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dan Ukuran Partikel Abu Merang sebagai Pewarna Produk Tradisional 
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RINGKASAN 

 

Merang merupakan bagian batang tanaman padi yang telah dipanen bulir-
bulir buah dikurangi dengan akar dan bagian batang yang tertinggal setelah 
disabit. Merang merupakan limbah atau produk sampingan tanaman padi yang 
dihasilkan saat panen dan tersedia dalam jumlah yang relatif banyak, namun 
sangat disayangkan belum dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagian besar merang 
dibakar dengan tujuan menyingkirkannya dari petakan sawah secara praktis dan 
cepat sehingga tidak mengganggu dalam pengolahan tanah. Salah satu 
pemanfaatan merang yaitu dengan dibakar menjadi abu yang selanjutnya 
diaplikasikan sebagai pewarna alami hitam pada makanan. Pewarna hitam ini  
dimanfaatkan sebagai pewarna alami kue jongkong yang merupakan jajanan 
tradisional khas Surabaya. Namun, penambahan abu merang  dalam formulasi 
pembuatan kue jongkong belum memiliki standar. Takaran dan ukuran partikel 
penambahan abu merang hanya berdasarkan perkiraan agar terbentuk warna kue 
jongkong yang hitam saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ukuran 
partikel abu merang yang optimum, pengaruh perbedaan varietas merang 
terhadap warna, tekstur dan organoleptik kue jongkong. 

Penelitian dilakukan  menggunakan metode Response Surface Methodology 
(RSM) dengan desain rancangan one factor. Faktor yang akan diteliti yaitu ukuran 
partikel abu merang yang terdiri dari 5 level (40 mesh; 80 mesh; 120 mesh; 150 
mesh, dan 200 mesh), sedangkan respon yang akan dioptimasi yaitu warna dan 
tekstur dari kue jongkong. Metode Response Surface Methodology (RSM) dengan 
desain rancangan one factor ini diterapkan pada tiga varietas merang yaitu 
merang padi, ketan putih dan ketan hitam. Kue jongkong dengan warna dan 
tekstur optimum diuji sifat organoleptiknya dengan uji hedonik, serta diuji 
kandungan kimianya (kadar air, lemak, protein, karbohidrat, abu dan pati). Hasil 
analisa dari pengujian kadar karbohidrat, protein, lemak juga digunakan pada 
penentuan persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) formulasi kue jongkong 
optimum. 

Hasil analisa kue jongkong optimum didapatkan pada kue jongkong varietas 
ketan hitam dengan warna (L*) 25,6395 dan tekstur 2,79088. Berdasarkan hasil 
uji organoleptik, perbedaan ukuran partikel abu merang berpengaruh nyata 
(α=0,05) terhadap warna dan kekenyalan kue jongkong, namun tidak berpengaruh 
nyata terhadap rasa dan aroma kue jongkong. Kue jongkong optimum memiliki 
nilai kadar air 49,27%, abu 1,92%, protein 2,00%, lemak 6,00%, karbohidrat (by 
difference) 40,81%, dan pati 35,96%. Informasi nilai gizi kue jongkong varietas 
ketan hitam optimum dengan takaran saji 40 g, memiliki energy total 90 kkal 
dengan kandungan gizi (dalam % AKG) lemak 4%, protein 1%, dan total 
karbohidrat 5%. 

 
 
Kata kunci: Abu Merang, Ukuran Partikel, Kue Jongkong, Pewarna Hitam 
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SUMMARY 

 

Straw is part of the rice stalk that has been harvested fruit grains with roots 
and stem parts that after cut. Straw is a waste or by-product of rice crops produced 
during harvest and are available in relatively large quantities, but is unfortunate 
because it has not been fully utilized. Most of the straws are burned with the aim 
of removing them from the rice fields practically and quickly so as not to interfere 
with the processing of the soil. One of the utilization of straw is burned to ash which 
is then applied as a natural black dye on food. This black dye is used as a natural 
dye of jongkong which is a typical food of Surabaya. However, the addition of ash 
straw in the formulation of making jongkong does not have a standard yet. The 
dosage and particle size of the straw ash are only based on estimates to make the 
black color of the jongkong. Purpose of this research is to determine optimization 
of particle size, the effect of different varieties of straws used on color, the texture 
and organoleptic jongkong.  

The research was conducted using Response Surface Methodology (RSM) 
method with one factor design. The analyzed factor is a straw ash particle size 
consisting of 5 levels (40 mesh, 80 mesh, 120 mesh, 150 mesh, and 200 mesh), 
while the response to be optimized are the color and texture of the jongkong. This 
method is applied to three varieties of straw ash, including rice straw ash, white 
sticky and black sticky straw ash. jongkong with optimal color and texture will be 
analyzed organoleptik, and chemical content (water content, fat content, protein 
content, carbohydrate levels, ash content and starch content). The results of the 
analysis of carbohydrate levels, protein content, and fat content were also used in 
determining the percentage of Recommended Dietary Allowances (DRA) of 
optimum jongkong formulation. 

The result of optimum jongkong analysis was found on black glutinous 
varieties with color (L *) 25,6395 and texture 2,79088. Based on the results of 
organoleptic test, the difference of straw ash particle size had significant effect (α 
= 0,05) on the color and elasticity of jongkong, but not significant effect on the taste 
and flavor of the jongkong. Jongkong with optimum varieties and particle size had 
water content 49,27%, ash content 1,92%, protein 2,00%, fat 6,00%, carbohydrate 
(by difference) 40,81%, and starch 35,96%. Information on the nutritional value of 
jongkong with a serving dose of 40 g, contained a total energy of 90 kcal with 
nutrient content (in% RDA) fat 4%, protein 1%, and total carbohydrate 5%. 

 
 

 
 
Keywords : Straw ash, Particle size, Jongkong, Black dye 
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I PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki luas area persawahan 

8,11 juta hektar dan menghasilkan padi sebanyak 70,85 juta ton (Badan Pusat 

Statistik, 2014). Padi menghasilkan berbagai macam limbah, diantaranya: dedak, 

sekam, jerami. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang tersedia dalam 

jumlah yang relatif lebih banyak dibandingkan limbah pertanian lainnya, jumlahnya 

mencapai 67,2% dari total panen atau sekitar 12-15 ton per hektar per panen 

tergantung lokasi dan jenis varietas tanaman padi yang digunakan (Badan Pusat 

Statistik, 2011). Namun, sangat disayangkan apabila sisa pertanian padi seperti 

jerami padi belum dimanfaatkan sepenuhnya.  

Jerami padi atau yang disebut merang merupakan  bagian dari batang padi 

yang dipotong kurang lebih 30 cm dari bagian atas. Pada sistem usaha tani yang 

intensif, jerami sering dianggap sebagai sisa tanaman yang mengganggu 

pengolahan tanah dan penanaman padi selanjutnya. Oleh karena itu, 75-80% 

petani membakar jerami di tempat beberapa hari setelah padi dipanen (Balai 

Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2007). Tujuan utama petani membakar 

jerami adalah menyingkirkan jerami dari petakan sawah dengan cara praktis dan 

cepat sehingga tidak mengganggu dalam pengolahan tanah (BPPSDMP, 2015). 

Pemanfaatan merang lainnya yang dilakukan masyarakat yaitu menggunakan 

merang sebagai bahan bakar konvensional dan pakan ternak (Verma, 2008), 

pupuk organik, kompos (Witt, 2009). Serta dibakar menjadi abu, yang selanjutnya 

diaplikasikan untuk merawat rambut menjadi lebih hitam dan sehat serta sebagai 

pewarna alami hitam pada makanan.  

Makanan dan minuman berwarna hitam mulai tren dipertengahan tahun 

2016. Beragam makanan serba hitam bermunculan tidak hanya di Tanah Air, 

tetapi juga di dunia. Makanan dan minuman berwarna hitam tersebut diantaranya, 

burger, roti, mie, es krim dan beberapa makanan tradisional seperti kue jongkong, 

kue lapis, kue talam, dan dawet merang. Warna hitam diperoleh dari merang yang 

dibakar, sehingga akan menghasilkan karbon dengan warna hitam. Karbon yang 

diperoleh dari hasil pembakaran tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna 

pada makanan (EFSA, 2012). Hasil pembakaran merang berupa abu 

menghasilkan pigmen hitam 12% w/w (Seafast center, 2012). 
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Merang memiliki kandungan kimia berupa karbon 47-52%, hidrogen 6,1-

6,3%, oksigen 38-45%, nitrogen <0,2%, sulfur <0,1%, klor <0,2%, dan kalium 

0,036-0,055% (Liu et al., 2011). Kandungan karbon pada merang menyebabkan 

merang berwarna hitam setelah dilakukan proses pembakaran hingga menjadi 

abu. Warna hitam pada abu merang tersebut yang dimanfaatkan sebagai sumber 

pewarna hitam (Susiawan dkk., 2017). Abu merang memiliki kandungan SiO2 

42,51±0,06%, C 36,92±0,09%, K2O 17,16±0,01%, Cl 1,79±0%,  CaO 0,80±0%, 

Na2O 0,71±0%, MgO 0,62±0,01%, P XRF 0,32±0%, S XRF 0,32±0%, Al2O3 

0,19±0,01%, Fe 0,12±0,01%, Mn 0,09±0%, Zn 0,02±0% (Murtini et al., 2018). Abu 

merang tidak hanya berasal dari merang padi (Oryza sativa L.) saja, tetapi juga 

dapat dihasilkan dari merang ketan hitam, dan merang ketan putih. Beras ketan 

(Oryza sativa L. var glutinosa) merupakan salah satu varietas padi yang termasuk 

dalam famili Graminae.  

Pemanfaatan abu merang sebagai pewarna dilakukan dengan merendam 

abu dalam air untuk beberapa saat. Air rendaman dicampurkan dengan tepung 

dan bahan lainnya (Pitojo dan Zumiati, 2009). Perendamanan yang dilakukan pada 

abu merang dapat mengoptimalkan kandungan kalsium (Ca) untuk mengenyalkan 

tekstur. Dibutuhkan waktu 24 jam agar mineral yang terkandung dalam abu 

merang dapat larut dalam air dengan optimal (Ventura, 2007).  

Kue jongkong adalah salah satu jajanan atau kue tradisional dari Surabaya. 

Kue jongkong merupakan jajanan manis basah yang bentuk dan teksturnya hampir 

menyerupai kue lapis karena dibuat menggunakan bahan baku yang sama yaitu: 

tepung beras (Putri, 2015). Penambahan abu merang dalam formulasi pembuatan 

kue jongkong belum memiliki standar. Takaran dan ukuran partikel penambahan 

abu merang hanya berdasarkan perkiraan agar terbentuk warna kue jongkong 

yang hitam saja. Padahal menurut Eleni et al. (2014), ukuran partikel bahan yang 

berbeda-beda memiliki luas permukaan kontak yang berbeda-beda pula. Semakin 

kecil ukuran partikel bahan semakin luas permukaan spesifiknya, sehingga kontak 

dengan pelarut lebih besar dan pelarutan lebih optimal. Hal ini akan 

mempengaruhi pewarna hitam yang dihasilkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pemanfaatan abu merang dengan ukuran partikel 

yang tepat, serta jenis merang yang tepat untuk memberikan warna hitam yang 

baik pada pembuatan kue jongkong.  
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1.2    Rumusan Masalah 
 

1. Berapakah ukuran partikel abu merang  yang optimum untuk menghasilkan 

kue jongkong dengan karakteristik fisik (warna, tekstur) terbaik dan 

organoleptik paling disukai oleh konsumen? 

2. Apakah jenis bahan (varietas padi) dalam pembuatan pewarna merang 

berpengaruh terhadap warna hitam yang terbentuk? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 
 

1. Mengetahui ukuran partikel abu merang yang optimum untuk menghasilkan 

kue jongkong dengan karakteristik fisik (warna, tekstur) terbaik dan 

organoleptik paling disukai oleh konsumen 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis bahan (varietas padi) pembuatan 

pewarna merang terhadap warna hitam yang terbentuk 

 

1.4    Manfaat Penelitian 
 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Mendapatkan ukuran partikel yang tepat untuk menghasilkan kue jongkong 

dengan karakteristik fisik (warna, tekstur) terbaik dan organoleptik paling 

disukai oleh konsumen  

2. Mendapatkan standar yang tepat terkait penambahan abu merang sebagai 

pewarna pada pembuatan kue jongkong 

3. Mendapatkan jenis varietas padi yang tepat untuk memberi warna hitam 

terbaik pada pembuatan kue jongkong 

 

1.5    Hipotesa 

 

Diduga ukuran partikel abu merang yang optimum untuk mendapatkan 

warna dan karakteristik yang terbaik adalah abu merang yang lolos ayakan 200 

mesh. Diduga semakin besar luas permukaan maka akan terbentuk warna hitam 

yang intensitasnya semakin pekat karena luas permukaan yang semakin besar 

maka semakin cepat laju reaksinya. Perbedaan bahan (varietas padi) dalam 

pembuatan pewarna hitam diduga tidak terlalu berpengaruh, karena bahan yang 

digunakan, yaitu merang padi, merang ketan putih dan merang hitam masih dalam 

satu spesies Oryza sativa 
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II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1    Pewarna Makanan 

 

Pewarna makanan merupakan bahan tambahan makanan (aditif)  yang  

dapat  memperbaiki warna makanan  yang  berubah  atau  menjadi pucat  selama  

proses  pengolahan, atau untuk memberi  warna  pada  makanan yang  tidak  

berwarna  agar  kelihatan  lebih menarik  (GAPMMI – JATIM,  2009). Pewarna 

(Colour) adalah bahan tambahan pangan berupa pewarna alami dan pewarna 

sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu 

memberi atau memperbaiki warna (Perka BPOM No. 37 Tahun 2013). 

Zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, 

berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: pewarna alami 

dan pewarna sintetis. Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh 

dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah sejak 

dahulu digunakan untuk pewarna makanan dan sampai sekarang umumnya 

penggunaannya dianggap lebih aman dari pada zat warna sintetis. Zat pewarna 

alami tidak bersifat polutif, tidak berefek samping, tidak merugikan kesehatan, 

tidak beracun, dan ramah lingkungan (Adalina, 2011).Tetapi dalam pemanfaatan 

zat pewarna alami memiliki kendala seperti ketersediaan variasi warna yang 

sangat terbatas dan ketersedian bahan yang tidak siap pakai sehingga diperlukan 

proses-proses khusus untuk dijadikan larutan pewarna, sehingga tidak praktis jika 

dibandingkan dengan zat pewarna sintetis yang lebih muda diperoleh, ketersedian 

warna terjamin, jenis warna bermacam-macam dan lebih praktis dalam 

penggunaannya (Noor, 2007). Food and Drug Administration (FDA) Amerika 

Serikat menggolongkan zat warna alami ke dalam golongan zat warna yang tidak 

memerlukan sertifikat  

Zat pewarna sintesis merupakan zat pewarna buatan manusia melalui 

proses sintesis kimia  yang  mengandalkan  bahan-bahan  kimia,  atau  dari  bahan 

yang  mengandung  pewarna  alami  melalui  ekstraksi  secara  kimiawi. 

Karakteristik dari zat pewarna sintetis adalah warnanya lebih cerah, lebih homogen 

dan memilliki variasi warna yang lebih banyak bila dibandingkan dengan zat 

pewarna alami. Di samping itu penggunaan zat pewarna sintetis pada makanan 

bila dihitung berdasarkan harga per unit dan efisiensi produksi akan jauh lebih 

murah bila dibandingkan dengan zat pewarna alami. Meskipun telah mengalami  
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proses  pengolahan  dan  pemanasan,  warna  yang  dihasilkan dari pewarna 

buatan akan tetap cerah. Beberapa  contoh  pewarna  buatan  adalah  tartazine  

untuk  warna  kuning, allura  red  untuk  warna  merah,  dan  sebagainya. Zat 

pewarna sintetis seharusnya telah melalui suatu pengujian secara intensif untuk 

menjamin keamanannya. Para konsumen pun hendaknya selalu mendapatkan 

informasi tentang komponen-komponen yang terkandung dalam zat pewarna 

sintetis tersebut (Lee et al., 2005). 

