

Dan bagea dengan daya terima aroma 

terendah terdapat pada bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan tiga (P3) yang juga disebabkan 

oleh komposisi penggunaan bahan. Dimana 

pada perlakuan tiga (P3) mengandung 70% 
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(280 gram) tepung sagu, 15% (60 gram) 

tepung ikan gabus dan 15% (60 gram) tepung 

daun kelor sehingga memberikan aroma 

langu khas daun kelor kering, hal ini 

dikarenakan semakin banyak konsentrasi 

tepung daun kelor diberikan maka semakin 

mempengaruhi tingkat kesukaan panelis 

terhadap aroma bagea. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Hasyim, 

2019 yang menyatakan bahwa daya terima 

terendah aroma terdapat pada formula K4 

dikarenakan penambahan tepung daun kelor 

sebanyak 15% semakin menurunkan tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma kue 

baruasa[7]. 

Dan berdasarkan hasil uji statistik 

dengan krusskal wallis terdapat perbedaan 

aroma yang nyata antara bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) di buktikan dengan 

penggunaan komposisi bahan yang berbeda – 

beda sehingga menghasilkan aroma bagea 

yang berbeda pula. Dimana perubahan aroma 

yang terjadi, tergantung pada penggunaan 

tepung daun kelor yang memiliki aroma 

langu khas daun kelor serta dengan uji 

krusskal wallis dengan pV < 0,05. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari uji hedonik maka dapat diketahui bahwa, 

tingkat tertinggi untuk daya terima “Rasa” 

bagea, terdapat pada bagea tepung ikan gabus 

tanpa penambahan tepung daun kelor (P0) 

dengan kategori “sangat suka” dan “suka” 

yang juga dipengaruhi oleh penggunaan 

komposisi bahan – bahan dasar, yakni hanya 

menggunakan tepung ikan gabus. Dimana 

penggunaan tepung ikan gabus sebanyak 

15%. Sedangkan daya terima terendah 

terdapat perlakuan tiga (P3) yang 

mengandung tepung ikan gabus  sebanyak 

15% dan tepung daun kelor sebanyak 15%. 

Perlu diketahui bahwa tepung ikan gabus 

memiliki rasa gurih, sedangkan tepung daun 

kelor memilki rasa pahit. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak konsentrasi tepung daun 

kelor yang diberikan dapat mempengaruhi 

tingkat kesukaan panelis terhadap rasa, 

dikarenakan tepung daun kelor memiliki 

senyawa saponin yang menimbulkan rasa 

pahit sehingga mempengaruhi rasa bagea. 

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan 

oleh Fahlia, 2020 yang menyatakan bahwa 

semakin banyak penambahan tepung daun 

kelor pada snack bar maka semakin rendah 

penilaian panelis terhadap parameter rasa [9]. 

Dan berdasarkan hasil uji statistik 

dengan krusskal wallis terdapat perbedaan 

rasa yang nyata antara bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan bagea 
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tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) di buktikan dengan 

penggunaan komposisi bahan yang berbeda – 

beda sehingga menghasilkan aroma bagea 

yang berbeda pula. Dimana perubahan rasa 

yang terjadi, tergantung pada penggunaan 

tepung daun kelor yang memiliki senyawa 

tanin yang menimbulkan rasa pahit serta 

dengan uji krusskal walls dengan pV < 0,05. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh 

dari uji hedonik maka dapat diketahui bahwa, 

tingkat tertinggi untuk daya terima “Tekstur” 

bagea, terdapat pada bagea tepung ikan gabus 

tanpa penambahan tepung daun kelor (P0) 

dan pada bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor perlakuan 

satu (P1) dengan kategori “sangat suka” dan 

“suka”. Hal ini dikarenakan tekstur bagea 

yang mudah hancur bila dibandingkan 

dengan perlakuan P2 dan P3. Pada bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor perlakuan satu (P0) mengandung 

85% (340 gram) tepung sagu dan 15% (60 

gram) tepung ikan gabus sehingga perlakuan 

ini disukai oleh panelis. 

