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Abstract 
 

Background: Child under five year at spanning age 12-24 months represent a period to 
fast growth. To reach to grow optimal, child can be given  complementary feeding (MP-
ASI) since baby  have age  6 months until 24 months. MP-ASI can be made by exploiting 
local food materials like cassava (source of carbohydrate), coconut fruit (source of 
vegetation fat), and soybean (source of vegetation protein). Its exploiting as mix food 
(BMC) for the MP-ASI  in the form of biscuit.  
 
Objectives: Is Mocaf comparison, VCO and soybean sprouts can affect the organoleptic 
properties and acceptability of biscuits BMC malnutrition in children aged 12-24 months.  
 
Methods: This study is an experimental design in the laboratory using a completely 
randomized design  with one factor that is a combination of flour mocaf, VCO, bean 
sprouts and soy flour as raw material for BMC. Independent variable is a combination 
mocaf, VCO, bean sprouts and soy flour. While the dependent variable is the 
organoleptic properties (taste, color, aroma, and texture) and acceptance of the 
malnourished children aged 12-24 months. Data on the organoleptic properties of 
processed and analyzed using One Way ANOVA. The test results are presented 
descriptively. Data on power received by the target BMC biscuit processed by calculating 
the percentage of weight that is not spent (leftover biscuits BMC) by target.  
 
Results: This study shows that there is a combined effect of flour mocaf, VCO, soy bean 
sprouts and flour for biscuit color BMC (p <0,05). While the parameters of taste, smell, 
and texture of the biscuits BMC was not significant (p> 0,05). BMC biscuits produced (T5) 
preferred by the panelists and acceptable to the undernourished children aged 12-24 
months, but in terms of texture rather loud so it needs to look for the composition of 
ingredients for food and other foods that can improve the texture of the biscuits.  
 
Conclusions  Mocaf flour, VCO, bean sprouts and soy flour can be used as BMC for 
complementary feeding in the form of biscuits. BMC biscuits are preferred and acceptable 
to the undernourished children aged 12-24 months. However, the terms of crackers BMC 
texture still need to be improved. 
 

Keywords : Biscuit BMC, Organoleptic, mocaf 
 

PENDAHULUAN 
Hasil Riskesdas (2010) menunjukkan 

bahwa masalah gizi pada balita di Propinsi 
NTB  sangat tinggi  yaitu prevalensi gizi buruk 
(BB/U) sebesar 10,6% dan gizi kurang (BB/U) 
sebesar 19,9%, prevalensi anak yang sangat 
pendek (TB/U) sebesar 27,8% dan pendek 
(TB/U) sebesar 20,5%, dan prevalensi anak 

yang sangat kurus (BB/TB) sebesar 5,9% dan 
kurus (BB/TB) sebesar 8,0%.   

Masih tingginya masalah gizi di 
Propinsi NTB perlu dicermati dan mendapat 
penanganan dengan lebih serius. Masalah gizi 
muncul disebabkan salah satunya  karena 
faktor konsumsi pangan. Pangan merupakan 
hal yang penting untuk kehidupan. Supaya 
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sehat, perlu mengkonsumsi pangan yang 
cukup dan beragam baik kualitas maupun 
kuantitasnya. Kekurangan pangan (makanan 
bergizi) pada tingkat rumah tangga dapat 
berdampak pada  status kesehatan dan status 
gizi anggota keluarganya. Dampaknya akan 
jelas  terlihat terutama bagi anggota keluarga 
yang akses terhadap pangannya terbatas, 
misalnya pada balita. Hal ini apabila terjadi 
dalam jangka waktu yang lama dan tanpa 
penanganan yang baik akan menimbulkan 
masalah kekurangan gizi. Anak balita pada 
rentang umur 12-24 bulan merupakan  masa 
pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, 
sehingga kerap diistilahkan sebagai periode 
emas sekaligus periode kritis. Periode emas 
dapat diwujudkan apabila pada masa ini  anak 
memperoleh asupan gizi yang sesuai untuk 
tumbuh kembang optimal.  