Pigmen alami dapat menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan 

ketahanan dan kualitas pangan karena pigmen alami merupakan salah satu zat 

non gizi yang mampu memberikan nutrisi bagi tubuh. Selain itu, pigmen alami 

ditemukan sangat melimpah pada sebagian besar sumber daya alam lokal 

Indonesia. Pigmen alami juga terbukti aman, baik sebagai makanan maupun 

pewarna makanan dibandingkan pewarna sintetik (Mastuti, 2011). Pewarna alami 

yang sering digunakan dalam pembuatan makanan salah satunya adalah warna 

hitam yang didapatkan dari biji keluwak dan air merang. Warna hitam alami ini 

biasa diterapkan dalam pembuatan kue jongkong, kue lapis, kue talam, dawet 

merang, dan lain-lain. Warna hitam yang didapatkan dari biji keluwak adalah 

dengan mengambil biji keluwak kemudian dihaluskan dan langsung ditambahkan 

pada bahan makanan. Warna hitam yang didapatkan dari  air merang adalah 

dengan memilih merang yang telah kering berwarna kuning agak kecoklatan, 

kemudian dibakar hingga menjadi abu. Untuk 100 gram abu merang dilarutkan 

dalam 250 ml air dan didiamkan hingga abu merang mengendap dan airnya hitam 

jernih. Air abu merang inilah yang digunakan sebagai pewarna alami makanan 

(Pitojo dan Zumiati, 2009).  

 
 

2.2 Merang 

 

Jerami padi atau merang adalah produk sampingan padi yang dihasilkan 

saat panen padi. Setiap kg beras giling menghasilkan sekitar 0,7-1,4 kg merang 

padi tergantung pada varietas, panjang pemotongan, dan kadar air saat panen. 

Merang padi dipisahkan dari biji-bijian setelah tanaman digirik (dibanting) secara 

manual, menggunakan perontok stasioner atau, baru-baru ini, dengan 

menggunakan mesin pemanen gabungan (Rice Knowledge Bank, 2017). Merang 

padi adalah bagian batang tumbuh yang setelah dipanen bulir-bulir buah bersama 
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atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan bagian batang yang 

tertinggal setelah disabit (Widodo et al., 2012). 

Jerami padi atau yang disebut merang merupakan  bagian dari batang padi 

yang dipotong kurang lebih 30 cm dari bagian atas. Bagian-bagian jerami padi 

dapat dibedakan menjadi helai daun, pelepah daun dan batang yang dapat dipilah 

atas ruas dan buku yang proporsinya sangat kecil. Proporsi helai daun, pelepah 

daun dan ruas adalah 15-27%, 23-30% dan 15-37% (Sitorus, 2002). 

Merang tidak hanya berasal dari tanaman padi (Oryza sativa L.) saja, tetapi 

juga dapat dihasilkan dari merang ketan hitam, dan merang ketan putih. Beras 

ketan (Oryza sativa L. var glutinosa) merupakan salah satu varietas padi yang 

termasuk dalam famili Graminae (BB Padi, 2015). Beras ketan masih termasuk 

dalam spesies Oryza sativa yaitu padi, yang membedakan hanya kandungan 

amilosanya sehingga secara morfologi beras ketan sama dengan morfologi beras 

(Hernawati, 2002).  

Ketan putih merupakan tanaman sejenis padi yang memiliki tinggi 70-90 

cm. Berdaun bendera tegak dengan jumlah anakan 35-40. Panjang malai 15-20 

cm dengan bulir padi bulat memanjang. Jumlah bulir permalai 200-300 bulir sesuai 

dengan pengolahan tanaman dan dapat dipanen pada umur 110 hari. Ketan putih 

banyak ditanam di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. 

Khususnya di daerah Citra, Kecamatan Binong, Subang (Karyono, 2016). Ketan 

hitam merupakan tanaman sejenis padi yang siap dipanen pada umur 120 hari. 

Ketan hitam cukup tahan terhadap hama wereng; Tahan terhadap hawar daun 

bakteri strain III, IV dan peka strain VIII; Dianjurkan ditanam pada lahan sawah 

dengan ketinggian tempat di bawah 500 m dpl (BB Padi, 2015). 

Merang merupakan salah satu limbah hasil pertanian yang kurang 

dimanfaatkan dalam segi pengolahannya. 75-80% petani membakar jerami di 

tempat beberapa hari setelah padi dipanen (Balai Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian, 2007). Tujuan utama petani membakar jerami adalah 

menyingkirkan jerami dari petakan sawah dengan cara praktis dan cepat sehingga 

tidak mengganggu dalam pengolahan tanah. (BPPSDMP, 2015).  

Secara umum, pemanfaatan merang digunakan sebagai bahan alami 

untuk menghitamkan rambut. Pada pemanfaatan ini, merang padi dibakar hingga 

berbentuk serbuk arang berwarna kehitaman. Serbuk ini kemudian digunakan 

untuk memcuci rambut. Formulasi ini telah digunakan secara turun temurun dari 

nenek moyang. Serbuk ini dapat juga digunakan sebagai pewarna alami hitam 
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pada makanan. Contoh makanan yang menggunakan pewarna dari merang yaitu 

beberapa makanan tradisional seperti kue jongkong, kue lapis, kue talam, dan 

dawet merang (Subhan, 2013). 

 

 

 

Gambar 2.1 Merang Padi 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2017) 

 

 

Merang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu pakan alternatif yang 

dipakai untuk memenuhi kekurangan hijauan pakan ternak karena 

ketersediaannya yang melimpah dan tidak ada pengolahan lebih lanjut. Namun 

bahan pakan yang dihasilkan berkualitas rendah karena kandungan nutrien dan 

daya cernanya rendah (Herdoni, 2011).  

Daya cerna yang rendah itu terutama disebabkan oleh struktur jaringan 

jerami yang sudah tua. Jaringan-jaringan pada jerami telah mengalami proses 

lignifikasi (pengerasan) sehingga terbentuk ligriselulosa dan lignohemiselulosa. 

Selain oleh adanya proses lignifikasi, rendahnya daya cerna ternak terhadap 

jerami disebabkan oleh tingginya kandungan silikat. Lignifikasi dan silifikasi 

tersebut memperkuat dan memperkeras dinding sel tanaman, sehingga membuat 

dinding sel tersebut tidak dapat dicerna oleh mikroba rumen. Pengolahan yang 

tepat baik secara fisik, kimia maupun biologi  dapat meningkatkan daya cerna 

merang padi hingga 70% (Muis, 2008). Komposisi kimia jerami padi menurut 

Heuzé (2015) dapat dilihat pada Tabel 2.1, analisa proksimat jerami padi cina 

menurut Liu et al. (2011) dapat dilihat pada Tabel 2.2  
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 Tabel 2.1. Komposisi Kimia Jerami Padi  

Komponen Jumlah 

Protein (% berat kering) 4,2 

Serat (% berat kering) 35,1 

Lignin (% berat kering) 4,8 

Ekstrak eter (% berat kering) 1,4 

Abu (% berat kering) 18,1 

Energi (MJ/kg) 15,5 

 Sumber: Heuzé (2015) 

 
 Tabel 2.2. Analisa Proksimat Jerami Padi Cina 

Komponen Jumlah 

Kelembaban (% berat) 10-20 

Volatil (% berat kering) 75-85 

Karbon tetap (% berat kering) 15-25 

Abu (% berat kering) 0,1-0,7 

HHV (MJ/kg) 18 

 Sumber: Liu et al. (2011) 

 

2.3  Proses Pembuatan Abu Merang Sebagai Pewarna 

 

Beberapa tahap dalam pembuatan abu merang sebagai pewarna, yaitu: 

1. Persiapan bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan yaitu: Merang, 

ayakan, air, beaker glass dan sarana pendukung lainnya. Merang dipastikan 

dalam keadaan kering agar memudahkan dalam proses pembakaran 

2. Proses pembakaran. Pembakaran adalah proses oksidasi yang sangat cepat 

antara bahan bakar dan oksidator dengan menimbulkan nyala dan panas. 

Bahan bakar merupakan substansi yang melepaskan panas ketika dioksidasi 

dan secara umum mengandung karbon, hidrogen, oksigen dan sulfur. 

Sementara oksidator adalah segala substansi yang mengandung oksigen yang 

akan yang bereaksi dengan bahan bakar (Mahandri, 2010). Pada tahapan ini 

merang dibakar hingga mengalami perubahan fisik menjadi abu. 

3. Proses pengayakan. Pengayakan merupakan suatu metode pemisahan 

berbagai campuran partikel padat sehingga didapat ukuran partikel yang 

seragam serta terbebas dari kontaminan yang memiliki ukuran yang berbeda 

dengan menggunakan alat pengayakan (Kurniawan, 2012). Abu merang 

diayak menggunakan ayakan berbagai ukuran, diantaranya: 40 mesh, 80 

mesh, 120 meh, 150 mesh, dan 200 mesh. Menurut Anief (2007), mesh adalah 

ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inch persegi 
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jaring/kasa yang bisa dilalui oleh material padat. 40 mesh memilki arti terdapat 

40 lubang pada bidang jaring/kasa seluas 1 inch persegi. 

4. Proses perendaman. Abu merang ditimbang sebanyak 8 gram dan 

dipindahkan pada suatu wadah kemudian direndam dengan air sebanyak 50 

ml selama 24 jam. Perendaman merupakan cara untuk mengekstak warna 

hitam dalam partikel abu merang. 

5. Proses penyaringan. Penyaringan adalah proses di mana partikel-partikel 

dipisahkan dari cairan dengan melewatkan cairan melalui bahan yang 

permeable. Medium saringan yang berpori adalah bahan permeable yang 

memisahkan partikel-partikel dari cairan yang melaluinya, dan dikenal sebagai 

penyaring (Bürger, 2011). Pada tahapan ini, abu merang yang telah direndam 

dengan air selama 24 jam disaring menggunakan kain saring furing ero. 

Penyaringan dilakukan menggunakan kain saring untuk menyesuaikan 

dengan proses penyaringan yang dilakukan di pasaran. Setelah dilakukan 

penyaringan maka akan didapatkan air rendaman abu merang yang akan 

digunakan sebagai pewarna. 

2.4 Kue Jongkong 

 
Jajanan tradisional adalah warisan budaya yang unik, dan sering 

terlupakan namun sesungguhnya cukup diminati. Jajanan tradisional sendiri dapat 

berupa makanan ringan berupa penganan/kudapan (combro, misro), minuman 

(cendol, bandrek) hingga jajanan makanan berat yang biasanya dimakan bersama 

nasi atau sebagai pengganti nasi (sate, soto, dan bakso). Jajanan 

ringan/penganan/kudapan sering disebut juga jajanan pasar (Adimihardja, 2005). 

Jajan pasar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan berbagai jajan 

tradisional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017), jajan pasar adalah 

kudapan, panganan yang dijual di pasar. Jajan pasar ini dibuat secara manual, 

yaitu menggunakan tangan. Jajan pasar ini biasanya tidak tahan lama karena 

bahan yang digunakan tidak mengandung bahan pengawet, sehingga aman dan 

sehat untuk dikonsumsi. Meskipun berukuran kecil, jajanan tradisional merupakan 

bagian dari atribut tradisi bangsa Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan 

sebagai bagian dari kekayaan lokal untuk memajukan wisata kuliner dalam 

pariwisata Indonesia. 

Kue jongkong adalah salah satu jajanan atau kue tradisional dari Surabaya. 

Kue jongkong merupakan jajanan manis basah yang bentuk dan teksturnya hampir 
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menyerupai kue lapis karena dibuat menggunakan bahan baku yang sama yaitu: 

tepung beras, tepung tapioka, gula dan santan. Cita rasa dari kue jongkong 

sangatlah manis dengan tekstur yang empuk dan lunak. Menurut Putri (2015), kue 

jongkong sebenarnya adalah variasi dari kue lapis beras dengan keunikannya 

yang paling utama adalah penggunaan air abu merang, dimana abu merangnya 

berasal dari hasil tumbuhan merang bakar. Penggunaan air abu merang ini 

memberikan warna hitam, serta meningkatkan tekstur kue jongkong Surabaya 

yang khas dan jarang ditemukan pada kue tradisional nusantara lainnya. Ciri khas 

kue jongkong Surabaya adalah lapisan-lapisan kuenya terdiri dari dua warna yaitu 

warna hijau dan warna hitam. Warna hijau berasal dari warna air daun suji pandan 

sedangkan warna hitam berasal dari warna air abu merang. Bahan utama yang 

digunakan untuk membuat kue jongkong adalah tepung beras, tepung kani, gula 

pasir, garam, santan, air daun suji pandan dan air abu merang. 

 

 

 

Gambar 2.2 Kue Jongkong Surabaya 

Sumber: Siska (2016) 

 

 

2.5  Proses Pembuatan Kue Jongkong 

 

Beberapa tahap dalam pembuatan kue jongkong, yaitu: 

1. Persiapan bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan yaitu: Tepung beras, 

tepung tapioka, air rendaman abu merang, santan, gula, garam, dan margarin. 

Sedangkan peralatan yang digunakan berupa dandang, loyang, kompor, serta 

sarana pendukung lainnya. 

2. Pencampuran. Pencampuran merupakan peristiwa menyebarnya bahan-

bahan secara acak, dimana bahan yang satu menyebar ke dalam bahan yang 
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lain demikian pula sebaliknya, sedang bahan-bahan tersebut sebelumnya 

terpisah dalam keadaan dua fase atau lebih yang akhirnya membentuk fase 

yang lebih seragam (homogen) (Ghozali et al., 2013). Pada tahap ini perlakuan 

yang diberikan yaitu, tepung beras, tepung tapioka, gula, dan garam 

dicampurkan kemudian dilarutkan dengan santan. Hasil pencampuran 

tersebut akan membentuk adonan encer atau sering disebut batter. Adonan 

encer (batter) dituangkan kedalam loyang yang telah dilapisi dengan margarin. 

Tujuannya agar adonan tidak lengket atau menempel pada loyang, sehingga 

nantinya memudahkan saat kue jongkong dikeluarkan dari loyang 

3. Pengolahan menggunakan panas. Loyang berisi adonan dikukus dengan suhu 

pengukusan 80±5 °C selama 60 menit. Pengukusan adalah proses 

pemanasan yang sering diterapkan dengan menggunakan  banyak air, tetapi 

air tidak bersentuhan  langsung dengan produk. Bahan makanan dibiarkan 

dalam panci tertutup dan dibiarkan mendidih (Laily, 2010). Proses ini akan 

memodifikasi sifat fisik bahan yang sebelumnya berbentuk adonan encer 

(batter) akan menjadi bertekstur semi padat dan bentuknya menyerupai loyang 

yang digunakan. 

 

 

2.6 Bahan Baku Pembuatan Kue Jongkong 

2.6.1 Abu Merang 

 

Abu merang merupakan pewarna hitam alami yang diperoleh dengan cara 

membakar merang kering hingga berubah menjadi abu, kemudian direndam 

dengan air. Air merang berfungsi sebagai pewarna hitam alami. Perendamanan 

yang dilakukan pada abu merang dapat mengoptimalkan kandungan kalsium (Ca) 

untuk mengenyalkan tekstur. Komponen utama air rendaman abu merang adalah 

K2CO3 dan Na2CO3. Fungsi penambahan air rendaman abu merang adalah untuk 

mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas dan fleksibilitas, 

meningkatkan kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat kenyal (Widowati, 2001). 