Sedangkan daya terima tekstur terendah 

terdapat pada bagea tepung ikan gabus 

dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan tiga (P3) yang mengandung 70% 

(280 gram) tepung sagu, 15% (60 gram) 

tepung ikan gabus dan 15% (60 gram) tepung 

daun kelor sehingga tekstur bagea yang 

dihasilkan lebih kokoh dan kuat. Hal ini 

dikarenakan semakin tinggi konsentrasi 

tepung daun kelor yang diberikan maka 

semakin keras tekstur bagea yang dihasilkan, 

serta semakin rendah tingkat kesukaan 

panelis terhadap tekstur bagea. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Augustyn, 2017 yang menyatakan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung 

daun kelor maka tingkat kesukaan pada 

tekstur semakin menurun dan semakin 

banyak penambahan konsentrasi tepung daun 

kelor maka semakin keras tekstur kue biskuit 

mocaf yang dihasilkan [8]. Hal ini 

disebabkan karena kelor memilki kadar serat 

tinggi. 

Dan berdasarkan hasil uji statistik 

dengan krusskal wallis terdapat perbedaan 

tekstur yang nyata antara bagea tepung ikan 

gabus dengan penambahan tepung daun kelor 

perlakuan (P1, P2, dan P3) dengan bagea 

tepung ikan gabus tanpa penambahan tepung 

daun kelor (P0) di buktikan dengan 

penggunaan komposisi bahan yang berbeda – 

beda sehingga menghasilkan tekstur bagea 

yang berbeda pula. Dimana perubahan 

tekstur yang terjadi, tergantung pada 

konsentrasi penambahan tepung daun kelor 

yang memiliki kandungan serat tinggi yang 

menyebabkan bagea menjadi lebih keras 
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serta dengan uji krusskal walls dengan pV < 

0,05. 

Berdasarkan daya terima dari semua 

atribut baik menurut warna, aroma, rasa dan 

tekstur yang sangat disukai oleh panelis 

berdasarkan urutan yakni : Bagea Kontrol (P 

0), Bagea Perlakuan I (P1), Bagea Perlakuan 

II (P2) dan Bagea Perlakuan III (P3)  

Urutan tersebut berdasarkan daya terima 

dengan uji kruskal wallis. Akan tetapi, 

peneliti juga menggunakan uji lanjutan, 

yakni uji friedman test, yakni uji rangking 

untuk melihat ranking dari keempat produk 

baik kontrol maupun perlakuan berdasarkan 

nilai rata – rata. Dan hasil perolehan nilai rata 

– rata tertinggi terdapat pada P0 dengan nilai 

3,47 dan 2,82 untuk P1 dengan pV 0,000 < 

0,05 yang membuktikan bahwa ada 

perbedaan pada perlakuan kontrol (P0) 

dengan perlakuan (P1, P2, dan P3) 

berdasarkan daya terima dari semua atribut 

(warna, aroma, rasa, dan tekstur). 

Hal ini diduga karena bagea tepung ikan 

gabus tanpa perlakuan (P0) memiliki atribut 

tingkat kesukaan yang lebih banyak yaitu 

dari atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur 

dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, dan 

P3 dikarenakan P0 memiliki warna 

kecoklatan yang disebabkan dari tepung ikan 

gabus sehingga paling disukai oleh panelis, 

P0 memiliki aroma yang khas dari gula 

merah dan bubuk kayu manis sehingga 

disukai oleh panelis, P0 memilki rasa gurih 

dan manis sehingga paling disukai oleh 

panelis, dan P0 memilki tekstur mudah patah 

sehingga paling disukai oleh panelis. 

2. Uji Proksimat 

Berdasarkan hasil uji kadar air terhadap 

bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar air yang sangat 

nyata. Berdasarkan hasil uji proksimat 

presentasi kadar air tertinggi terdapat pada 

bagea perlakuan tanpa penambaha tepung 

daun kelor (P0) yaitu 13,20%, sedangkan 

presentasi kadar air terendah terdapat pada 

bagea perlakuan tiga (P3) dengan kandungan 

70% (280 gram) tepung sagu, 15% (60 gram) 

tepung ikan gabus, dan 15% (60 gram) 