Berdasarkan rekomendasi 
WHO/UNICEF, tumbuh kembang optimal 
dapat dicapai jika dilakukan empat hal salah 
satunya adalah memberikan makanan 
pendamping air susu ibu (MP-ASI) sejak bayi 
berusia 6 bulan sampai 24 bulan.  

Rekomendasi tersebut menekankan, 
secara sosial budaya MP-ASI hendaknya 
dibuat dari bahan pangan yang murah dan 
mudah diperoleh di daerah setempat, 
indigenous food (Kresnawan, dkk. 2006). Data 
BPS Propinsi NTB (2010)  menunjukkan 
produksi singkong di Propinsi NTB sebesar  
70.606 ton.   Sebagai sumber pangan 
karbohidrat, singkong dapat diolah menjadi 
beberapa produk olahan, salah satunya 
berupa  tepung singkong termodifikasi, Mocaf 
(Subagio, 2010). Tepung Mocaf sebaiknya 
dibuat dari singkong manis yaitu singkong 
dengan kandungan HCN dibawah 50 mg/kg 
umbi segar.  

Modified Cassava Flour (Mocaf) berarti 
tepung singkong yang dimodifikasi, yaitu 
dengan memodifikasi sel singkong  dengan 
cara fermentasi, sehingga menyebabkan 
perubahan karakteristik yang lebih baik dari 
tepung yang dihasilkan berupa naiknya 
viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, 
dan kemudahan melarut. Selama proses 
fermentasi terjadi penghilangan komponen 
penimbul warna, seperti pigmen (khususnya 
pada ketela kuning), dan protein yang dapat 
menyebabkan warna coklat ketika pemanasan. 
Dampaknya adalah warna Mocaf yang 
dihasilkan lebih putih jika dibandingkan dengan 
warna tepung ubi kayu biasa dan juga berbau 
netral (tidak berbau apek khas singkong).  

Karakteristik dan kualitas tepung  
terigu cocok untuk menggantikan bahan terigu 

untuk kebutuhan industri makanan (Anonim, 
2010). Propinsi NTB yang kaya potensi 
pangan lokal (singkong, buah kelapa, dan 
kacang kedelai) dapat dimanfaatkan sebagai 
formula makanan dalam bentuk BMC dalam 
bentuk biskuit. Singkong dapat diolah menjadi 
tepung singkong termodifikasi (Mocaf), buah 
kelapa dapat diolah menjadi minyak kelapa 
murni (VCO), dan kacang kedelai dapat 
dijadikan kecambah dan selanjutnya dapat 
diolah menjadi tepung kecambah kacang 
kedelai. Potensi pangan lokal seperti tepung 
singkong termodifikasi (mocaf) mengandung 
karbohidrat sebesar 88,2% (Mahmud, dkk., 
2008).  VCO kaya akan kandungan  asam 
lemak laurat yaitu sebesar 49,08% (Widiada, 
dkk., 2010), dan tepung kecambah kacang 
kedelai mengandung protein sebesar 35,9% 
(Mahmud, dkk., 2008). 