Dibutuhkan waktu 24 jam agar mineral yang terkandung dalam abu merang dapat 

larut dalam air dengan optimal (Ventura, 2007). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

Gambar 2.3 Abu merang 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2017) 

 

 

Menurut (Pitojo dan Zumiati, 2009), air abu dapat dibuat dengan cara 

merendam abu merang padi dalam air selama semalam dan setelah itu disaring 

dan air ini tidak berwarna dan terasa licin bersifat basa disebut air khi yang 

mempunyai pH 8-9. Warna hitam yang diperoleh dari air merang dapat diperoleh 

dengan cara memilih merang yang telah kering benar berwarna kuning agak 

kecokelatan, kemudian bakar hingga menjadi abu. Untuk 100 gr abu merang, 

larutkan dengan 250 ml air. Diamkan hingga abu merang mengendap dan airnya 

hitam jernih. Air abu merang inilah yang digunakan sebagai pewarna alami 

makanan. Warna hitam yang diperoleh dari merang dapat diaplikasikan pada 

pembuatan kue jongkong, dawet hitam, kue lapis, kue talam dan lain lain. 

Komposisi kimia abu merang dapat dilihat pada Tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Komposisi Kimia Abu Merang 

Komponen Jumlah 

SiO2  (%) 42,51±0,06 

C  (%) 36,92±0,09 

K2O  (%) 17,16±0,01 

Cl  (%) 1,79±0 

CaO  (%) 0,80±0 

Na2O  (%) 0,71±0 

MgO  (%) 0,62±0,01 

P XRF  (%) 0,32±0 

S XRF  (%) 0,32±0 

Al2O3  (%) 0,19±0,01 

Fe  (%) 0,12±0,01 

Mn  (%) 0,09±0 

Zn  (%) 0,02±0 

  Sumber: Murtini et al. (2018) 
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2.6.2 Tepung Beras 

 

 Tepung beras putih berasal dari beras yang digiling dan bertekstur lembut. 

Tepung beras memiliki kandungan protein yang sedikit tetapi tidak mengandung 

gluten, sehingga sering digunakan untuk membuat produk yang gluten-free 

(Gisslen, 2009). Tepung beras merupakan tepung lokal yang sama sekali tidak 

mengandung gluten. Dari sisi nutrisi hal ini menguntungkan karena tidak 

memperberat fungsi organ cerna. Tapi untuk sisi kuliner, ketiadaan gluten dalam 

tepung lokal membuat sifat cake-kue menjadi berat (Apriadji, 2012). 

 

 

 

Gambar 2.4 Tepung beras 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

 

 

Proses pembuatan tepung beras yaitu, mula mula dilakukan pembersian 

dengan diayak atau ditampi untuk menghilangkan kotoran seperti kerikil, sekam, 

dan gabah. Beras dapat dicuci terlebih dahulu sampai bersih, kemudian direndam 

di dalam air yang mengandung natrium bisulfit, 1 ppm selama 6 jam. Beras yang 

telah direndam kemudian ditiriskan dan dikeringkan sehingga dihasilkan beras 

lembab. Beras lembab ini selanjutnya digiling sampai halus menggunakan 

penggilingan hammer mill yang berpenyaring 80 mesh. Tepung beras yang telah 

digiling kemudian dijemur atau dikeringkan sampai kadar air dibawah 14 % 

(Ngabito, 2014). 

Ukuran partikel tepung beras juga berpengaruh terhadap sifat-sifat 

fungsionalnya. Tepung yang mempunyai ukuran lebih halus mempunyai 
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penyerapan air yang lebih tinggi. Kerusakan pati pada tepung yang berukuran 

kasar lebih rendah dari pada tepung halus. Tepung jenis ini lebih banyak 

digunakan untuk pembuatan roti yang menggunakan bahan 100% tepung beras, 

sedangkan tepung halus yang mengalami kerusakan pati yang lebih tinggi lebih 

disukai untuk tepung campuran yang mengandung 36% tepung beras (Yeh, 2014). 

Di Indonesia telah ditetapkan regulasi terkait syarat dan mutu tepung 

beras. Regulasi tersebut tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 3549-

2009. Syarat dan mutu tepung beras di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.4 

  

Tabel 2.4 Syarat Mutu Tepung Beras 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

Keadaan 

Bentuk 

Bau 

Warna 

 

- 

- 

- 

 

Serbuk halus 

Normal 

Putih, khas putih 

tepung 

2 Benda asing - Tidak boleh ada 

3 Serangga dalam semua bentuk stadia 

dan potongan-potongannya yang 

tampak 

- Tidak boleh ada 

4 Jenis pati lain selain pati beras - Tidak boleh ada  

5 Kehalusan, lolos ayakan 80 mesh (b/b) %  

Min. 90 

6 Kadar air (b/b) % Maks. 13 

7 Kadar abu (b/b) % Maks. 1,0 

8 Belerang dioksida (SO2) - Tidak boleh ada 

9 Silikat (b/b) % Maks. 0,1 

10 pH - 5-7 

11 Cemaran logam   

 11.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,4 

 11.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,3 

 11.3 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

12 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

13 Cemaran mikroba   

 13.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 1 x 106 

 13.2 Escherichia coli APM/g Maks. 10 

 13.3 Bacillus cereus koloni/g Maks. 1 x 104 

 13.4 Kapang koloni/g Maks. 1 x 104 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2009) 

 

 

Tepung beras memerlukan waktu pemasakan yang cukup lama untuk 

memberikan kekentalan yang baik pada produk, tetapi kekentalan ini dapat 

bertahan baik pada suhu yang dingin. Tepung beras membentuk tekstur yang 
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lembut, tetapi tidak lengket saat dimasak. Pati beras memberikan tampilan opaque 

atau tidak bening setelah proses pemasakan (Imanningsih, 2012). Komposisi 

kimia tepung beras dapat dilihat pada Tabel 2.5 

 

 Tabel 2.5 Komposisi Kimia Rice Flour, White, Unenriched per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 366 

Air (g) 11,89 

Protein (g) 5,95 

Lemak (g) 1,42 

Karbohidrat (g) 80,13 

Serat Pangan (g) 

Gula (g) 

2,4 

0,12 

 Sumber: USDA (2017) 

 

2.6.3 Tepung Tapioka 

 

Tepung tapioka merupakan pati yang diekstrak dengan air dari umbi 

singkong. tepung tapioka dibuat melalui proses panjang, mulai dari pembersihan 

singkong, kemudian diparut lalu diperas untuk diambil saripatinya, kemudian 

dikeringkan hingga menghasilkan tepung. Nyaris tidak mengandung protein dan 

termasuk gluten-free, sehingga cocok untuk mereka yang memiliki problem 

Coeliac (semacam gluten-intolerance). Sering dipakai untuk pengental pada 

tumisan karena efeknya bening dan kental saat dipanaskan (Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor Nasional, 2016). Pati memegang peranan penting dalam 

menentukan tekstur makanan, dimana campuran granula pati dan air bila 

dipanaskan akan membentuk gel. Pati yang berubah menjadi gel bersifat 

irreversible dimana molekul-molekul pati saling melekat membentuk suatu 

gumpalan sehingga viskositasnya semakin meningkat (Maharaja, 2008). 
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Gambar 2.5 Tepung tapioka 

Sumber: Dokumentasi pribadi (2017) 

 

Tapioka mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki jenis tepung lainnya. 

Tepung ini tidak mengandung gluten, sehingga aman bagi yang alergi. Tapioka 

mengandung linamarin, sehingga dapat menangkal pertumbuhan sel kanker 

(Astawan, 2010). Tapioka sering diolah menjadi sirup glukosa dan dekstrin yang 

sangat diperlukan oleh berbagai industri, antara lain industri kembang gula, 

pengalengan buah, pengolahan es krim, minuman, dan industri peragian. Tapioka 

digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi, dan bahan pengikat dalam 

industri pangan, industri farmasi, dan lain sebagainya. Tapioka juga banyak 

digunakan sebagai bahan baku pewarna putih alami pada industri pangan dan 

industri tekstil (Heppy dan Risky, 2010). Komposisi kimia tepung tapioka dapat 

dilihat pada Tabel 2.6 

 

 Tabel 2.6 Komposisi Kimia Tepung Tapioka per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 375 

Protein (g) 0 

Lemak (g) 0 

Karbohidrat (g) 87,5 

 Sumber: USDA (2017) 

Kehalusan tepung juga penting untuk menentukan mutu tepung tapioka. 

Tepung tapioka yang baik adalah tepung yang tidak menggumpal dan memiliki 

kehalusan yang baik. Jika proses pembuatannya dilakukan dengan baik, pati yang 

dihasilkan akan berwarna putih bersih (Moorthy, 2004). Di Indonesia telah 
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ditetapkan regulasi terkait syarat dan mutu tepung tapioka. Regulasi tersebut 

tercantum dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 3541:2011. Syarat dan mutu 

tepung tapioka di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2.7 

 

Tabel 2.7 Syarat Mutu Tepung Tapioka  

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

Keadaan 

Bentuk 

Bau 

Warna 

 

- 

- 

- 

 

Serbuk halus 

Normal 

Putih, khas tapioka 

2 Kadar air (b/b) % Maks. 14 

3 Abu (b/b) % Maks. 0,5 

4 Serat kasar (b/b) % Maks 0,4 

5 Kadar pati (b/b) % Min. 75 

6 Derajat putih (MgO = 100) - Min. 91 

7 Derajat asam Ml NaOH 1 N / 100 g  

8 Cemaran logam   

8.1 Kadmium (Cd) mg/kg Maks. 0,2 

8.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,25 

8.3 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 

8.4 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

9 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

10 Cemaran mikroba   

10.1 Angka lempeng total (35°C, 

48 jam) 

 

koloni/g 

 

Maks 1 x 106 

10.2 Escherichia coli APM/g Maks. 10 

10.3 Bacillus cereus koloni/g < 1 x 104 

10.4 Kapang koloni/g Maks. 1 x 104 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2011) 

 

 

2.6.4 Santan 

 

Kelapa (Cocos nucifera) merupakan komoditas yang banyak 

dibudidayakan di Indonesia. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2017), luas 

area perkebunan kelapa di Indonesia sebesar 3.544.393 hektar, dan mampu 

memproduksi kelapa sebanyak 2.871.280 ton. Buah kelapa dapat dibuat menjadi 

berbagai macam olahan pangan, salah satunya adalah santan kelapa. 

Santan adalah emulsi minyak dalam air yang berwarna putih susu yang 

diperoleh dengan cara pemerasan parutan daging kelapa dengan atau tanpa 

penambahan air. Santan kental merupakan hasil olahan santan kelapa yang telah 

diberi emulsifier, sehingga emulsinya lebih stabil. Namun, santan kental mudah 

rusak dan berbau tengik, karena itu perlu diupayakan produk santan kental siap 
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pakai yang mempunyai daya simpan cukup. Untuk memperpanjang masa simpan 

santan kental diperlukan perlakuan pemanasan (Ramdhoni et al., 2009). 

Santan merupakan bentuk emulsi minyak dalam air dengan protein 

sebagai stabilisator emulsi. Air sebagai pendispersi dan minyak sebagai fase 

terdispersi. Di dalam sistem emulsi minyak air, protein membungkus butir-butir 

minyak dengan suatu lapisan tipis sehingga butir-butir tersebut tidak dapat 

bergabung menjadi satu fase kontinyu. Butir-butir minyak dapat bergabung 

menjadi satu fase kontinyu jika sistem emulsi di pecah dengan jalan merusak 

protein sebagai pembungkus butir-butir minyak (Santoso dan Wulandari, 2014). 

Pemarutan merupakan tahap pendahuluan dalam memperoleh santan. 

Pemarutan bertujuan untuk menghancurkan daging buah dan merusak jaringan 

yang mengandung santan sehingga santan mudah keluar dari jaringan tersebut. 

Pemerasan dengan menggunakan tangan untuk memberikan tekanan pada hasil 

parutan dan memaksa santan keluar dari jaringan. Mengekstraksi santan dapat 

dilakukan pemerasan dengan tangan dan selanjutnya dilakukan penyaringan. 

Dalam industri makanan, peran santan sangat penting baik sebagai sumber gizi, 

penambahan aroma, cita rasa , flavour dan perbaikan tekstur bahan pangan hasil 

olahan (Wina, 2011). Komposisi kimia santan kelapa dapat dilihat pada Tabel 2.8 

 

Tabel 2.8 Komposisi Kimia Santan Kelapa per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 230 

Air (g) 67,62 

Protein (g) 2,29 

Lemak (g) 23,84 

Abu (g) 0,72 

Karbohidrat (g) 5,54 

Serat Pangan (g) 2,2 

Gula (g) 3,34 

 Sumber: USDA (2017) 

 

2.6.5 Gula 

 
  Menurut Wahyudi (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana yang 

menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula paling banyak 

diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk 

mengubah rasa menjadi manis dan keadaan makanan atau minuman. Gula 

sederhana, seperti glukosa (yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau 

hidrolisis asam), menyimpan energi yang akan digunakan oleh sel.  
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Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira tebu, bit gula, atau aren. 

Meskipun demikian, terdapat sumber-sumber gula minor lainnya, seperti kelapa. 

Sumber-sumber pemanis lain, seperti umbi dahlia, anggur, atau jagung, juga 

menghasilkan semacam gula/pemanis namun bukan tersusun dari sukrosa. 

Proses untuk menghasilkan gula mencakup tahap ekstrasi (pemerasan) diikuti 

dengan pemurnian melalui distilasi (penyulingan). Komposisi kimia gula dapat 

dilihat pada Tabel 2.9 

 
 Tabel 2.9 Komposisi Kimia Gula Tebu Putih Organik per 100 gram 

 Sumber: USDA (2017) 

Di Indonesia ada tiga jenis gula yang beredar di pasaran, yaitu gula kristal 

mentah (GKM) atau raw sugar yang digunakan sebagai bahan baku industri gula 

rafinasi, gula kristal putih (GKP) yang dikonsumsi secara langsung dan gula 

rafinasi sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Gula yang kita 

konsumsi sehari-hari adalah gula kristal putih secara internasional disebut sebagai 

plantation white sugar. GKP dibuat dari tebu yang diolah melalui berbagai tahapan 

proses, untuk Indonesia kebanyakan menggunakan proses sulfitasi dalam 

pengolahan gula. (Kuswurj, 2009). Syarat mutu gula kristal putih menurut SNI 

3140.3:2010 dapat dilihat pada Tabel 2.10 

Tabel 2.10 Syarat Mutu Gula Kristal Putih (SNI 3140.3:2010) 

No. Parameter Uji Satuan Persyaratan 

GKP 1 GKP 2 

1 Warna    

1.1 Warna Kristal CT 4,0-7,5 7,6-10,0 

1.2 Warna larutan IU 81-200 201-300 

2 Besar jenis butir mm 0,8-1,2 0,8-1,2 

3 Susut pengeringan (b/b) % Maks. 0,1 Maks. 0,1 

4 Polarisasi (°Z, 20°C) “Z” Min. 99,6 Min 99,5 

5 Abu konduktiviti (b/b) % Maks 0,10 Maks. 0,15 

6 Bahan tambahan pangan    

6.1 Belerang dioksida (SO2) Mg/kg Maks. 30 Maks. 30 

7 Cemaran logam    

7.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 2 Maks. 2 

7.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 2 Maks. 2 

7.3 Arsen (As) Mg/kg Maks. 1 Maks. 1 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2010) 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 375 

Protein (g) 0 

Lemak (g) 0 

Karbohidrat (g) 100 

Gula (g) 100 
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2.6.6 Garam 

 

Garam merupakan salah satu komponen mineral penting dari makanan 

sehat yang membantu tubuh untuk melakukan fungsi vital. Makanan seimbang 

yang kaya akan mineral dan vitamin adalah sumber natrium alami. Persentase 

garam yang kita konsumsi dari makanan berbeda-beda tergantung pada 

kebiasaan makan kita sendiri, tetapi biasanya sekitar 20% garam yang kita 

konsumsi berasal dari makanan yang secara alami mengandung garam (Salt 

Association, 2017). 