tepung daun kelor yaitu 12,62%, syarat mutu 

bagea berdasarkan SNI 01-4290-1996 

menyatakan bahwa kadar air yang terdapat 

pada bagea yaitul maksimum 7%(b/b). Kadar 

air bagea yang dihasilkan pada tiap 

perlakuan masih berada diatas persyaratan 

standar SNI bagea sehingga dapat dikatakan 

bahwa kadar air bagea dengan subsitusi 

tepung ikan gabus dan tepung daun kelor 

belum memenuhi persyaratan mutu bagea 

berdasarkan standar SNI. Hal ini sejalan 

dengan yang dilakukan oleh  Dewi (2018) 
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yang menyatakan bahwa kadar air tertinggi 

terdapat pada cookies A atau tanpa 

penambahan tepung daun kelor, yaitu 

15,77% sedangkan kadar air cookies yang 

lain dengan penambahan daun kelor semakin 

mengalami penurunan [10], hal ini 

disebabkan tingginya kandungan serat pada 

tepung daun kelor sehingga dapat mengikat 

kandungan air yang terdapat pada bagea 

perlakuan P1, P2, dan P3 sehingga kadar air 

yang dihasilkan akan semakin menurun. 

Berdasarkan hasil uji kadar abu terhadap 

bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar abu yang sangat 

nyata. Berdasarkan hasil uji proksimat yang 

didapatkan dari ke empat produk bagea 

untuk presentasi kadar abu tertinggi yaitu, 

terdapat pada bagea perlakuan tiga (P3) 

dengan kandungan 70% (280 gram) tepung 

sagu, 15% (60 gram) tepung ikan gabus, dan 

15% (60 gram) tepung daun kelor sebesar 

6,41%, syarat mutu bagea berdasarkan SNI 

01-4290-1996 menyatakan bahwa kadar abu 

yang terdapat pada bagea yaitul maksimum 3 

%(b/b). Kadar abu bagea yang dihasilkan 

pada tiap perlakuan masih berada diatas 

persyaratan standar SNI bagea sehingga 

dapat dikatakan bahwa kadar abu bagea 

dengan subsitusi tepung ikan gabus dan 

tepung daun kelor belum memenuhi 

persyaratan mutu bagea berdasarkan standar 

SNI. Sehingga semakin tinggi konsentrasi 

penambahan tepung daun kelor dan tepung 

ikan gabus maka semakin tinggi peningkatan 

kadar abu, hal ini disebabkan karena 

tingginya kadar abu yang dimiliki tepung 

daun kelor dan tepung ikan gabus. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Gita, 2018 yang menyatakan bahwa kadar 

abu biskuit dengan penambahan tepung daun 

kelor 40% lebih tinggi dibandingkan biskuit 

dengan penambahan tepung daun kelor 0% 

dan 10% [6].  

Berdasarkan hasil uji kadar protein 

terhadap bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar protein yang 

sangat nyata. Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk bagea 

untuk presentasi kadar protein tertinggi yaitu, 

terdapat pada bagea tanpa penambahan 

tepung daun kelor (P0) yang mengandung 

85% (340 gram) tepung sagu dan 15% (60 

gram) tepung ikan gabus sebesar 76,28%. 

Hal ini dikarenakan pada perlakuan P0 tidak 

terdapat penambahan tepung daun kelor 

sehingga kadar protein yang dihasilkan lebih 

tinggi dibandingkan dengan bagea tepung 

ikan gabus dengan penambahan tepung daun 
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kelor, sehingga makin tinggi konsentrasi 

tepung daun kelor yang ditambahkan maka 

semakin rendah kadar protein yang 

dihasilkan. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Dewi, 2018 yang menyatakan 

bahwa Semakin banyak tepung daun kelor 

yang disuplementasikan atau ditambahkan ke 

dalam biskuit, kadar protein yang ada pada 

biskuit menjadi semakin tinggi [10]. syarat 

mutu bagea berdasarkan SNI 01-4290-1996 

menyatakan bahwa kadar protein yang 

terdapat pada bagea yaitul minimum 1,5 

%(b/b). Kadar protein bagea yang dihasilkan 

pada tiap perlakuan berada diatas persyaratan 

standar SNI bagea sehingga dapat dikatakan 

bahwa kadar protein bagea dengan subsitusi 

tepung ikan gabus dan tepung daun kelor 

sudah memenuhi persyaratan mutu bagea 

berdasarkan standar SNI. 