Pemanfaatan ketiga pangan lokal 
tersebut dalam bentuk BMC kiranya perlu 
dikaji untuk digunakan sebagai MP-ASI dalam 
bentuk biskuit dalam menangani masalah gizi 
pada anak balita. Keputusan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 
224/Menkes/SK/II/2007 tertanggal 26 Februari 
2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan 
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 
mensyaratkan bahwa untuk MP-ASI dalam 
bentuk Biskuit dapat menggunakan campuran 
terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, 
garam bikarbonat, dan diperkaya dengan 
vitamin dan mineral serta ditambah dengan 
penyedap rasa dan aroma (flavour), dengan 
komposisi gizi per 100 g biskuit yaitu Energi 
400 kkal, Protein 8-12 g, Lemak  10-18 g, dan 
Karbohidrat dalam bentuk gula (sukrosa) 
maksimal 30 g (Supari, 2007). Berdasarkan 
latar belakang diatas maka peneliti ingin 
mengetahui bagaimana pengaruh 
perbandingan Mocaf,VCO dan kecambah 
kacang kedelai terhadap  sifat organoleptik 
dan daya terima biskuit BMC. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 
2012. Pembuatan produk MOcaf, uji sifat 
organoleptik dan uji ranking  dilakukan di 
Laboratorium ITP Jurusan Gizi Poltekkes 
Kemenkes Mataram dan untuk uji daya terima 
dilakukan pada anak gizi kurang umur 12-24 
bulan yang ada di dua kelurahan wilayah kerja 
puskesmas Dasan Cermen yaitu kelurahan 
Dasan Cermen dan Babakan.  

Penelitian ini merupakan penelitian 
yang bersifat eksperimen (percobaan) di 
laboratorium menggunakan disain Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor  yaitu 
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kombinasi tepung mocaf, VCO dan tepung 
kecambah kacang kedelai sebagai bahan baku 
BMC untuk digunakan sebagai MP-ASI, 
dengan 8 aras perlakuan dengan 3 kali 
pengulangan didasarkan atas pertimbangan 
jumlah kandungan nilai gizi (Energi, Protein, 
dan Lemak) dari  MP-ASI dalam bentuk biskuit 
sesuai spesifikasi teknis MP-ASI (Supari, 
2007).  Variabel independennya adalah 
kombinasi mocaf, vco dan tepung kecambah 
kacang kedelai.   

Sedangkan variabel dependen adalah 
sifat organoleptik (rasa, warna, aroma, dan 
tekstur) dan daya terima pada anak gizi buruk 
usia 12-24 bulan. Data tentang sifat 
organoleptik diolah dan dianalisis  

menggunakan uji statistik Anova (One Way 
Anova). Hasil uji disajikan secara deskriptif.  
Data tentang daya terima biskuit BMC oleh 
sasaran diolah dengan menghitung persentase 
berat yang tidak dihabiskan (sisa biskuit BMC) 
oleh sasaran, kemudian mengelompokkannya 
menjadi: 1) daya terima tinggi bila sisa biskuit 
BMC dibawah 25%, 2) daya terima sedang bila 
sisa biskuit BMC antara 25-50%, dan 3) daya 
terima rendah bila sisa biskuit BMC diatas 50% 
(Moehyi, 1990). Hasil uji disajikan secara 
deskriptif. Adapun perbandingan tepung 
mocaf, VCO, tepung kecambah kacang hijau 
dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini  
 

 

Tabel 1 
Perlakuan kombinasi tepung mocaf, vco dan tepung kecambah kacang kedelai 

 

 
No. 

 
Perlakuan 

 Kombinasi 

Tepung 
Mocaf 
(g) 

VCO  
(ml) 

Tepung 
kecambah 
(g) 

Gula 
pasir 
(g) 

Tepung 
terigu 
(g) 

Susu 
skim 
(g) 

Margarin 
(g) 

1. t1 (m25v10k25) 25 10 25 30 25 25 10 

2. t2 (m50v10k25) 50 10 25 30 25 25 10 

3. t3 (m25v10k50) 25 10 50 30 25 25 10 

4. t4 (m50v10k50) 50 10 50 30 25 25 10 

5. t5 (m25v15k25) 25 15 25 30 25 25 10 

6. t6 (m50v15k25) 50 15 25 30 25 25 10 

7. t7 (m25v15k50) 25 15 50 30 25 25 10 

8. t8 (m50v15k50) 50 15 50 30 25 25 10 

 
HASIL PENELITIAN 
Pembuatan Formula BMC 

Formula BMC dibuat dengan 
mencampurkan bahan-bahan seperti tepung 
mocaf, VCO, dan tepung kecambah kacang 
kedelai sesuai dengan formula yang sudah 
ditetapkan (seperti dalam Tabel 1.). 
Selanjutnya formula tersebut ditambahkan 

dengan bahan-bahan lain seperti gula pasir, 
tepung terigu, susu skim, dan margarin. 
Semua bahan-bahan tersebut dicampur hingga 
merata dan menjadi adonan yang homogen 
dan kalis. Berdasarkan hasil perhitungan 
kandungan nilai gizi formula BMC yang telah 
dibuat tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
 

