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ABSTRACT 

 
SITI MAESAROH. B.1510192. Characteristic of Tortilla 

Chips Substitution of Flour Gnetum gnemons rind. Under the 

guidance of Rosy Hutami and Tiana Fitrilia. 

Gnetum gnemon Linn. rind is the outer portion of the red Gnetum 

gnemon Linn. fruit which has high fibre content. The Rind of Gnetum 

gnemon Linn. can be processed into of flour and added tortilla chips. 

The purpose of this study was to know the effect of corn mass vs 

Gnetum gnemon Linn. rind flour ratio. The combination ratio 

between corn mass and Gnetum gnemon Linn. flour were level of A1 

(60% : 5%), A2 (55% : 10%), and A3 (50%:15%). The analysis 

included dietary fibre test, a test of physical (hardness and colour 

test), and organoleptic test (sensory quality test and hedonic scale 

test). The ratio between corn mass and Gnetum gnemon Linn. rind 

flour in tortilla chips affected the sensory quality of the tortilla chips. 

The chosen formula was A1 formula (60% : 5%), it has water content 

6,27%, ash 1,22%, fat 17,61%, protein 9,78%, carbohydrate 65,12%, 

dietary fiber 10,25% and energy content 458 Kcal/100g sample. 

Keywords : tortilla chips, corn massa, dietary fiber, organoleptic, and 

,flour gnetum gnemons linn. rind. 
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ABSTRAK 

 
SITI MAESAROH. B.1510192. Karakteristik Tortilla Chips 

dengan Substitusi Tepung Kulit Melinjo. Dibawah bimbingan Rosy 

Hutami dan Tiana Fitrilia. 

Kulit melinjo merupakan bagian terluar dari buah melinjo 

berwarna merah yang memiliki kandungan serat cukup tinggi. Kulit 

melinjo dapat dibuat tepung untuk ditambahkan kedalam bahan 

tortilla chips. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

perbandingan persentase masa jagung dengan substitusi tepung kulit 

melinjo pada tortilla chips dengan perbandingan persentase A1 

(60%  :  5%),  A2  (55%  :  10%),  A3   (50%:15%).   Analisis   yang 

digunakan meliputi uji kadar serat, uji fisik (uji kekerasan dan 

warna), dan organoleptik (uji mutu sensori dan skala hedonik. 

Perbandingan persentase masa jagung dengan tepung kulit meinjo 

pada tortilla chips berpengaruh terhadap sifat organoleptik tortilla 

chips. Tortilla chips dengan substitusi tepung kulit melinjo yang 

terpilih adalah tortilla chips dengan formulasi A1 (60% : 5%) 

memiliki  kadar  air  6,27%,  abu  1,22%,  lemak  17,61%,  protein 

9,78%, karbohidrat 65,12%, serat pangan 10,52% dan nilai kalori 

458 Kkal/100gram produk. 
 

Kata kunci : tortilla chips, masa jagung, serat pangan, organoleptik, 

dan tepung kulit melinjo 
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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Karakteristik 

Tortilla Chips dengan Substitusi Tepung Kulit Melinjo” benar-benar hasil 

karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah pada 

perguruan tiggi atau lembaga manapun. Sumber referensi dari hasil kutipan karya 

penulis lain dilakukan dengan benar dan disebutkan dalam teks dan daftar 

pustaka. 
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