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Usia balita membutuhkan kecukupan zat gizi untuk mendukung pertumbuhan 
dan perkembangan, dikarenakan fase ini merupakan penentu kualitas SDM di 
masa depan. Beberapa zat gizi yang diperlukan adalah protein, kalsium, dan seng. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pengaruh substitusi tepung ikan teri 
(Stolephorus commersonii) dan tepung kacang merah (Vigna angularis) pada pie 
mini terhadap daya terima, kadar protein, kalsium, dan seng, serta nilai ekonomi. 

Penelitian tahap pengembangan formula menggunakan jenis penelitian 
eksperimental murni, sedangkan uji organoleptik menggunakan eksperimental 
semu dengan desain rancangan acak lengkap. Terdapat 7 perlakuan pada 
penelitian pendahuluan dan 4 perlakuan pada penelitian lanjutan dengan 3 kali 
replikasi. Penelitian pendahuluan dilibatkan 3 orang panelis terbatas, sedangkan 
penelitian lanjutan dilibatkan 25 orang panelis tak terlatih dan 11 orang panelis 
anak-anak. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan statistik untuk 
mengetahui ada atau tidaknya perbedaan daya terima dengan uji Kruskal Wallis 
dan Mann Whitney (α ≤ 0,05).  

Hasil uji organoleptik menunjukkan formula dengan nilai organoleptik 
tertinggi adalah F5 (tepung ikan teri 62,5 g dan tepung kacang merah 15 g). 
Kandungan protein, kalsium, dan seng yang paling sesuai dengan kebutuhan 
setiap 100 g pie mini adalah F5 berturut-turut 9,55 g, 217 mg, dan 0,96 mg, 
sedangkan analisis laboratorium kadar protein, kalsium, dan seng pie mini 
berturut-turut adalah 7,28%, 4,286%, dan 1,293 ppm. Nilai ekonomi per 100 g 
tertinggi adalah F2 (tepung ikan teri 62,5 g dan tepung kacang merah 7,5 g) yaitu 
Rp7416,-. Terdapat perbedaan signifikan antara F0 dengan F1, F2 dan F3 pada 
semua karakteristik (warna p= 0,000 , aroma p= 0,027, tekstur p= 0,002, rasa p= 
0,000).  

Perhitungan formula optimasi berdasarkan daya terima, nilai gizi  serta nilai 
ekonomi per zat gizi menunjukkan formula terbaik adalah F5. Formula modifikasi 
F5 berdaya terima baik, kadar zat gizi cukup memenuhi, dan nilai ekonomi baik 
yang layak sebagai jajanan alternatif tinggi zat gizi untuk balita. 

Kata kunci: tepung ikan teri, tepung kacang merah, daya terima, protein 
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