Tabel 2. 
Kandungan nilai gizi formula BMC per porsi (120 g) 

 

No. Perlakuan 
Energi 
(Kalori) 

Protein (g) Lemak (g) Skor Kimia 

1. t1 (m25v10k25) 386,2 15,5 12,5 68 (SAA) 

2. t2 (m50v10k25) 391,2 14,3 11,3 68 (SAA) 

3. t3 (m25v10k50) 393,3 18,8 13,3 63 (SAA) 

4. t4 (m50v10k50) 397,2 17,4 12,1 63 (SAA) 

5. t5 (m25v15k25) 400,5 15,2 14,8 68 (SAA) 

6. t6 (m50v15k25) 403,9 14,1 13,4 68 (SAA) 

7. t7 (m25v15k50) 406,1 18,4 15,3 63 (SAA) 

8. t8 (m50v15k50) 408,7 17,1 14,0 63 (SAA) 

 
Pembuatan Biskuit BMC 

Biskuit BMC dibuat dari formula BMC 
yang telah dihitung nilai gizinya (Tabel 2.).  

Penampakan dari biskuit BMC untuk setiap 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 6a. 
Biskuit BMC yang telah dibuat mempunyai 
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dimensi ukuran  diameter 65 mm  (Gambar 
6b.) dan tebal 5 mm (Gambar 6c.). Untuk 
setiap porsi biskuit BMC dengan berat 120 g 

adalah sebanyak 9 keping (Gambar 6d.). 
Biskuit BMC yang telah dikemas dalam 
kantong plastik (Gambar 6e.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Penampakan Biskuit BMC (a. biskuit BMC, b. diameter biskuit BMC, c. tebal biskuit BMC, 

d. Satu porsi biskuit BMC, dan e. Biskuit BMC dalam kemasan plastik) 
 
Sifat Organoleptik Biskuit BMC  

Hasil uji sidik ragam terhadap sifat 
organoleptik yang meliputi rasa, warna, bau, 
dan tekstur dari biskuit BMC dapat dilihat pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. 
Hasil uji sidik ragam dan signifikansinya 

 

No. Parameter P*) 

1. Rasa 0,130 

2. Warna 0,000 

3. Bau 0,448 

4. Tekstur 0,064 

*) α=0.05 

Berdasarkan hasil uji sidik ragam 
(Tabel 3.) terlihat bahwa ada pengaruh 
kombinasi tepung mocaf, vco dan tepung 
kecambah kacang kedelai terhadap warna 
biskuit BMC (p<0,05). Sedangkan terhadap 
parameter rasa, bau, dan tekstur biskuit BMC 
tidak signifikan (p>0,05). Hasil uji organoleptik 
untuk setiap parameter dapat dilihat pada 
Tabel 4.   
 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4. 
Nilai rata-rata hasil uji sifat organoleptik biskuit BMC 

 

No. Perlakuan Rasa Warna Bau Tekstur 

1. t1 (m25v10k25) 3,52 2,04a 2,96 2,44 

2. t2 (m50v10k25) 3,11 3,30b 3,00 3,19 

3. t3 (m25v10k50) 3,00 3,07b 3,41 2,78 

4. t4 (m50v10k50) 3,19 3,48b 3,41 3,30 

5. t5 (m25v15k25) 3,48 3,19b 3,15 3,00 

6. t6 (m50v15k25) 3,41 3,56b 3,22 2,89 

7. t7 (m25v15k50) 2,85 2,41a 3,22 2,81 

8. t8 (m50v15k50) 3,07 2,41a 2,93 2,81 
Keterangan: Angka-angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada  α 5%.  