Berdasarkan hasil uji kadar lemak 

terhadap bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar protein yang 

sangat nyata. Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk bagea 

untuk presentasi kadar lemak tertinggi yaitu, 

terdapat pada bagea perlakuan tiga (P3) 

dengan kandungan 70% (280 gram) tepung 

sagu, 15% (60 gram) tepung ikan gabus, dan 

15% (60 gram) tepung daun kelor sebesar 

0,85%. syarat mutu bagea berdasarkan SNI 

01-4290-1996 menyatakan bahwa kadar 

lemak yang terdapat pada bagea yaitul 

minimum  7 %(b/b). Kadar protein bagea 

yang dihasilkan pada tiap perlakuan masih 

berada dibawah persyaratan standar SNI 

bagea sehingga dapat dikatakan bahwa kadar 

lemak bagea dengan subsitusi tepung ikan 

gabus dan tepung daun kelor tidak memenuhi 

persyaratan mutu bagea berdasarkan standar 

SNI. Hal ini dikarenakan makin tinggi 

konsentrasi tepung daun kelor yang 

digunakan maka semakin meningkat kadar 

lemak yang dihasilkan bila dibandingkan 

dengan bagea tanpa penambahan tepung 

daun kelor. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yuniarsih, 

2019 yang menyatakan bahwa kadar lemak 

yang dihasilkan kukis dengan penambahan 

tepung daun kelor semakin menurun seiring 

dengan semakin banyaknya penambahan 

tepung daun kelor [11]. Selain berasal dari 

tepung ikan gabus dan tepung daun kelor,  

kadar lemak pada bagea dipengaruhi juga 

oleh minyak goreng, kelapa sanggrai dan 

telur yang terdapat pada adonan bagea. 

Berdasarkan hasil uji kadar karbohidrat 

terhadap bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar karbohidrat yang 
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sangat nyata. Berdasarkan hasil uji proksimat 

yang didapatkan dari ke empat produk bagea 

untuk presentasi kadar karbohidrat tertinggi 

yaitu, terdapat pada bagea perlakuan tiga (P3) 

dengan kandungan 70% (280 gram) tepung 

sagu, 15% (60 gram) tepung ikan gabus, dan 

15% (60 gram) tepung daun kelor sebesar 

10,77%. Syarat mutu bagea berdasarkan SNI 

01-4290-1996 menyatakan bahwa kadar 

karbohidrat yang terdapat pada bagea yaitul 

minimum 78 %(b/b).  Kadar karbohidrat 

bagea yang dihasilkan pada tiap perlakuan 

masih berada dibawah persyaratan standar 

SNI bagea sehingga dapat dikatakan bahwa 

kadar karbohidrat bagea dengan subsitusi 

tepung ikan gabus dan tepung daun kelor 

belum memenuhi persyaratan mutu bagea 

berdasarkan standar SNI. Hal ini diduga 

disebabkan semakin tinggi penambahan 

tepung daun kelor terhadap bahan dasar 

bagea maka semakin tinggi kadar 

karbohidrat yang dihasilkan dikarenakan 

menurunnya kadar air dan kadar protein yang 

dihasilkan, sehingga kadar karbohidrat pada 

bagea mengalami peningkatan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Yuniarsih, 2019 

bahwa karbohidrat dan serat kukis semakin 

meningkat dengan meningkatnya tepung 

daun kelor [11]. Peningkatan kadar 

karbohidrat ini dipengaruhi oleh komposisi 

bahan yaitu tepung sagu, dan tepung terigu,. 

Berdasarkan hasil uji kadar zat besi (Fe) 

terhadap bagea tepung ikan gabus dengan 

penambahan tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kadar zat besi (Fe) yang 

sangat nyata. Berdasarkan hasil uji zat besi 

(Fe) yang didapatkan dari ke empat produk 

bagea untuk presentasi kadar zat besi (Fe) 

tertinggi yaitu, terdapat pada bagea perlakuan 

tiga (P3) dengan kandungan 70% (280 gram) 

tepung sagu, 15% (60 gram) tepung ikan 

gabus, dan 15% (60 gram) tepung daun kelor 

sebesar 7,989 mg/100g. Hal ini disebabkan 

karena semakin tinggi konsentrasi 

penambahan tepung daun kelor maka 

semakin meningkat kandungan zat besi (Fe) 

pada bagea. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi, 2018 bahwa 

Semakin banyak penambahan tepung daun 

kelor, kadar zat besi cookies semakin tinggi. 

