
f .  Pendahuluan.

1.1-  Latar  Belakang.

Flake nerupakan produk pangan yang nudah untuk

disa j ikan,  terbuat  dengan bahan utana tepung,  berbentuk

pip ih dengan bagian tep i  t idah beraturan ser ta neapunyai .

kenanpuan untuk nelakukan rehidras i .  Penanbahan ruaput

l -aut  pada penbuatan f lake ber tu juan untuk nenperkaya

kandungan iodiun dalan fiake, selain itu penanbah4n

runput laut dapat nenbantu untuk neningkatkan daya

rehidras i  f lake yang d ihas i lkan.

Pada ununnya dalan proses peabuatan flake digunakan

tepunB iagunEt. Da1an proses pengolahannya tepung jagung

tersebut  d ip ip ihkan denElan nenl lEunakan a lat  pengepres

yang berbentuk s i l inder ,  ksaudian d iker inEkan h inElEa

kada r  a i r  nencapa i  3  -  52 .

Runput laut nerupakan bahan lakanan yang neapunyai

peranan penting dalan nencukupi kebutuhan zdt Eiizi

nanusia.  Hal  in i  d isebabkan runput  laut  neruBakan salah

sa tu  sunbe r  u tana  n i ne ra l  I od iun .

fodiun merupakan salah satu nikro nineral  yanEf

dibutuhkan oleh tubuh. Kekurangan fodiun dapat

nenyebabkan penbesaran kelenjar t i ro id atau biasa disebut

dengan penyaki t  gondok. Selain i tu kekurangan iodiun
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pada anak bal i ta  dapat  nenyebabkan ter jad inya kret in isne.

Kret in isne nerupakan geja la kekurangan iod iun pada anak

balita yanCl neyebabkan pertunbuhan anak nenjadi sangat

terhanbat .  Geja la -  ge ja la  tersebut  dapat  d ieegah dan

dihanbat dengan nenberikan nakanan yang Dengandung iodiun

pada  anak  se jak  awa l .  (  T i na rno ,  198S  )

Salah satu usaha yang dapat  d i tenpuh dalan nenenuhi

kebutuhan iodiun pada anak balita yaitu dengan

nenanfaatkan runput laut dalan penbuatan' f lake.

Pernasalahan yang tinbul adalah apakah penanbahan

runput laut dan penEgunaan jenis tepung dapat

nenpenEaruhi  beberapa s i fa t  f is is ,  khel is  dan sensor is

f lake yang d ihas i lkan.

Rulusan llasalah-

Apakah penElElunaan jenis tepung serta penaabahan

runput laut  dapat nenpenEiaruhl  beberapa si fat  f is is,

khenis serta sensor is f lake yang dihasi lkan.

Tujuan.

Penel i t ian in i  bertujuan untuk lenpelajar i  pengaruh

jenis tepunEl dan penaubahan runput laut terhadap beberapa

si fat  f is is,  kheais dan sensot i -s f l .ake ru[put laut .