 

   

 

 

a 

b c d d 
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Untuk mendapatkan satu produk 
biskuit BMC yang terbaik telah dilakukan uji 
ranking oleh panelis. Hasil uji ranking terhadap 
delapan produk biskuit BMC diperoleh data 
seperti dalam Tabel 5. Berdasarkan data pada 
Tabel 5. terlihat bahwa perlakuan t5 dipilih oleh 
10 orang panelis (37,04%), sehingga produk 
biskuit BMC perlakuan t5 selanjutnya 
dilakukan uji daya terima oleh panelis anak gizi 
kurang umur 12-24 bulan. 

 
Tabel 5. 

Distribusi hasil uji ranking terhadap delapan  
biskuit BMC   yang menduduki ranking satu 

 

No. Perlakuan n % 

1. t1 (m25v10k25) 1 3,70 

2. t2 (m50v10k25) 6 22,22 

3. t3 (m25v10k50) 3 11,11 

4. t4 (m50v10k50) 1 3,70 

5. t5 (m25v15k25) 10 37,04 

6. t6 (m50v15k25) 4 14,82 

7. t7 (m25v15k50) 0 0,00 

8. t8 (m50v15k50) 2 7,41 

 Jumlah 27 100,00 

 
Daya Terima Biskuit BMC 

Biskuit BMC (perlakuan t5) telah 
dilakukan uji daya terima pada 50 orang 
panelis anak gizi kurang umur 12-24 bulan. 
Pengujian dilakukan pada anak gizi kurang 
umur 12-24 bulan yang ada di wilayah kerja  
Puskesmas Dasan Cermen (Kelurahan Dasan 
Cermen dan Kelurahan Babakan). Hasil uji 
dapat dilihat pada Tabel 6. 
 

Tabel 6. 
Distribusi hasil uji daya terima oleh anak gizi 

kurang umur 12-24 bulan 
 

No. Daya Terima n % 

1. Rendah 16 32,00 

2. Sedang 23 46,00 

3. Tinggi 11 22,00 

 Jumlah 50 100,00 

 
PEMBAHASAN  
Pembuatan Formula BMC 

Bahan makanan campuran (BMC) 
adalah campuran beberapa bahan makanan 
dalam jumlah menurut perbandingan tertentu, 
sehingga nilai zat gizinya sesuai dengan tujuan 
penggunaannya (Hermana, 1976).  

Pembuatan formula BMC dalam penelitian ini 
merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor: 
224/Menkes/SK/II/2007 tertanggal 26 Februari 
2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan 
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) yang 
mensyaratkan bahwa untuk MP-ASI dalam 
bentuk Biskuit dapat menggunakan campuran 
terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, 
garam bikarbonat, dan diperkaya dengan 
vitamin dan mineral serta ditambah dengan 
penyedap rasa dan aroma (flavour), dengan 
komposisi gizi per 100 g biskuit yaitu Energi 
400 kkal, Protein 8-12 g, Lemak  10-18 g, dan 
Karbohidrat dalam bentuk gula (sukrosa) 
maksimal 30 g (Supari, 2007). Hasil yang 
diperoleh dalam pembuatan formula BMC 
seperti nampak dalam Tabel 2. Berdasarkan 
hasil perhitungan, kandungan zat gizi untuk 
formula BMC per porsinya yaitu Energi 
berkisar antara 386,2 kkal – 408,7 kkal, protein 
antara  14,3 g – 18,8 g, dan lemak antara 11,3 
g – 15,3 g, dengan skor kimia antara 63 – 68 
dan asam amino pembatas adalah SAA 
(methionin dan sistin).  