Selama ribuan tahun, garam telah digunakan untuk mengawetkan 

makanan dan meningkatkan rasa. Garam digunakan sebagai pengawet makanan 

karena di dalam makanan, garam mendehidrasikan sel bakteri, mengubah 

tekanan osmotik dan menghambat perkembangan pertumbuhan bakteri sehingga 

membuat makanan membutuhkan waktu lebih lama untuk rusak. Garam mampu 

menghambat pertumbuhan Clostridium botulinum, bakteri yang menyebabkan 

keracunan makanan yang serius (botulisme). Garam digunakan untuk 

meningkatkan rasa, karena membuat makanan hambar seperti karbohidrat (roti, 

pasta, dll) menjadi gurih dan membantu mengeluarkan rasa alami pada makanan 

lainnya. Garam juga digunakan sebagai pengontrol warna, pengikat, pengontrol 

tekstur dan agen pengontrol fermentasi (Salt Association, 2017). Kandungan 

mineral garam dapat dilihat pada Tabel 2.11 

 

 Tabel 2.11 Kandungan Mineral Garam per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalsium (mg) 24 

Besi (mg) 0,33 

Magnesium (mg) 1 

Fosfor (mg) 0 

Potassium (mg) 8 

Sodium (mg) 38758 

Zinc (mg) 0,1 

 Sumber: USDA (2017) 

 
 

2.6.7 Air 

 

Air adalah senyawa kimia dengan rumus kimia H2O, artinya satu molekul 

air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom 

oksigen. Zat kimia ini merupakan suatu pelarut yang penting karena mampu 
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melarutkan banyak zat kimia lainnya, seperti garam, gula, asam, beberapa jenis 

gas dan senyawa organik (Hanslmeier, 2010). Air adalah pelarut untuk sejumlah 

besar molekul yang membentuk larutan terionisasi dalam air. Karena polaritas dan 

kemampuannya untuk membentuk ikatan hidrogen, air membuat pelarut yang 

sangat baik, yang berarti dapat melarutkan berbagai jenis molekul. Sebagian besar 

reaksi kimia penting bagi kehidupan terjadi di lingkungan berair di dalam sel, dan 

kapasitas air untuk melarutkan berbagai macam molekul adalah kunci dalam 

membiarkan reaksi kimia ini terjadi. Dengan demikian, dapat disebut pelarut 

universal yang memfasilitasi reaksi kimia baik di luar maupun di dalam sistem 

biologis (Raven et al., 2014). 

Air dalam pembuatan kue jongkong digunakan sebagai pelarut dan 

pengekstrak. Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan dimana komponen 

mengalami perpindahan massa dari suatu padatan ke cairan atau dari cairan ke 

cairan lain yang bertindak sebagai pelarut (Purwono, 2005). Abu merang akan 

direndam dalam air selama 24 jam, kemudian akan terbentuk air yang berwarna 

hitam atau sering disebut air khi. Air ini yang akan digunakan sebagai pewarna 

pada kue jongkong. 

 

2.6.8 Margarin 

 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (2014), margarin merupakan produk 

pangan berbentuk emulsi padat, semi padat atau cair, yang dibuat dari lemak 

makan dan atau minyak makan nabati dan air dengan atau tanpa penambahan 

bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. Menurut Trisviana 

(2012), margarin merupakan mentega sintetis, terbuat dari lemak nabati. Mergarin 

dapat digunakan dalam jumlah yang sama dengan mentega sepanjang kadar 

airnya diperhatikan. Margarin ada yang asin, ada pula yang tawar. Jumlah garam 

harus dikurangi jika menggunakan margarin atau mentega yang mengandung 

garam (asin). Margarin digunakan sebagai pengganti mentega (butter) karena 

memiliki komposisi hampir sama dengan mentega. Bahan baku utama pembuatan 

margarin dalam minyak cair, minyak nabati, antara lain minyak diambil dari kelapa, 

kelapa sawit, biji kapas, jagung, kedelai, kacang, dsb. 

Margarin biasa digunakan sebagai olesan untuk langsung dimakan, 

maupun sebagai campuran adonan dalam proses baking maupun cooking untuk 

memberikan tekstur yang baik serta cita rasa pada makanan. Pada pembuatan 
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kue jongkong ini, margarin digunakan untuk mengolesi sisi bagian dalam loyang 

agar kue jongkong tidak lengket, menempel diloyang, dan memudahkan untuk 

mengeluarkan kue jongkong dari loyang. Komposisi kimia margarin dapat dilihat 

pada Tabel 2.12 

 

Tabel 2.12 Komposisi Kimia Margarin per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori (kcal) 606 

Protein (g) 0,07 

Lemak (g) 68,29 

Karbohidrat (g) 0,59 

Air (g) 29,52 

Sumber: USDA (2017) 

2.7 Kualitas Kue Jongkong 

2.7.1 Warna 

Warna merupakan salah satu faktor sensori yang mempengaruhi 

penerimaan produk pangan (Holinesti, 2009). Warna merupakan atribut kualitas 

makanan yang penting. Tujuan menambahkan warna pada makanan adalah untuk 

membuatnya menarik, untuk mengganti dan mengembalikan warna yang hilang 

selama pemrosesan, untuk meningkatkan kualitas, untuk mewarnai makanan 

yang tidak berwarna dan juga mempengaruhi konsumen untuk membeli produk 

(Lawrence, 2010) 

Peranan warna dalam mutu bahan pangan adalah sangat penting, karena 

umumnya konsumen atau pembeli sebelum mempertimbangkan nilai gizi dan 

rasa, pertama-tama akan tertarik oleh keadaan warna bahan. Bila warna bahan 

makanan kurang cocok dengan selera atau menyimpang dari warna normal, 

bahan makanan tersebut tidak akan dipilih oleh konsumen, walaupun rasa, nilai 

gizi dan faktor-faktor lainnya normal. Bahkan sering konsumen mempergunakan 

warna dari bahan makanan sebagai indikasi mutu yang ada pada bahan makanan 

tersebut (Agung, 2016). Hal yang sama juga dijelaskan Leön (2005) bahwa 

penampilan fisik dan warna adalah parameter pertama bagi konsumen untuk 

menentukan kualitas dari suatu produk secara subjektif. 

Pengukuran warna secara visual atau kualitatif sangat sulit dilakukan 

karena indera penglihatan menusia sulit untuk membedakan perbedaan warna 

yang sedikit. Pengukuran warna produk pertanian dapat dilakukan dengan 

menggunakan alat kolorimeter, spektrometer, atau alat-alat lain yang dirancang 
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khusus untuk mengukur warna. Tetapi alat-alat tersebut biasanya terbatas 

penggunaannya untuk bahan cair yang tembus cahaya seperti sari buah, bir atau 

warna hasil ekstraksi. Untuk bahan cairan yang tidak tembus cahaya atau padatan, 

warna bahan dapat diukur dengan membandingkannya terhadap suatu warna 

standar yang dinyatakan dalam angka-angka (Hardiyanti et al., 2009).  

Pada penelitian ini dilakukan analisa warna menggunakan color reader. 

Color reader adalah alat pengukur warna yang didesain dengan tiga reseptor 

sehingga mampu membedakan warna akurat antara terang dan gelap. 

Pengukuran warna ini menggunakan color reader dengan seri CR-10, dengan 

ukuran dan lebar sinar 360g/12.7oz, gampang digunakan karena hanya 

menggunakan  satu tangan, dan perbedaan warna dalam bentuk delta (L,a,b), 

delta (E,a,b) atau delta (L,c,h), dapat beriluminasi 8/d. Menggunakan stander CIE 

D65, sumber energi berupa 4 batrai AA atau adapter AC-A12. Dapat mendeteksi 

dalam 10 detik dengan temperatur operasi 0-40°C. Ukurannya 59 x 158 x 85 mm. 

Beratnya 360 gr tanpa batrai. Casing standar CR-A68, cap pelindung CR-A72 

(Hutching, 2009). 

Prinsip kerja color reader adalah sistem pemaparan warna dengan 

menggunakan sistem CIE dengan tiga reseptor warna yaitu L, a, b Hunter. 

Lambang L menunjukkan tingkat kecerahan berdasarkan warna putih, lambang a 

menunjukkan kemerahan atau kehijauan, dan lambang b menunjukkan 

kekuningan atau kebiruan (Hutching, 2009). 

 

 

Gambar 2.6 Color Reader 

Sumber: Hutching (2009) 
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2.8 Metode Respon Surface Methodology (RSM) 
 
Metode RSM (Response Surface Methodology) adalah salah satu metode 

gabungan antara teknik statistik dan matematika yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan, yang mana beberapa variabel independen 

mempengaruhi variabel respon dengan tujuan akhirnya untuk mengoptimalkan 

respon. Variabel yang mempengaruhi respon dinamakan variabel bebas atau 

faktor. Secara umum, metode RSM ini sudah digunakan dalam beberapa bidang 

salah satunya bidang teknologi pertanian khususnya dalam bidang pangan 

(Biorata, 2012).  

Optimasi merupakan suatu pendekatan normatif untuk mengidentifikasi 

penyelesaian terbaik dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. 

Dengan menggunakan metode RSM, dapat dibantu dengan mengetahui titik 

optimal yang tepat pada suatu permasalahan. Dalam pencarian nilai optimal atau 

optimasi terdapat unsur penting yaitu fungsi tujuan yang dipengaruhi oleh 

beberapa variabel (Bakti, 2012).  

Dalam penelitian ini, hal yang ditujukan adalah mencari optimasi ukuran 

partikel abu merang berbagai varietas padi terhadap warna dan tekstur kue 

jongkong. Metode yang digunakan adalah Response Surface Methodology one-

factor (single factor) design. Metode ini menggunakan satu faktor berupa ukuran 

partikel dengan ukuran 40 mesh hingga 200 mesh, dan respon berupa warna dan 

tekstur kue jongkong. Berdasarkan interval tersebut akan didapatkan hasil optimal 

pada faktor ukuran partikel terhadap respon warna dan tekstur kue jongkong 
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METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 
Penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan, 

Laboratorium Biokimia dan Laboratorium Sensori Jurusan Teknologi Pertanian, 

Universitas Brawijaya Malang pada bulan Desember 2017 – Maret 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan pada pembuatan kue jongkong diantaranya 

yaitu, ayakan (40 mesh, 80 mesh, 120 mesh, 150 mesh, 200 mesh), kain saring 

(vuring arrow), loyang ukuran 8,5cm x 19cm, timbangan analitik (Denver 

instrument M-310, USA), panci kukus, kompor (Rinai, Jepang), beaker glass 250 

ml (Iwaki, Indonesia), gelas ukur 100 ml (Iwaki, Indonesia), baskom plastik, 

saringan teh, saringan santan, sendok, pisau, spatula. 

Alat atau glassware yang digunakan untuk analisisa karakteristik fisik dan 

kimia kue jongkong adalah colour reader (Konika Minolta CR-10, Jepang), 

turbidimeter (lutron), pH meter, oven listrik 220 V (Memmert), desikator (Nalgene), 

soxhlet extractor (Gerhardt), tanur listrik (Thermolyne), kompor listrik (Maspion), 

spektrofotometer (Spectro 20D Pluss), kjeldahl destilation unit (Buchi), waterbath 

(Memmert), kertas lakmus, destruktor, destilat, erlenmeyer 250 ml (Iwaki, 

Indonesia), cabinet lampu tegangan 220 V – 240 V, daya 720 Watt, cawan 

porselen, furnace (Neyo), labu lemak (Pyrex, Indonesia), beaker glass (Pyrex, 

Indonesia), kertas saring (Whatman No.40) pipet tetes, pipet ukur 10 ml, bulb, 

plastik ukuran 1 kg. 

 
3.2.2 Bahan 

Bahan utama yang digunakan untuk pembuatan kue jongkong adalah 

merang padi, ketan putih, dan ketan hitam yang telah dipisahkan dari sekamnya 

kemudian dibakar (menjadi abu), diayak (ukuran partikel 40 mesh, 80 mesh, 100 

mesh, 120 mesh, 150 mesh,  200 mesh) dan direndam dengan 50 ml aquades 

(Hydrobatt) selama 24 jam. Merang yang digunakan yaitu merang padi dari di 

daerah desa Tanggulangin Kecamatan Jati Kabupaten Kudus - Jawa Tengah, 

merang ketan ketan hitam dan ketan putih  yang didapatkan dari di daerah Trawas, 
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Mojokerto - Jawa Timur, dan merang komersial yang dijual dipasaran. Bahan 

pendukung lainnya yaitu tepung beras (Rose Brand), tepung tapioka (Dua Naga), 

santan kelapa, gula pasir, garam, dan margarin (Forvita) sebagai olesan Loyang 

agar adonan tidak lengket dengan Loyang. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa karakteristik fisik dan kimia kue 

jongkong diantaranya akuades (Hydrobatt), petroleum eter, tablet Kjedahl, H2SO4 

pekat, indikator pp, larutan NaOH 45%, H3BO3 3%, indikator metil red. Bahan-

bahan kimia didapatkan dari CV. Makmur Sejati dan CV. Kridatama Persada, 

Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui pengayakan abu 

merang yang menghasilkan ukuran partikel optimal sebagai pewarna hitam kue 

jongkong disesuaikan dengan kue jongkong di pasaran. Pengayakan abu merang 

dilakukan dengan berbagai ukuran ayakan diantaranya, 40 mesh, 80 mesh, 120 

mesh, 150 mesh, dan 200 mesh. Selain itu, dilakukan pula seleksi terhadap jenis 

bahan yang optimal digunakan sebagai pewarna diantaranya, padi dari di daerah 

desa Tanggulangin Kecamatan Jati Kabupaten Kudus - Jawa Tengah, ketan hitam 

dan ketan putih  yang didapatkan dari di daerah Trawas, Mojokerto - Jawa Timur. 

Konsentrasi abu merang yang digunakan untuk masing-masing jenis abu dan 

ukuran partikel adalah 16%, dan ditambahkan pelarut yaitu aquades sebanyak 50 

ml. Sehingga didapatkan uraian ukuran partikel sebagai berikut :   

P1 = Ukuran partikel abu merang 40 mesh dengan konsentrasi 16% 

P2 = Ukuran partikel abu merang 80 mesh dengan konsentrasi 16% 

P3 = Ukuran partikel abu merang 120 mesh dengan konsentrasi 16% 

P4 = Ukuran partikel abu merang 150 mesh dengan konsentrasi 16% 

P5 = Ukuran partikel abu merang 200 mesh dengan konsentrasi 16% 

Kue jongkong yang dihasilkan dari berbagai ukuran partikel dilakukan 

analisa karakteristik fisik dengan pengukuran warna menggunakan color reader 

Konika Minolta CR-10. Hasil penelitian pendahuluan Kue Jongkong dengan faktor 

ukuran partikel terhadap respon warna dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1 Hasil Penelitian Pendahuluan Kue Jongkong 

Varietas Padi 
Ukuran  
Partikel 

Hasil Pengukuran Respon Warna 

L* a* b* 

Padi 40 36,4 -1,2 4,8 

 80 34,2 -1,1 4,5 

 120 30,5 -1,6 3,5 

 150 28,8 -1,3 4,0 
 200 27,2 -1,3 4,2 

Ketan Putih 40 33,6 -1,3 4,2 

 80 32,2 -1,3 3,8 
 120 29,8 -1,3 4,3 

 150 27,9 -1,7 3,5 
 200 25,9 -1,6 3,3 

Ketan Hitam 40 32,4 -1,1 3,7 

 80 31 -1,6 3,9 
 120 28,7 -1,5 3,8 

 150 27,3 -1,8 3,6 
 200 25,6 -1,8 3,5 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan, kue jongkong yang 

memiliki warna paling gelap adalah kue jongkong  yang menggunakan abu merang 

dari varietas padi ketan hitam. Ditunjukkan dengan nilai (L*) color reader yang 

paling rendah pada tiap ukuran partikel jika dibandingkan dengan yang lain. 