Kadar zat besi tertinggi pada cookies D yaitu 

31,52% [10].  

Berdasarkan Kandungan Fe dari bagea 

yang diunggulkan untuk snack anak stunting 

adalah produk P1, karena kandungan Fe yang 

terdapat pada produk P1 sebesar 5,643 mg. 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak usia 

sekolah (7-12 tahun) sebesar 8-10 mg per 

hari, Sehingga dengan mengonsumsi 100 g 

bagea produk P1 yang kandungan Fe sebesar 
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5,643 mg sudah memenuhi 56 % dari Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) usia anak sekolah.  

Berdasarkan hasil nilai energi 

menggunakan rumus DKBM terhadap bagea 

tepung ikan gabus dengan penambahan 

tepung daun kelor pada tabel 12 

menunjukkan bahwa setiap perlakuan 

memiliki perbedaan kandungan energi yang 

sangat nyata. Berdasasarkan hasil nilai energi 

yang di dapatkan dari ke empat produk bagea 

untuk presentasi kandungan tertinggi yaitu, 

terdapat pada bagea perlakuan tiga (P3) 

dengan kandungan 70% (280 gram) tepung 

sagu, 15% (60 gram) tepung ikan gabus, dan 

15% (60 gram) tepung daun kelor sebesar 

328,13 kkal/100g. syarat mutu bagea 

berdasarkan SNI 01-4290-1996 menyatakan 

bahwa energi yang terdapat pada bagea 

yaitul minimum 382 kkal/100 g. Energi 

bagea yang dihasilkan pada tiap perlakuan 

masih berada dibawah persyaratan standar 

SNI bagea sehingga dapat dikatakan bahwa 

energi bagea dengan subsitusi tepung ikan 

gabus dan tepung daun kelor belum 

memenuhi persyaratan mutu bagea 

berdasarkan standar SNI. Nilai energi dapat 

diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan 

protein yang terkandung dalam bagea 

tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Lopulalan et al. (2013) dalam Wulandari 

(2016) yang menyatakan bahwa energi dapat 

diperoleh dari karbohidrat, protein, dan 

lemak yang terdapat dalam bahan makanan 

yang disimpan dalam tubuh dan energi bagi 

manusia digunakan untuk tumbuh dan 

berkembang. 

Kesimpulan  

1. Daya terima warna tertinggi terdapat 

pada Bagea Tepung Ikan Gabus Kontrol 

(P0) dengan komposisi 85% (340 gram) 

tepung sagu dan 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus. 

2. Daya terima aroma tertinggi terdapat 

pada Bagea Tepung Ikan Gabus Kontrol 

(P0) dengan komposisi 85% (340 gram) 

tepung sagu dan 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus. 

3. Daya terima rasa tertinggi terdapat pada 

Bagea Tepung Ikan Gabus Kontrol (P0) 

dengan komposisi 85% (340 gram) 

tepung sagu dan 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus. 

4. Daya terima tekstur tertinggi terdapat 

pada Bagea Tepung Ikan Gabus Kontrol 

(P0) dengan komposisi 85% (340 gram) 

tepung sagu dan 15% (60 gram) tepung 

ikan gabus. 

5. Hasil uji proksimat terhadap bagea 

tepung ikan gabus dengan penambahan 

tepung daun kelor dapat dilihat 

kandungan kadar air tertinggi terdapat 

pada produk P0 yaitu (13,2%), kadar abu 
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tertinggi terdapat pada produk P3 yaitu 

(6,41), protein tertinggi adalah pada 

produk P0 yaitu (76,28%), lemak 

tertinggi  adalah pada produk P3 yaitu 

(0,85%) karbohidrat tertinggi adalah 

pada produk P3 yaitu (10,77%). 

6. Hasil uji Kandungan Fe terhadap bagea 

tepung ikan gabus dengan penambahan 

tepung daun kelor dapat dilihat 

kandungan Fe tertinggi adalah pada 

produk P3 yaitu (7,98 mg). 

Saran 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya 

untuk menguji cobakan resep ini pada anak – 

anak untuk melihat daya terima pada anak – 

anak sebagai acuan untuk melihat bagaimana 

daya terimanya apabila diberikan kepada 

anak stunting. 
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