Bahan makanan campuran dapat 
digunakan sebagai bahan makanan tambahan 
dalam melengkapi kekurangan zat gizi dalam 
hidangan sehari-hari, selain itu BMC dapat 
digunakan sebagai makanan bayi untuk 
pelengkap ASI atau pengganti ASI, dan juga 
dapat digunakan sebagai bahan baku dalam 
pembuatan makanan jajanan (Hermana, 
1977).  Formula BMC yang telah disusun 
tersebut menggunakan bahan pangan lokal 
dari singkong (tepung mocaf), kelapa (minyak 
vco), dan kedelai (tepung kecambah kacang 
kedelai), yang dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan baku dalam pembuatan biskuit BMC. 
Formula BMC tersebut kandungan gizinya 
telah mendekati kandungan gizi yang 
dipersyaratkan.   

 
Pembuatan Biskuit BMC 

Biskuit BMC dibuat berdasarkan 
formula BMC yang telah disusun (Tabel 2.). 
Biskuit merupakan makanan kering yang 
tergolong makanan panggang atau kering. 
Biskuit dibuat dari bahan dasar tepung dan 
bahan tambahan lain membentuk suatu 
formula, sehingga menghasilkan suatu produk 
dengan tekstur tertentu (Matz and Matz, (1978) 
dalam Sundari (2011).  

Sedangkan dalam SNI 01-2973-1992 
tentang mutu dan cara uji biskuit, didefinisikan 
bahwa biskuit adalah sejenis makanan yang 
terbuat dari tepung terigu dengan 
penambahan bahan makanan lain, dengan 
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proses pemanasan dan pencetakan (BSN, 
1992).  Biskuit BMC merupakan biskuit yang 
dibuat dari bahan makanan campuran yaitu 
memanfaatkan bahan pangan lokal seperti 
tepung mocaf (dari singkong), vco (dari 
kelapa), tepung kecambah kacang kedelai 
(dari kecambah kacang kedelai) dan ditambah 
dengan bahan pangan lain seperti tepung 
terigu, tepung susu skim, margarin, dan gula 
pasir. Pemanfaatan bahan pangan lokal 
tersebut dalam pembuatan biskuit telah 
dilakukan dan hasilnya seperti pada Gambar 
6a.   

 
Sifat Organoleptik Biskuit BMC 

Berdasarkan hasil uji sidik ragam 
terhadap data uji organoleptik (Tabel 3.), 
terlihat bahwa ada pengaruh kombinasi tepung 
mocaf, vco, dan tepung kecambah kacang 
kedelai terhadap warna biskuit BMC (p<0,05). 
Sedangkan untuk parameter rasa, bau dan 
tekstur biskuit BMC tidak signifikan (p>005). 
Rasa biskuit BMC masih tergolong dalam 
kategori normal seperti rasa biskuit pada 
umumnya. Penilaian panelis terhadap rasa 
biskuit BMC rata-rata berkisar antara skala    
2,85 – 3,52 (netral – suka). Untuk parameter 
bau biskuit BMC masih tergolong dalam 
kategori normal yaitu seperti bau biskuit pada 
umumnya dan tidak tengik. Penilaian panelis 
terhadap bau biskuit BMC rata-rata berkisar 
antara skala 2,93 – 3,41 (netral). Sedangkan 
untuk parameter tekstur biskuit BMC masih 
dalam kategori normal namun agak keras.  

Penilaian panelis terhadap tekstur 
biskuit BMC rata-rata berkisar antara 2,44 – 
3,30 (tidak suka – netral). Ketidaksukaan 
panelis terhadap tekstur biskuit BMC karena 
teksturnya agak keras. Hal ini disebabkan pati 
yang terkandung dalam tepung mocaf maupun 
tepung terigu mengalami gelatinisasi pati 
sebagian (karena kandungan airnya yang 
rendah), peristiwa ini terjadi  pada tahap awal 
pemanggangan dalam oven suhu 150