3.3.2 Penelitian Utama 

 Penelitian utama dilakukan menggunakan metode analisis data  Response 

Surface Methodology (RSM) dengan desain rancangan one factor. Faktor yang 

akan diteliti dalam penelitian ini yaitu ukuran partikel abu merang sedangkan 

respon yang akan dioptimasi yaitu warna dan tekstur dari kue jongkong. Dilakukan 

pengolahan data menggunakan program aplikasi software Design Expert 10.0.0 

yang menghasilkan 7 runs percobaan untuk mengetahui ukuran partikel dan warna 

dari 3 jenis abu merang yang paling optimal. Rancangan Percobaan optimasi 

ukuran partikel abu merang terhadap respon warna kue jongkong dapat dilihat 

pada Tabel 3.4 

Tabel 3.2 Rancangan Percobaan dengan Metode RSM 

Std Run Kode 
Ukuran Partikel 

Abu Merang 
(Mesh) 

Warna 
(L*) 

Tekstur 
(N) 

1 6 -1.000 40   

2 2 -1.000 40   
3 7 -0.500 80   
7 5 0.375 120   

4 1 1.000 150   
5 3 1.000 200   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

6 4 0.000 200   

Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil analisa terhadap respon 

warna dan tekstur kue jongkong. Pengolahan data dilakukan menggunakan 

aplikasi Design Expert 10.0.0 dimana faktor ukuran partikel dioptimasi 

menggunakan kriterian in range, sedangkan respon warna dengan kriteria 

minimize, dan respon tekstur dioptimasi menggunakan kriteria maximize Hasil 

optimasi dari masing-masing jenis abu merang kemudian diverifikasi sesuai yang 

disarankan oleh program sebagai pembuktian bahwa solusi titik optimum yang 

diberikan oleh program Design Expert 10.0.0 benar-benar optimal. Ukuran partikel 

abu merang dari varietas padi yang paling optimum dan telah dilakukan verifikasi 

kemudian dianalisa kimia meliputi kadar karbohidrat, kadar lemak, kadar protein, 

kadar air, kadar abu, dan pati. Kemudian dilakukan uji organoleptik (rasa, warna, 

aroma, kekenyalan), serta dilakukan penentuan nutrition fact untuk mengetahui 

nilai gizinya. 

 
3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Abu Merang Sebagai Pewarna (Pitojo dan zumiati, 2009) 

1. Persiapan bahan baku. Bahan baku berupa merang dipastikan dalam 

keadaan kering agar memudahkan dalam proses pembakaran 

2. Proses pembakaran. Pada tahapan ini merang dibakar hingga mengalami 

perubahan fisik menjadi abu. 

3. Proses pengayakan. Abu merang diayak menggunakan ayakan berbagai 

ukuran, diantaranya: 40 mesh, 80 mesh, 120 meh, 150 mesh, dan 200 

mesh.  

4. Proses perendaman. Abu merang ditimbang sebanyak 8 gram dan 

dipindahkan pada suatu wadah kemudian direndam dengan air sebanyak 

50 ml selama 24 jam. Perendaman merupakan cara untuk mengekstak 

warna hitam dalam partikel abu merang. 

5. Proses penyaringan. Abu merang yang telah direndam dengan air selama 

24 jam disaring menggunakan kain saring vuring arrow. Penyaringan 

dilakukan menggunakan kain saring untuk menyesuaikan dengan proses 

penyaringan yang dilakukan di pasaran. Setelah dilakukan penyaringan 

maka akan didapatkan air rendaman abu merang yang akan digunakan 

sebagai pewarna. 
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3.4.2 Pembuatan Kue Jongkong (Siska, 2016) 

1. Persiapan bahan baku. Bahan baku yang akan digunakan yaitu: Tepung 

beras 30 gram, tepung tapioka 20 gram, air rendaman abu merang 30 ml, 

santan 100 ml, gula 25 gram, garam 0,4 gram, dan margarin. Sedangkan 

peralatan yang digunakan berupa dandang, loyang, kompor, serta sarana 

pendukung lainnya. 

2. Pencampuran. Pada tahap ini tepung beras, tepung tapioka, gula, dan 

garam dicampurkan kemudian dilarutkan dengan santan. Hasil 

pencampuran tersebut akan membentuk adonan encer atau sering disebut 

batter.  

3. Adonan encer (batter) dituangkan kedalam loyang yang telah dilapisi 

dengan margarin. Tujuannya agar adonan tidak lengket atau menempel 

pada loyang, sehingga nantinya memudahkan saat kue jongkong 

dikeluarkan dari loyang 

4. Pengolahan menggunakan panas. Loyang berisi adonan dikukus dengan 

suhu pengukusan 80±5 °C selama 60 menit. Proses ini akan memodifikasi 

sifat fisik bahan yang sebelumnya berbentuk adonan encer (batter) akan 

menjadi bertekstur semi padat dan bentuknya menyerupai loyang yang 

digunakan. 

Tabel 3.3 Proporsi bahan pembuatan kue jongkong 

Jenis Bahan 
Proporsi berdasarkan 

berat (gram) 
Proporsi 100% total 

(%) 

Pewarna Abu Merang 8 4,36 

Tepung Beras 30 16,35 

Tepung Tapioka 20 10,91 

Gula 25 13,63 

Garam 0,4 0,22 

Santan 100 54,53 

Total 183,4 100 

Sumber: Siska (2016) dengan modifikasi 
 

 
3.5 Pengamatan dan Analisis 

3.5.1 Pengamatan dan Analisis Bahan Baku 

Analisis yang dilakukan pada bahan baku berupa abu merang, yaitu: 

a. Warna (Yuwono dan Susanto, 1998), 

b. Turbiditas (Giwa et al., 2012), 

c. pH (AOAC, 1995), 
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3.5.2  Pengamatan dan Analisis pada Kue Jongkong Optimum 

Analisis dilakukan pada kue jongkong yang optimum, analisis tersebut 

meliputi analisa fisik dan kimia, diantaranya: 

a. Tekstur dengan Texture Profile Analyser (AACC, 2000) 

b. Kadar air  (AOAC, 2000), 

c. Kadar lemak Metode Soxhlet (AOAC, 1999), 

d. Kadar protein (AOAC, 2005), 

e. Kadar abu (AOAC, 2005), 

f. Kadar karbohidrat (by difference) (AOAC, 2000). 

g. kadar pati metode hidrolisis asam (modifikasi dari Apriyantono, 1989) 

h. Uji Organoleptik Hedonic Scale (Meilgaard et al, 2006) 

 

3.5 Analisa Data 

  
Data hasil analisa pembuatan kue jongkong diolah menggunakan metode 

Response Surface Methodology desain one factor menggunakan program aplikasi 

software Design Expert 10.0.0 dan melalui 3 tahap pemilihan model yaitu 

pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model 

Sum of Squares) dengan nilai P kurang dari 5% (p<0,005), kemudian pemilihan 

model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (Lack of Fit) dengan nilai P 

lebih dari 5%, dan (p> 0,005), serta pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistic (Summary of Statistic) dengan nilai R2 mendekati 1,000. Titik optimum 

kemudian diverifikasi dengan tingkat kesalahan kurang dari 5%. Data analisa fisik 

dan kimia kue jongkong disusun dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

menggunakan aplikasi Minitab 17. 
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3.7 Diagram Alir 

3.7.1 Diagram Alir Pembuatan Pewarna Hitam Abu Merang 

 

 

 

Dipisahkan dari sekam 

 

Dibakar hingga menjadi abu 

 

Diayak menggunakan ayakan  

(40 mesh, 80 mesh, 120 mesh, 150 mesh, 200 mesh) 

 

 

Abu Merang 

 

 

 

Diambil 8 gram tiap ukuran partikel  

 

 

Direndam dengan air 50 ml selama 24 jam  

 

 

Disaring menggunakan kain saring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Pewarna Hitam Abu Merang  

(Modifikasi Pitojo dan Zumiati, 2009) 
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3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Kue Jongkong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaduk hingga tercampur rata 

 

 

Dituang kedalam loyang yang telah dilapisi margarin 

 

 

Dikukus dengan suhu 70±5 °C selama 60 menit 

 

 

Kue Jongkong 

 

 

  Dilakukan optimasi menggunakan Design Expert 10.0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Kue Jongkong 

(Modifikasi Siska, 2016) 

 

 

 Tepung Beras 16,35% (b/b) 

 Tepung Tapioka 10,91% (b/b) 

 Gula 13,63% (b/b) 

 Garam 0,22% (b/b) 

 Santan 54,53% (b/b) 

Air rendaman abu merang 
berbagai ukuran partikel 
(40, 80, 120, 150, 200 
mesh) 4,36% (b/v)  

Analisa Kimia: 

 Kadar karbohidrat 
(by difference) 

 Kadar lemak 

 Kadar protein 

 Kadar abu 

 Kadar air 

 Kadar pati 

Analisa Fisik: 

 Warna 
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Keterangan : 1) Hasil tersebut merupakan nilai setelah dilakukan uji Tukey (α=5%) 
 2) Angka dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05)   
                    
 

IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1  Karakteristik Fisik Abu Merang dari Berbagai Varietas Padi 

 Analisa fisik dilakukan untuk mengetahui profil abu merang dari berbagai 

varietas diantaranya padi, ketan putih, ketan hitam, dan komersial. Data analisia 

karakteristik fisik bahan baku berupa abu merang dapat dilihat di Lampiran 3. 

Parameter fisik yang dianalisa meliputi warna (L*, a*, b*), abu terlarut, turbiditas dan 

pH yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Fisik Abu Merang dari Berbagai Varietas Padi 

Varietas 

Parameter 

Warna Abu terlarut 
(% b/b) 

Turbiditas 
(NTU) 

pH 
 (L*)  (a*)  (b*) 

Padi 27,8   b   -1,2   a 4,1    a   18,30   bc          11,78          b 10,75  a 

Ketan Putih 27,4   c  -1,8   b 3,3    b   18,62   ab Tidak terdeteksi  c 10,50  b 

Ketan Hitam 27,1   d  -1,7   b 3,2    b   19,20   a Tidak terdeteksi  c 10,74  a 

Komersial 29,1   a  -1,5  ab 3,4    b   17,79   c          36,65          a 10,27  c 

 

4.1.1.1 Warna 

Berdasarkan hasil analisa warna, nilai kecerahan (L*) berkisar antara 

26,20±0,14 sampai 29,8±0,08 (lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang 

memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai kecerahan (L*) abu merang. 

Dilakukan uji lanjut tukey, dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.1. Abu 

merang komersial memiliki nilai kecerahan L* tertinggi yaitu 29,1 sedangkan abu 

merang ketan hitam memiliki nilai kecerahan L* terendah yaitu 27,1. Hasil nilai 

kecerahan (L*) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai kecerahan pada semua 

varietas abu merang, ditunjukkan dengan notasi yang berbeda pada tiap varietas. 

Semakin rendah nilai L* maka semakin gelap warna yang dihasilkan. Warna hitam 

diperoleh dari merang yang dibakar, sehingga akan menghasilkan karbon dengan 

warna hitam. Karbon yang diperoleh dari hasil pembakaran tumbuhan dapat 

digunakan sebagai pewarna hitam pada makanan. Warna hitam tersebut stabil 

terhadap suhu, pH, dan cahaya (EFSA, 2012). Sehingga semakin tinggi kandungan 

karbon pada abu merang maka akan menghasilkan warna yang semakin hitam. 
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Hasil nilai kemerahan (a*) berkisar antara -1,93±0,12 sampai -0.18±0,01 

(Lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai kemerahan (a*) abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana 

menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.1. Abu merang padi memiliki nilai 

kemerahan (a*) tertinggi yaitu -1,2 sedangkan abu merang ketan putih memiliki nilai 

kemerahan (a*) terendah yaitu -1,8. Hasil nilai kemerahan (a*) menunjukkan bahwa 

abu merang padi berbeda nyata dengan abu merang ketan putih dan ketan hitam, 

namun tidak berbeda nyata dengan abu merang komersial. Nilai kemerahan atau 

redness (a*) menyatakan warna merah (a+) dan hijau (a-) (Hutchings, 2012). Nilai 

yang didapat dari hasil analisa adalah a- sehingga warna yang dihasilkan kehijauan. 

Warna hijau dipengaruhi oleh adanya klorofil pada tanaman padi, nilai kehijauan 

menunjukkan angka yang cukup rendah karena merang padi yang digunakan adalah 

merang padi yang sudah menguning sehingga kandungan klorofilnya rendah.  

Hasil nilai kekuningan (b*) berkisar antara 3,03±0,21 sampai 5,63±0,21 

(Lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai kekuningan (b*) abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, 

dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.1. Abu merang padi memiliki nilai 

kekuningan (b*) tertinggi yaitu 4,1 sedangkan abu merang ketan hitam memiliki nilai 

kekuningan (b*) terendah yaitu 3,2. Hasil nilai kekuningan (b*) menunjukkan bahwa 

abu merang padi berbeda nyata dengan semua varietas abu merang (ketan putih, 

ketan hitam, komersial). Nilai kekuningan (b*) menyatakan warna kuning (b+) dan biru 

(b-) (Hutchings, 2012). Warna kuning yang terbaca di color reader dapat dipengaruhi 

oleh warna dari merang padi itu sendiri, dimana merang yang digunakan berwarna 

kuning kecoklatan. 

4.1.1.2 Abu Terlarut 

Abu merang dari berbagai varietas diberi perlakuan perendaman dengan 

aquades selama 24±0,5 jam, kemudian disaring menggunakan kain saring. Abu 

merang yang lolos kain saring dihitung jumlahnya untuk mengetahui jumlah abu yang 

tercampur sebagai pewarna. Berdasarkan hasil analisa, abu berbagai varietas yang 

tercampur sebagai pewarna 13,06±0,17 sampai 27,34±1,15 (Lampiran 3). Secara 

statistik, varietas abu merang berpengaruh nyata (p-value<0,05)  terhadap abu yang 

tercampur sebagai pewarna dengan nilai p-value 0,000. Dilakukan uji lanjut tukey, 
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dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.1. Jumlah abu terlarut paling 

banyak adalah abu merang varietas ketan hitam, dimana tidak berbeda nyata dengan 

abu merang ketan putih, namun berbeda nyata dengan abu merang padi dan 

komersial. Adanya abu yang terlarut sebagai pewarna dipengaruhi oleh kandungan 

mineral yang terdapat dalam abu merang. Menurut Murtini (2018), 42,51±0,06% 

proporsi abu merang adalah silika. Menurut Pyrzynska (2005) silika merupakan 

padatan berpori yang mempunyai mempunyai kemampuan absorbsi, inert, dan 

pertukaran ion yang baik. Perbedaan jumlah kandungan silika pada masing-masing 

varietas padi akan mempengaruhi jumlah abu yang terlarut sebagai pewarna. 

Semakin banyak kandungan silika dalam abu merang dapat meningkatkan kelarutan 

abu merang tersebut. 