o
C 

selama 15 menit,  dan selanjutnya pada tahap 
akhir pemanggangan terjadi pemantapan 
struktur biskuit yang diakhiri dengan 
gelatinisasi pati, koagulasi protein dan 
penurunan kadar air, sehingga biskuit menjadi 
kering dan mengeras (Indiyah (1992) dalam 
Indriyani, 2007), hal ini berdampak pada 
tekstur biskuit BMC yang dihasilkan.  Warna 
biskuit BMC yang dihasilkan putih krem 
kecoklatan sampai dengan kecoklatan.  Warna 
putih krem pada biskuit BMC disebabkan 
karena dominasi warna oleh tepung mocaf 
(warna putih) dan tepung terigu (warna krem), 
sedangkan warna kecoklatan pada biskuit 

BMC karena terjadi reaksi maillard. Menurut 
Winarno (2004) reaksi maillard terjadi karena 
adanya reaksi antara karbohidrat (khususnya 
gula pereduksi) dengan gugus amina primer. 
Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan 
berwarna coklat. Warna coklat pada biskuit 
BMC merupakan warna yang sering 
dikehendaki.  

Hasil penilaian panelis untuk tingkat 
kesukaan terhadap warna biskuit BMC rata-
rata berkisar antara skala       2,04 – 3,56 
(tidak suka – suka). Ketidaksukaan panelis 
terhadap warna biskuit BMC pada t1 (skala 
2,04) karena biskuit yang dihasilkan berwarna 
sangat coklat. Sedangkan warna biskuit BMC 
untuk perlakuan lainnya (t2, t3, t4, t5, dan t6) 
masih dalam kategori disukai oleh panelis. 
Pengaruh kombinasi tepung mocaf, vco dan 
tepung kecambah kacang kedelai dalam 
pembuatan biskuit BMC untuk antar perlakuan 
t2, t3, t4, t5, dan t6 terhadap warna biskuit 
BMC tidak signifikan (Tabel 4.).  
 
Daya Terima Biskuit BMC 

Kemampuan sasaran dalam menerima 
suatu produk hasil pengembangan dengan 
memanfaatkan bahan pangan lokal yang 
tersedia disuatu wilayah menjadi produk 
pangan baru perlu dikaji. Daya terima terhadap 
suatu produk pangan ditentukan oleh 
rangsangan yang timbul oleh produk tersebut 
melalui panca indera. Hasil uji daya terima 
biskuit BMC (Tabel 6.) menunjukkan bahwa 
daya terima biskuit BMC oleh anak gizi kurang 
umur 12-24 bulan, sebanyak 23 orang (46%) 
dalam kategori sedang, 16 orang (32%) dalam 
kategori rendah, dan 11 orang (22%) dalam 
kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
biskuit BMC yang telah dibuat berdasarkan 
formula t5, perlu dievaluasi dan ditingkatkan, 
walaupun dari segi tingkat kesukaan panelis  
dan kandungan nilai gizi telah memenuhi 
persyaratan sesuai standar yang telah 
ditetapkan.     
 
KESIMPULAN  

Bahan pangan lokal seperti tepung 
mocaf, vco, dan tepung kecambah kacang 
kedelai telah dapat dimanfaatkan sebagai 
BMC untuk MP-ASI dalam bentuk biskuit.   
Bisukit BMC formula t5 disukai dan dapat 
diterima oleh anak gizi kurang umur 12-24 
bulan. Namun demikian biskuit BMC tersebut 
dari segi teskturnya masih perlu diperbaiki. 
 
SARAN 

Formulasi biskuit BMC perlu 
ditingkatkan dengan mencari komposisi bahan 
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pangan lokal dan bahan pangan lain yang 
dapat memperbaiki tekstur biskuit dan 
meningkatkan  kandungan gizi biskuit 
sehingga memenuhi standar MP-ASI yang 
dipersyaratkan. Biskuit BMC yang telah dibuat 
sesuai dengan formula t5, akan lebih bijaksana 
bila diberikan kepada anak gizi kurang dengan 
umur diatas 24 bulan. 
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