4.1.1.3 Turbiditas (Kekeruhan) 

Berdasarkan hasil analisa, nilai turbiditas berkisar antara 0 sampai 51,19±0,16 

(Lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap turbiditas abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana 

menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.1. Abu merang komersial memiliki nilai 

turbiditas tertinggi dengan rerata 36,65 NTU yang berbeda nyata dengan abu merang 

padi dengan nilai turbiditas 11,78 NTU. Semakin tinggi nilai turbiditas, maka 

menunjukkan bahwa larutan tersebut semakin keruh. Turbiditas merupakan 

penurunan transparansi dari suatu larutan tersuspensi dari unsur larutannya, atau 

dapat pula disebut sebagai kondisi dimana cahaya masuk menjadi tersebar, 

dipantulkan, dan melemah apabila diteruskan menjadi garis lurus. Semakin tinggi 

penyebaran atau pelemahan cahaya maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin 

tinggi nilai yang didapat menandakan tingkat kekeruhan yang semakin tinggi.  

Turbiditas dinyatakan dengan nephelometric turbidity units (NTU) (Ziegler, 2002). 

Tingkat kekeruhan dipengaruhi oleh jumlah abu terlarut, dimana semakin banyak 

jumlah abu yang terlarut sebagai pewarna maka semakin banyak komponen mineral 

yang terlarut dalam pewarna tersebut. Menurut Murtini (2018), 36,92±0,09% proporsi 

abu merang adalah karbon. Menurut EFSA (2012), karbon yang diperoleh dari hasil 

pembakaran tumbuhan dapat digunakan sebagai pewarna hitam pada makanan, 

warna hitam tersebut stabil terhadap suhu, ph, dan cahaya. 
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Abu merang varietas ketan putih dan ketan hitam tidak dapat terdeteksi nilai 

turbiditasnya karena larutan yang dihasilkan sangat keruh. Diduga nilai turbiditas abu 

merang varietas ketan putih dan ketan hitam lebih dari 100 NTU, sedangkan rentang 

yang dimiliki turbidimeter pada laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan  

Universitas Brawijaya hanya 0-100 NTU. 

4.1.1.4 pH 

 Berdasarkan hasil analisa, nilai pH berkisar antara 10,23±0,05 sampai 

10,77±0,05. Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap pH abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana menghasilkan 

notasi seperti pada Tabel 4.1. Nilai pH tertinggi pada abu merang padi 10,7 yang tidak 

berbeda nyata dengan abu merang ketan hitam namun berbeda nyata dengan abu 

merang ketan putih dan komersial. Hasil analisa pH dari abu merang padi, ketan putih, 

ketan hitam, dan komersial memiliki nilai diatas 7, sehingga pH rendaman abu merang 

bersifat basa. Nilai pH dipengaruhi oleh komponen yang terkandung pada abu. 

Menurut Murtini et al. (2018), abu merang memiliki beberapa komponen mineral 

seperti SiO2 42,51±0,06%, C 36,92±0,09%, K2O 17,16±0,01%, Cl 1,79±0%,  CaO 

0,80±0%, Na2O 0,71±0%, MgO 0,62±0,01%, P XRF 0,32±0%, S XRF 0,32±0%, Al2O3 

0,19±0,01%, Fe 0,12±0,01%, Mn 0,09±0%, Zn 0,02±0%. Menurut Pitojo dan Zumiati 

(2009), air abu dibuat dengan cara merendam abu merang padi dalam air selama 

semalam. Air ini bersifat basa mempunyai pH 8-9 dan sering disebut air khi. Menurut 

(Puspasari, 2007) air abu atau air khi memiliki komponen utama K2CO3, Na2CO3, 

KH2PO4 yang berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan 

elastisitas, fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat kenyal. Menurut 

Whistler et al (2008), air khi bersifat alkali, jika bertemu dengan pati akan membentuk 

kompleks seperti pada gambar 4.1. Kompleks tersebut mengikat air sehingga pada 

saat tergelatinisasi air akan terikat pada kompleks tersebut. Dengan demikian gel pati 

akan lebih kenyal dan tegar. 

 

 

 

Gambar 4.1 Kompleks antara Pati dengan Alkali (Whistler et al., 2008) 
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Keterangan : 1) Hasil tersebut merupakan nilai setelah dilakukan uji Tukey (α=5%) 
 2) Angka dengan notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05)   
                    
 
 

4.1.2  Karakteristik Fisik Abu Merang dari Berbagai Ukuran Partikel  

Analisa fisik dilakukan untuk mengetahui profil abu merang dari berbagai 

ukuran partikel (40 mesh, 80 mesh, 120 mesh, 150 mesh, 200 mesh). Data analisia 

karakteristik fisik bahan baku berupa abu merang dapat dilihat di Lampiran 3. 

Parameter fisik yang dianalisa meliputi warna (L*, a*, b*), abu terlarut, turbiditas dan 

pH yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Perbandingan Karakteristik Fisik Abu Merang dari Berbagai Ukuran Partikel 

 

 

4.1.2.1 Warna 
 

Berdasarkan hasil analisa warna, nilai kecerahan (L*) berkisar antara 

26,20±0,14 sampai 29,8±0,08 (lampiran 3). Secara statistik, ukuran partikel abu 

merang memberikan pengaruh nyata (α=0,05) terhadap nilai kecerahan (L*) abu 

merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 

4.2. Hasil nilai kecerahan (L*) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai 

kecerahan pada tiap ukuran partikel yang dianalisa. Abu merang ukuran partikel 40 

mesh memiliki nilai kecerahan (L*) tertinggi yaitu 28,7, sedangkan abu merang ukuran 

partikel 200 mesh memiliki nilai kecerahan (L*) terendah yaitu 27,1. Warna hitam 

diperoleh dari merang yang dibakar, sehingga akan menghasilkan karbon dengan 

warna hitam. Karbon yang diperoleh dari hasil pembakaran tumbuhan dapat 

digunakan sebagai pewarna hitam pada makanan. Warna hitam tersebut stabil 

terhadap suhu, pH, dan cahaya (EFSA, 2012). Sehingga semakin tinggi kandungan 

karbon pada abu merang maka akan menghasilkan warna yang semakin hitam. 

Berdasarkan hasil analisa, semakin kecil ukuran partikel abu merang maka 

menghasilkan nilai kecerahan L* yang semakin rendah. Dimana semakin rendah nilai 

L* maka semakin gelap warna yang dihasilkan. 

Ukuran 
partikel 
(Mesh) 

Parameter 

Warna 
Abu terlarut 

(% b/b) 
Turbiditas 

(NTU) 
pH 

(L*) (a*) 
 

(b*) 

40 28,7   a   -1,2  a 4,1    a 13,49   e 6,87    c   10,52  b 

80 28,2   b   -1,3  ab 3,8    a 15,42   d 7,95    c 10,56  ab 

120 27,8   c   -1,8  bc 3,3    b 17,44   c 11,47  bc 10,56  ab 

150 27,5   c   -1,7  abc 3,2    b 19,67   b 16,37  ab 10,58  ab 

200 27,1   d   -1,9  c 3,2    b 26,36   a 17,88  a   10,60  a 
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Hasil nilai kemerahan (a*) berkisar antara -1,93±0,12 sampai -0.18±0,01 

(Lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai kemerahan (a*) abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana 

menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.2. Abu merang 40 mesh memiliki nilai 

kemerahan (a*) tertinggi yaitu -1,2 sedangkan abu merang 200 mesh memiliki nilai 

kemerahan (a*) terendah yaitu -1,9. Nilai kemerahan atau redness (a*) menyatakan 

warna merah (a+) dan hijau (a-) (Hutchings, 2012). Nilai yang didapat dari hasil 

analisa adalah (a-) sehingga warna yang dihasilkan kehijauan. Warna hijau 

dipengaruhi oleh adanya klorofil pada tanaman padi, nilai kehijauan menunjukkan 

angka yang cukup rendah karena merang padi yang digunakan adalah merang padi 

yang sudah menguning sehingga kandungan klorofilnya rendah. Berdasarkan hasil 

analisa, semakin kecil ukuran partikel maka nilai kehijauan (a-) akan semakin tinggi. 

Hasil nilai kekuningan (b*) berkisar antara 3,03±0,21 sampai 5,63±0,21  

(Lampiran 3). Secara statistik, varietas abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap nilai kekuningan (b*) abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, 

dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.2. Abu merang 40 mesh memiliki 

nilai kekuningan (b*) tertinggi yaitu 4,1 sedangkan abu merang 150 dan 200 mesh 

memiliki nilai kecerahan a* terendah yaitu 3,2. Nilai kekuningan (b*) menyatakan 

warna kuning (b+) dan biru (b-) (Hutchings, 2012). Berdasarkan hasil analisa, semakin 

kecil ukuran partikel maka nilai kekuningan (b*) akan semakin rendah. Warna kuning 

yang terbaca di color reader dapat dipengaruhi oleh warna dari merang padi itu 

sendiri, dimana merang yang digunakan berwarna kuning kecoklatan. 

 
4.1.2 Abu Terlarut 

Abu merang dari berbagai ukuran partikel diberi perlakuan perendaman 

dengan aquades selama 24±0,5 jam, kemudian disaring menggunakan kain saring. 

Abu merang yang lolos kain saring dihitung jumlahnya untuk mengetahui jumlah abu 

yang tercampur sebagai pewarna. Berdasarkan hasil analisa, abu berbagai ukuran 

partikel yang tercampur sebagai pewarna 13,06±0,17 sampai 27,34±1,15 (Lampiran 

3). Secara statistik, ukuran partikel abu merang berpengaruh nyata (p-value<0,05) 

terhadap jumlah abu yang tercampur sebagai pewarna. Dilakukan uji lanjut tukey, 

dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.2. Jumlah abu yang paling banyak 

tercampur sebagai pewarna adalah ukuran 200 mesh sedangkan yang paling rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ukuran 40 mesh. Menurut Alimudin (2012) ukuran partikel mempengaruhi diameter 

partikel. Jika ukuran partikel semakin kecil maka semakin besar luas permukaan dan 

volumenya. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solute dan 

solvent lebih besar sehingga akan meningkatkan kelarutan. Adanya abu yang terlarut 

sebagai pewarna dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat dalam abu 

merang. Menurut Murtini (2018), 42,51±0,06% proporsi abu merang adalah silika. 

Menurut Pyrzynska (2005) silika merupakan padatan berpori yang mempunyai 

mempunyai kemampuan absorbsi, inert, dan pertukaran ion yang baik. Semakin kecil 

ukuran partikel maka silika yang terekstrak semakin banyak. Semakin banyaknya 

silika yang terekstrak akan meningkatkan kelarutan abu merang sehingga jumlah abu 

yang ikut tercampur sebagai pewarna semakin banyak. 

 

4.1.3 Turbiditas (Kekeruhan) 

Berdasarkan hasil analisa,  nilai turbiditas berkisar antara 0 sampai 51,19±0,16 

(Lampiran 3). Secara statistik, ukuran partikel abu merang memberikan pengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap turbiditas abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana 

dimana menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.2. Abu merang 200 mesh memiliki 

nilai turbiditas tertinggi 17,88 NTU sedangkan abu merang 40 mesh memiliki nilai 

turbiditas terendah 6,87 NTU. Semakin kecil ukuran bahan yang digunakan maka 

semakin luas bidang kontak antara bahan dengan pelarut sampai pada batas 

senyawa yang diekstrak habis dalam bahan (Sembiring et al., 2008). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka larutan yang dihasilkan 

semakin keruh karena banyaknya senyawa yang terekstrak. Senyawa yang terekstrak 

adalah mineral-mineral yang ada didalam abu merang diantaranya SiO2, C, K2O, Cl,  

CaO, Na2O , MgO, P, S, Al2O3, Fe, Mn, Zn (Murtini et al., 2018). Turbiditas merupakan 

penurunan transparansi dari suatu larutan tersuspensi dari unsur larutannya, atau 

dapat pula disebut sebagai kondisi dimana cahaya masuk menjadi tersebar, 

dipantulkan, dan melemah apabila diteruskan menjadi garis lurus. Semakin tinggi 

penyebaran atau pelemahan cahaya maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin 

tinggi nilai yang didapat menandakan tingkat kekeruhan yang semakin tinggi.  

Turbiditas dinyatakan dengan nephelometric turbidity units (NTU) (Ziegler, 2002). 
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Tingkat kekeruhan juga dipengaruhi oleh jumlah abu terlarut, dimana semakin 

kecil ukuran partikel abu merang maka jumlah abu yang terlarut sebagai pewarna 

semakin banyak. Semakin banyaknya abu yang terlarut sebagai pewarna diikuti 

dengan komponen mineral yang terlarut dalam pewarna tersebut. Menurut Murtini 

(2018), 36,92±0,09% proporsi abu merang adalah karbon. Menurut EFSA (2012), 

karbon yang diperoleh dari hasil pembakaran tumbuhan dapat digunakan sebagai 

pewarna hitam pada makanan, warna hitam tersebut stabil terhadap suhu, pH, dan 

cahaya. Adanya mineral karbon tersebut dapat meningkatkan nilai turbiditas yang 

menunjukkan larutan semakin keruh. 

 
4.1.3 pH 

Berdasarkan hasil analisa, nilai pH berkisar antara 10,23±0,05 sampai 

10,77±0,05. Secara statistik, ukuran partikel abu merang memberikan pengaruh nyata 

(α=0,05) terhadap pH abu merang. Dilakukan uji lanjut tukey, dimana dimana 

menghasilkan notasi seperti pada Tabel 4.2. Nilai pH tertinggi pada abu merang 200 

mesh, sedangkan nilai pH terendah pada abu merang 40 mesh. Berdasarkan hasil 

analisa, semakin kecil ukuran partikel abu merang nilai pH semakin meningkat. 

Semakin kecil ukuran partikel maka semakin banyak komponen yang terlarut, 

sehingga akan mempengaruhi nilai pH dari suatu larutan. Menurut Murtini et al. 

(2018), abu merang memiliki beberapa komponen mineral seperti SiO2 42,51±0,06%, 

C 36,92±0,09%, K2O 17,16±0,01%, Cl 1,79±0%,  CaO 0,80±0%, Na2O 0,71±0%, MgO 

0,62±0,01%, P XRF 0,32±0%, S XRF 0,32±0%, Al2O3 0,19±0,01%, Fe 0,12±0,01%, 

Mn 0,09±0%, Zn 0,02±0%. Menurut Pitojo dan Zumiati (2009), air abu dibuat dengan 

cara merendam abu merang padi dalam air selama semalam. Air ini bersifat basa 

mempunyai pH 8-9 dan sering disebut air khi. Menurut (Puspasari, 2007) air abu atau 

air khi memiliki komponen utama K2CO3, Na2CO3, KH2PO4 yang berfungsi untuk 

mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, kehalusan 

tekstur dan meningkatkan sifat kenyal. Menurut Whistler et al (2008), air khi bersifat 

alkali, jika bertemu dengan pati akan membentuk kompleks. Kompleks tersebut 

mengikat air sehingga pada saat tergelatinisasi air akan terikat pada kompleks 

tersebut. Dengan demikian gel pati akan lebih kenyal dan tegar. 
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4.2  Ukuran Partikel Abu Merang Berbagai Varietas 

 
Abu merang padi, ketan putih, ketan hitam dan komersil dianalisa 

menggunakan alat Particel Size Analyzer (PSA). Particle Size Analyzer (PSA) dapat 

menganalisis partikel suatu sampel untuk menentukan ukuran partikel dan 

distribusinya dari sampel yang representatif. Distribusi ukuran partikel dapat diketahui 

melalui gambar yang dihasilkan. Ukuran tersebut dinyatakan dalam jari-jari untuk 

partikel yang berbentuk bola. Penentuan ukuran dan distribusi partikel menggunakan 

PSA dapat dilakuan dengan (1) difraksi sinar laser untuk partikel dari ukuran 

submikron sampai dengan milimeter, (2) counter principle untuk mengukur dan 

menghitung partikel yang berukuran mikron sampai dengan milimeter, dan (3) 

penghamburan sinar untuk mengukur partikel yang berukuran mikron sampai dengan 

nanometer (Etzler, 2004). Distribusi ukuran partikel abu merang berbagai varietas 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 

 
Tabel 4.3 Distribusi Ukuran Partikel Abu Merang Berbagai Varietas 

Varietas Abu 
Merang 

Variasi Ukuran 
Partikel (Mesh) 

D90 (µm) D50 (µm) D10 (µm) 

1.  Padi 40 358,11 120,53 22,38 
 80 207,42 95,56 14,75 
 120 136,91 61,53 9,66 
 150 114,14 45,70 5,04 
 200 98,21 37,87 3,64 
2.  Ketan Putih 40 390,44 142,72 32,43 
 80 200,25 97,16 21,35 
 120 139,19 68,48 14,22 
 150 125,69 55,87 11,12 
 200 111,05 44,96 8,36 
3.  Ketan Hitam 40 346,65 117,60 21,50 
 80 147,68 74,25 7,00 
 120 137,67 65,73 11,42 
 150 117,63 47,76 7,62 
 200 111,99 46,21 6,43 
3.  Komersial 40 356,83 128,33 29,19 
 80 200,11 100,27 20,78 
 120 145,85 79,70 15,00 
 150 127,83 57,82 10,05 
 200 116,43 50,65 7,39 

 

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui distribusi ukuran partikel abu merang 

padi, ketan putih, ketan hitam, dan komersil. D90 menggambarkan sebanyak 90% 

distribusi sampel, D50 menggambarkan 50% distribusi sampel, dan D10 
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menggambarkan 10% distribusi sampel. Pada D90 memiliki rerata antara 98,21-

390,44 µm, D50 memiliki rerata antara 37,87-142,72 µm, D10 memiliki rerata antara 

3,64-32,43 µm. Berdasarkan hasil analisa, ukuran partikel abu merang dari ukuran 

ayakan 40-200 mesh varietas padi, ketan putih, ketan hitam dan komersial lebih besar 

dari persyaratan minimum EFSA untuk karbon nabati (E 153), yang tidak di bawah 

275 nm (0,275 μm), hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel abu merang 

memenuhi persyaratan EFSA. 

4.3 Hasil Optimasi Ukuran Partikel terhadap Warna dan Tekstur Kue 

Jongkong Padi 
 

Hasil analisa warna kue jongkong ketan hitam dengan berbagai perlakuan 

ukuran partikel berkisar antara 27,9 - 35,03 sedangkan hasil analisa tekstur berkisar 

antara 2,30 – 2,82. Data hasil analisis respon warna dan tekstur dapat dilihat pada 

Tabel 4.4. Tabel tersebut digunakan untuk menemukan titik optimal pada warna dan 

tekstur kue jongkong padi 

 
Tabel 4.4 Data Hasil Analisis Respon Warna dan Tekstur Kue Jongkong Padi 

Std Run 
Variabel 

Kode 

Variabel 
Sebenarnya 

(Mesh) 

 
Warna 

Tekstur 
(Newton) 

4 1 0,375 150 29,77 2,58 
6 2 1,000 200 27,9 2,73 
3 3 -0,500 80 32,9 2,44 
1 4 -1,000 40 35,03 2,3 
7 5 0,000 120 30,9 2,51 
2 6 -1,000 40 34,17 2,37 
5 7 1,000 200 28,57 2,82 

 

Pada Tabel 4.4 menunjukkan faktor ukuran partikel berpengaruh terhadap 

respon warna dan tekstur kue jongkong padi. Warna tertinggi mengindikasikan 

terbentuknya warna  paling terang diperoleh pada variabel ukuran partikel 40 mesh, 

sedangkan warna terendah mengindikasikan terbentuknya warna  paling gelap 

diperoleh pada variabel ukuran partikel 200 mesh. Data hasil analisa yang telah 

dimasukan ke dalam Design Expert 10.0.0, selanjutnya akan didapatkan hasil analisa 

ragam, prediksi model persamaan yang diperoleh, dan penentuan titik optimum pada 

respon.  
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4.4 Hasil Analisa Permukaan Respon 

4.4.1 Evaluasi Model Respon Warna 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon warna, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.5 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear <0,01% (p-value <0,0001). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”.  Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

padi terhadap respon warna tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena tidak 

disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 

Tabel 4.5 Data hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Warna 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Mean vs total 6866,60 1 6866,60    

Linear vs 
Mean 

45,31 1 45,31 249,19 <0,0001 Sugested 

Quadratic vs L 0,26 1 0,26 1,60 0,2752  

Cubic vs 
Quadratic 

0,043 1 0,043 0,21 0,6779  

Quartic vs 
Cub 

0,013 1 0,013 0,044 0,8526  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 0,59 2 0.30    

Total 6912,82 7 987,55    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Respon  

    Warna (lack of fit test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,31 3 0,10 0,35 0,7961 Sugested 
Quadratic  0,056 2 0,028 0,094 0,9143  

Cubic  0,013 1 0,013 0,044 0,8526  
Quartic  0,000 0     

Fifth  0,000 0    Alased 
Pure Error 0,59 2 0,30    

Tabel 4.6 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan 

(Lack of Fit Test) dari urutan model. Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih 

dari 5%. Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear 

karena nilai P pada model linear sebesar 79,61% (p-value 0,7961). Nilai tersebut lebih 

kecil dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang 

dipilih semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata 

terhadap respon. 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 

ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary of statistic) 
Respon Warna 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,43 0,9803 0,9764 0,9557 2,05 Sugested 

Quadratic 0,40 0,9859 0,9789 0,9507 2,28  

Cubic 0,45 0,9869 0,9737 0,9458 2,51  

Quartic 0,55 0,9871 0,9614  +  

Fifth     + Aliased 

Tabel 4.7 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan statistik 

dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat untuk 

digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan Predicted 

R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9764 dan 0,9557. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 2,05, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 

10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang padi) terhadap 

respon (warna) adalah model linear. 

 
4.4.2 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon warna kue jongkong padi 

dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-value < 

0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon warna kue 

jongkong padi dapat dilihat pada Tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Warna Model Linear 

Source 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 45,31 1 45,31 249,19 < 0,0001  

A-Ukuran 
Partikel 

45,31 1 45,31 249,19 < 0,0001 Signifikan 

Residual 0,91 5 0,18    

Lack of fit 0,31 3 0,10 0,35 0,7961 Tidak Signifikan 

Pure error 0,59 2 0,30    

Cor Total 46,22 6     

Tabel 4.8 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang padi model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap warna 

kue jongkong padi. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 5% (p-value < 

0,05) yaitu <0,0001 (0,01%), dengan demikian model linear sesuai dalam 

menunjukkan pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack of fit) 

menunjukkan model linear memiliki nilai sebesar 0,7961 atau (79,61%) yang 

menandakan tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang 

dikaji jika ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik 

(Gaspersz, 2004). Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak 

signifikan apabila dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. 

Hal ini menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 

4.4.3 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Warna 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 

dari respon warna tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat pada 

Gambar 4.2 
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Gambar 4.2 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Warna 

Berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.3 Grafik Ukuran Partikel terhadap Warna pada Design Expert 10.0.0 

Gambar 4.3 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon warna. 

Terdapat penurunan warna kue jongkong padi terhadap ukuran partikel mulai dari 40 

mesh hingga 200 mesh. Analisa warna dilakukan menggunakan color reader. Menurut 

Catalog engine (2015) Color reader adalah alat pengukur warna yang didesain 

dengan tiga reseptor sehingga mampu membedakan warna akurat antara terang dan 

gelap. Penurunan warna kue jongkong terhadap ukuran partikel pada gambar 4.3 
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mengindikasikan bahwa warna yang terbentuk semakin gelap. Menurut Sembiring et 

al. (2008) Semakin kecil ukuran bahan yang digunakan maka semakin luas bidang 

kontak antara bahan dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak 

habis dalam bahan. Dengan demikian semakin kecil ukuran partikel abu merang maka 

akan menghasilkan warna hitam yang lebih gelap. Menurut EFSA (2012), Warna 

hitam diperoleh dari merang yang dibakar, sehingga akan menghasilkan karbon 

dengan warna hitam. Karbon yang diperoleh dari hasil pembakaran tumbuhan dapat 

digunakan sebagai pewarna pada makanan. Menurut Seafast center (2012), hasil 

pembakaran merang berupa abu menghasilkan pigmen hitam 12% w/w. 

 

4.4.4 Evaluasi Model Respon Tekstur 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon tekstur, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.9 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.9 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear 0,02% (p-value 0,0002). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

padi terhadap respon tekstur tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena tidak 

disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Tabel 4.9 Data Hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Tekstur 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Mean vs total 45,01 1 45,01    

Linear vs Mean 0,20 1 0,20 100,58 0,0002 Sugested 

Quadratic vs L 
2,543E-

003 
1 

2,543E-
003 

1,35 0,3106  

Cubic vs 
Quadratic 

1,053E-
003 

1 
1,053E-

003 
0,49 0,5361  

Quartic vs Cub 
8,571E-

006 
1 

8,571E-
006 

2,637E-
003 

0,9637  

Fifth vs Quartic 0,000 0    Aliased 

Residual 
6,500E-

003 
2 

3,250E-
003 

   

Total 45,22 7 6,46    

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.10 

Tabel 4.10 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan  Respon 
Tekstur (lack of fit test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Linear 3,605E-003 3 1,202E-003 0,37 0,7869 Sugested 

Quadratic 1,062E-003 2 5,310E-004 0,16 0,8596  

Cubic 8,571E-006 1 8,571E-006 2,637E-003 0,9637  

Quartic 0,000 0     

Fifth 0,000 0    Aliased 

Pure Error 6,500E-003 2 3,250E-003    

Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.10 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear sebesar 78,69% (p-value 0,7869). Nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang dipilih 

semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap 

respon. 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 
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ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Data Hasil Analisis Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary 
of Statistic) Respon Tekstur 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,045 0,9526 0,9432 0,8927 0,023 Sugested 
Quadratic 0,043 0,9646 0,9468 0,8769 0,026  

Cubic 0,047 0,9695 0,9390 0,8786 0,026  
Quartic 0,057 0,9695 0,9086  +  

Fifth     + Aliased 

Tabel 4.11 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan 

statistik dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat 

untuk digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan 

Predicted R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9432 dan 0,8927. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 0,023, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 

10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang padi) terhadap 

respon (warna) adalah model linear. 
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4.4.5 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Tekstur 

 
Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon tekstur kue jongkong padi 

dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-value < 

0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon warna kue 

jongkong padi dapat dilihat pada Tabel 4.12.  

 
Tabel 4.12 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Tekstur Model Linear 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 0,20 1 0,20 100,58 0,0002  

A-Ukuran 
Partikel 

0,20 1 0,20 100,58 0,0002 Signifikan 

Residual 0,010 5 2,021E-003    

Lack of fit 3,605E-003 3 1,202E-003 0,37 0,7869 
Tidak 

Signifikan 

Pure error 6,500E-003 2 3,250E-003    

Cor Total 0,21 6     

Tabel 4.12 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang padi model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap warna 

kue jongkong padi. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 5% (p-value < 

0,05) yaitu 0,0002 (0,02%), dengan demikian model linear sesuai dalam menunjukkan 

pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack of fit) menunjukkan 

model linear memiliki nilai sebesar 0,7869 atau (78,69%) yang menandakan tidak 

berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji ketidaktepatan 

model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan dianggap tidak tepat 

untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang dikaji jika 

ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik (Gaspersz, 2004). 

Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak signifikan apabila 

dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. Hal ini 

menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.4.6 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Tekstur 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon tekstur yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 

dari respon tekstur tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 

 

Gambar 4.4 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Tekstur 

 
Berdasarkan Gambar 4.4 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.5 Grafik Faktor Ukuran Partikel terhadap Tekstur pada Design Expert 10.0.0 
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Gambar 4.5 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon tekstur. 

Terdapat peningkatan tekstur kue jongkong padi terhadap ukuran partikel mulai dari 

40 mesh hingga 200 mesh. Menurut Sembiring et al. (2008) Semakin kecil ukuran 

bahan yang digunakan maka semakin luas bidang kontak antara bahan dengan 

pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak habis dalam bahan. Warna hitam 

didapatkan dengan merendam abu merang dengan pelarut berupa air selam 24 jam 

pada suhu ruang, sehingga dapat disebut dengan maserasi sederhana. Menurut 

(Mandal, 2007) maserasi sederhana didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana 

sampel direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu dengan atau 

tanpa pengadukan pada suhu ruang 22±1°C. Hasil yang didapat dari perendaman abu 

merang sering disebut dengan air khi. Menurut (Puspasari, 2007) air abu atau air khi 

berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, 

fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat kenyal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka semakin banyak senyawa 

yang dapat terekstrak. Senyawa tersebut dapat mempengaruhi tekstur dengan 

meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, dan meningkatkan sifat kenyal. 

4.4.7 Penentuan Titik Optimum Ukuran Partikel   

 
Tahap selanjutnya adalah penentuan titik optimum pada faktor ukuran partikel 

terhadap respon warna dan tekstur. Penentuan titik optimum ditentukan berdasarkan 

nilai terendah pada respon warna dan nilai tertinggi pada respon tekstur kue jongkong 

padi. Hasil solusi titik optimum yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.13 

 
Tabel 4.13 Solusi Titik Optimum pada Faktor Ukuran Partikel terhadap Respon Warna dan 

Tekstur 

Ukuran Partikel 
(mesh) 

Warna Tekstur Desirability 

200 28,0493 2,75478 0,950 

Berdasarkan Tabel 4.13 hasil data analisis menurut Design Expert 10.0.0 

didapatkan solusi nilai ukuran partikel 200 mesh, warna 28,0493, tekstur 2,75478 dan 

nilai desirability 0,950. Menurut Raissi dan Farsani (2009), apabila nilai desirability 

semakin mendekati nilai 1, maka semakin tinggi nilai ketepatan optimasi.  
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4.5 Hasil Optimasi Ukuran Partikel terhadap Warna dan Tekstur Kue 

Jongkong Ketan Putih 

Hasil analisa warna kue jongkong ketan putih dengan berbagai perlakuan 

ukuran partikel berkisar antara 26,35 – 34,23, sedangkan hasil analisa tekstur berkisar 

antara 2,09 – 2,57. Data hasil analisis respon warna dan tekstur dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. Tabel tersebut digunakan untuk menemukan titik optimal pada warna dan 

tekstur kue jongkong ketan putih 

Tabel 4.14 Data Hasil Analisis Respon Warna dan Tekstur Kue Jongkong Ketan Putih 

Std Run 
Variabel 

Kode 

Variabel 
Sebenarnya 

(Mesh) 

 
Warna 

Tekstur 
(Newton) 

4 1 -1,000 40 34,23 2,09 
6 2 -1,000 40 33,17 2,14 
3 3 0,375 150 28,2 2,37 
1 4 0,000 120 29,73 2,29 
7 5 1,000 200 26,9 2,50 
2 6 -0,500 80 31,53 2,22 
5 7 1,000 200 26,35 2,57 

Pada Tabel 4.14 menunjukkan faktor ukuran partikel berpengaruh terhadap 

respon warna dan tekstur kue jongkong ketan putih. Warna tertinggi mengindikasikan 

terbentuknya warna  paling terang diperoleh pada variabel ukuran partikel 40 mesh, 

sedangkan warna terendah mengindikasikan terbentuknya warna  paling gelap 

diperoleh pada variabel ukuran partikel 200 mesh. Data hasil analisa yang telah 

dimasukan ke dalam Design Expert 10.0.0, selanjutnya akan didapatkan hasil analisa 

ragam, prediksi model persamaan yang diperoleh, dan penentuan titik optimum pada 

respon.  

4.6 Hasil Analisa Permukaan Respon 

4.6.1 Evaluasi Model Respon Warna 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon warna, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.15 
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Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.15 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear <0,01% (p-value <0,0001). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

ketan putih terhadap respon warna tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena 

tidak disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 

Tabel 4.15 Data Hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Warna 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Mean vs total 6306,60 1 6306,60    

Linear vs 
Mean 

55,37 1 55,37 239,49 <0,0001 Sugested 

Quadratic vs L 0,40 1 0,40 2,15 0,2168  

Cubic vs 
Quadratic 

0,012 1 0,012 0,050 0,8375  

Quartic vs 
Cub 

0,027 1 0,027 0,076 0,8088  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 0,71 2 0,36    

Total 6363,13 7 909,02    

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.16 

Tabel 4.16 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Respon Warna 
(Lack of Fit Test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,44 3 0,15 0,41 0,7628 Sugested 
Quadratic 0,039 2 0,020 0,055 0,9477  

Cubic 0,027 1 0,027 0,076 0,8088  
Quartic 0,000 0     

Fifth 0,000 0    Aliased 
Pure Error 0,71 2 0,36    
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Tabel 4.16 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan 

(Lack of Fit Test) dari urutan model. Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih 

dari 5%. Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear 

karena nilai P pada model linear sebesar 76,28% (p-value 0,7628). Nilai tersebut lebih 

kecil dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang 

dipilih semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata 

terhadap respon. 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 

ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary of 

Statistic) Respon Warna 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,48 0,9795 0,9755 0,9537 2,62 Sugested 
Quadratic 0,43 0,9867 0,9800 0,9530 2,66  

Cubic 0,50 0,9869 0,9738 0,9446 3,13  
Quartic 0,60 0,9874 0,9622  +  

Fifth     + Aliased 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan 

statistik dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat 

untuk digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan 

Predicted R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9755 dan 0,9537. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 2,62, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 
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10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang ketan putih) 

terhadap respon (warna) adalah model linear. 

4.6.2 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon warna kue jongkong ketan 

putih dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-

value < 0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon 

warna kue jongkong ketan putih dapat dilihat pada Tabel 4.18 

Tabel 4.18 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Warna Model Linear 

Source 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 55,37 1 55,37 239,49 < 0,0001  

A-Ukuran 
Partikel 

55,37 1 55,37 239,49 < 0,0001 Signifikan 

Residual 1,16 5 0,23    

Lack of fit 0,44 3 0,15 0,41 0,7628 
Tidak 

Signifikan 

Pure error 0,71 2 0,36    

Cor Total 46,22 6     

Tabel 4.18 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang ketan putih model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

warna kue jongkong ketan putih. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 5% 

(p-value < 0,05) yaitu <0,0001 (0,01%), dengan demikian model linear sesuai dalam 

menunjukkan pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack of fit) 

menunjukkan model linear memiliki nilai sebesar 0,7628 atau (76,28%) yang 

menandakan tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang 

dikaji jika ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik 

(Gaspersz, 2004). Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak 

signifikan apabila dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. 

Hal ini menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 
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4.6.3 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Warna 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 

dari respon warna tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Warna 

Berdasarkan Gambar 4.6 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.7 Grafik Faktor Ukuran Partikel terhadap Warna pada Design Expert 10.0.0 
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Gambar 4.7 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon warna. 

Terdapat penurunan warna kue jongkong ketan putih terhadap ukuran partikel mulai 

dari 40 mesh hingga 200 mesh. Analisa warna dilakukan menggunakan color reader. 

Menurut Catalog engine (2015) Color reader adalah alat pengukur warna yang 

didesain dengan tiga reseptor sehingga mampu membedakan warna akurat antara 

terang dan gelap. Penurunan warna kue jongkong terhadap ukuran partikel pada 

gambar 4.7 mengindikasikan bahwa warna yang terbentuk semakin gelap. Menurut 

Sembiring et al. (2008) Semakin kecil ukuran bahan yang digunakan maka semakin 

luas bidang kontak antara bahan dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang 

diekstrak habis dalam bahan.  

 
4.6.4 Evaluasi Model Respon Tekstur 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon tekstur, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.19 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.19 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear <0,01% (p-value 0,0001). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

ketan putih terhadap respon tekstur tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena 

tidak disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 
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Tabel 4.19 Data Hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Tekstur 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Mean vs 
total 

37,40 1 37,40    

Linear vs 
Mean 

0,19 1 0,19 175,63 <0,0001 Sugested 

Quadratic 
vs L 

1,110E-003 1 1,110E-003 1,05 0,3638  

Cubic vs 
Quadratic 

4,466E-004 1 4,466E-004 0,35 0,5939  

Quartic vs 
Cub 

8,846E-003 1 8,846E-003 0,048 0,8472  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 3,700E-003 2 1,850E-003    

Total 37,59 7 5,37    

 

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.20 

 
Tabel 4.20 Data Hasil Analisis Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan 

Respon Tekstur (Lack of Fit Test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Linear 1,645E-003 3 5,483E-004 0,30 0,8293 Sugested 
Quadratic 5,351E-004 2 2,675E-004 0,14 0,8737  

Cubic 8,846E-005 1 8,846E-005 0,048 0,8472  
Quartic 0,000 0     

Fifth 0,000 0    Aliased 
Pure Error 3,700E-003 2 1,850-003    

Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.20 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear sebesar 82,93% (p-value 0,8293). Nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang dipilih 

semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap 

respon. 
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Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 

ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.21 

 
Tabel 4.21 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary of 

Statistic) Respon Tekstur 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS 
Keterangan 

Linear 0,033 0,9723 0,9668 0,9365 0,012 Sugested 
Quadratic  0,033 0,9781 0,9671 0,9232 0,015  

Cubic  0,036 0,9804 0,9608 0,9187 0,016  
Quartic  0,043 0,9808 0,9425  +  

Fifth      + Aliased 

Tabel 4.21 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan 

statistik dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat 

untuk digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan 

Predicted R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9668 dan 0,9365. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 0,012, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 

10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang ketan putih) 

terhadap respon (warna) adalah model linear. 
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4.6.5 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon tekstur kue jongkong ketan 

putih dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-

value < 0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon 

warna kue jongkong ketan putih dapat dilihat pada Tabel 4.22 

 
Tabel 4.22 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) Pada Respon Warna Model Linear 

Source 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Value 
p-value 

Prob > F 
Statement 

Model 0,19 1 0,19 175.63 <0,0001  

A-Ukuran 
Partikel 

0,19 1 0,19 175,63 <0,0001 Signifikan 

Residual 5,345E-003 5 1,069E-003    

Lack of fit 1,645E-003 3 5,483E-004 0,30 0,8293 
Tidak 

Signifikan 

Pure error 3,700E-003 2 1,850E-003    

Cor Total 0,19 6     

 

Tabel 4.22 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang ketan putih model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

warna kue jongkong ketan putih. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 5% 

(p-value < 0,05) yaitu <0,0001 (<0,01%), dengan demikian model linear sesuai dalam 

menunjukkan pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack of fit) 

menunjukkan model linear memiliki nilai sebesar 0,8293 atau (82,93%) yang 

menandakan tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang 

dikaji jika ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik 

(Gaspersz, 2004). Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak 

signifikan apabila dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. 

Hal ini menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 
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4.6.6 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Tekstur 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon tekstur yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 

dari respon tekstur tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat 

pada Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Kurva Normal Plot Of Residuals Terhadap Respon Tekstur 

Berdasarkan Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.9 Grafik Faktor Ukuran Partikel terhadap Tekstur pada Design Expert 10.0.0 
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Gambar 4.9 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon tekstur. 

Terdapat peningkatan tekstur kue jongkong ketan putih terhadap ukuran partikel mulai 

dari 40 mesh hingga 200 mesh. Menurut Sembiring et al. (2008) Semakin kecil ukuran 

bahan yang digunakan maka semakin luas bidang kontak antara bahan dengan 

pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak habis dalam bahan. Warna hitam 

didapatkan dengan merendam abu merang dengan pelarut berupa air selam 24 jam 

pada suhu ruang, sehingga dapat disebut dengan maserasi sederhana. Menurut 

(Mandal, 2007) maserasi sederhana didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana 

sampel direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu dengan atau 

tanpa pengadukan pada suhu ruang 22±1°C. Hasil yang didapat dari perendaman abu 

merang sering disebut dengan air khi. Menurut (Puspasari, 2007) air abu atau air khi 

berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, 

fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat kenyal. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka semakin banyak senyawa 

yang dapat terekstrak. Senyawa tersebut dapat mempengaruhi tekstur dengan 

meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, dan meningkatkan sifat kenyal. 

4.6.7 Penentuan Titik Optimum Ukuran Partikel   

Tahap selanjutnya adalah penentuan titik optimum pada faktor ukuran partikel 

terhadap respon warna dan tekstur. Penentuan titik optimum ditentukan berdasarkan 

nilai terendah pada respon warna dan nilai tertinggi pada respon tekstur kue jongkong 

ketan putih. Hasil solusi titik optimum yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.23 

 
Tabel 4.23 Solusi Titik Optimum Pada Faktor Ukuran Partikel Terhadap Respon Warna dan 

Tekstur 

Ukuran Partikel 
(mesh) 

Warna 
 

Tekstur 
Desirability 

200 26,4002 2,52196 0,946 

Berdasarkan Tabel 4.23 hasil data analisis menurut Design Expert 10.0.0 

didapatkan solusi nilai ukuran partikel 200 mesh, warna 26,4002, tekstur 2,52196 dan 

nilai desirability 0,946. Menurut Raissi dan Farsani (2009), apabila nilai desirability 

semakin mendekati nilai 1, maka semakin tinggi nilai ketepatan optimasi.  
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4.7 Hasil Optimasi Ukuran Partikel terhadap Warna dan Tekstur Kue 

Jongkong Ketan Hitam 

Hasil analisa warna kue jongkong ketan hitam dengan berbagai perlakuan 

ukuran partikel berkisar antara 26 – 32,03, sedangkan hasil analisa tekstur berkisar 

antara 2,09 – 2,57. Data hasil analisis respon warna dan tekstur dapat dilihat pada 

Tabel 4.24. Tabel tersebut digunakan untuk menemukan titik optimal pada warna dan 

tekstur kue jongkong ketan hitam 

Tabel 4.24 Data Hasil Analisis Respon Warna dan Tekstur Kue Jongkong Ketan Hitam 

Std Run 
Variabel 

Kode 

Variabel 
Sebenarnya 

(Mesh) 

 
Warna 

Tekstur 
(Newton) 

6 1 1,000 200 26 2,85 
1 2 -1,000 40 32,03 2,37 
2 3 -1,000 40 31,87 2,43 
7 4 0,000 120 28,7 2,58 
4 5 0,375 150 27,2 2,64 
5 6 1,000 200 25,57 2,76 
3 7 -0,500 80 30,37 2,5 

Pada Tabel 4.24 menunjukkan faktor ukuran partikel berpengaruh terhadap 

respon warna dan tekstur kue jongkong ketan hitam. Warna tertinggi mengindikasikan 

terbentuknya warna  paling terang diperoleh pada variabel ukuran partikel 40 mesh, 

sedangkan warna terendah mengindikasikan terbentuknya warna  paling gelap 

diperoleh pada variabel ukuran partikel 200 mesh. Data hasil analisa yang telah 

dimasukan ke dalam Design Expert 10.0.0, selanjutnya akan didapatkan hasil analisa 

ragam, prediksi model persamaan yang diperoleh, dan penentuan titik optimum pada 

respon.  

4.8 Hasil Analisa Permukaan Respon 

4.8.1 Evaluasi Model Respon Warna 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon warna, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.25 
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Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.25 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear <0,01% (p-value <0,0001). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

ketan hitam terhadap respon warna tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena 

tidak disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 

Tabel 4.25 Data Hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Warna 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Mean vs total 5814,15 1 5814,15    

Linear vs 
Mean 

42,85 1 42,85 679,96 <0,0001 Sugested 

Quadratic vs L 0,10 1 0,10 1,93 0,2374  

Cubic vs 
Quadratic 

0,086 1 0,086 2,04 0,2484  

Quartic vs Cub 0,021 1 0,021 0,40 0,5899  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 0,11 2 0,053    

Total 5857,31 7 836,76    

 

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.26 

Tabel 4.26 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Respon Warna 

(Lack of Fit Test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F 
hitung 

p-value 
(Prob>F) 

Keterangan 

Linear 0,21 3 0,070 1,33 0,4565 Sugested 
Quadratic 0,11 2 0,054 1,02 0,4950  

Cubic 0,021 1 0,021 0,40 0,5899  
Quartic 0,000 0     

Fifth 0,000 0    Aliased 
Pure Error 0,11 2 0,053    
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Tabel 4.26 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan 

(Lack of Fit Test) dari urutan model. Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih 

dari 5%. Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear 

karena nilai P pada model linear sebesar 45,65% (p-value 0,4565). Nilai tersebut lebih 

kecil dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang 

dipilih semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata 

terhadap respon. 

Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 

ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.27 

Tabel 4.27 Data Hasil Analisis Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary 
of Statistic) Respon Warna 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS Keterangan 

Linear 0,25 0,9927 0,9912 0,9853 0,64 Sugested 

Quadratic 0,23 0,9951 0,9926 0,9847 0,66  

Cubic 0,21 0,9971 0,9941 0,9847 0,66  
Quartic 0,23 0,9976 0,9927  +  

Fifth     + Aliased 

Tabel 4.27 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan 

statistik dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat 

untuk digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan 

Predicted R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9912 dan 0,9853. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 0,64, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 
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10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang ketan hitam) 

terhadap respon (warna) adalah model linear. 

4.8.2 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon warna kue jongkong ketan 

hitam dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-

value < 0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon 

warna kue jongkong ketan hitam dapat dilihat pada Tabel 4.28 

Tabel 4.28 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Warna Model Linear 

Source 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 
Square 

F Value 
p-value 

Prob > F 
Statement 

Model 42,85 1 42,85 679,96 < 0,0001  

A-Ukuran 
Partikel 

42,85 1 42,85 679,96 < 0,0001 Signifikan 

Residual 0,32 5 0,063    

Lack of fit 0,21 3 0,070 1,33 0,4565 
Tidak 

Signifikan 

Pure error 0,11 2 0,053    

Cor Total 43,16 6     

Tabel 4.28 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang ketan hitam model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

warna kue jongkong ketan hitam. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 

5% (p-value < 0,05) yaitu <0,0001 (0,01%), dengan demikian model linear sesuai 

dalam menunjukkan pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack 

of fit) menunjukkan model linear memiliki nilai sebesar 0,4565 atau (45,65%) yang 

menandakan tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang 

dikaji jika ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik 

(Gaspersz, 2004). Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak 

signifikan apabila dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. 

Hal ini menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

4.8.3 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Warna 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 

dari respon warna tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat pada 

Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Warna 

Berdasarkan Gambar 4.10 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.11 Grafik Faktor Ukuran Partikel terhadap Warna pada Design Expert 10.0.0 
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Gambar 4.11 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon warna. 

Terdapat penurunan warna kue jongkong ketan hitam terhadap ukuran partikel mulai 

dari 40 mesh hingga 200 mesh. Analisa warna dilakukan menggunakan color reader. 

Menurut Catalog engine (2015) Color reader adalah alat pengukur warna yang 

didesain dengan tiga reseptor sehingga mampu membedakan warna akurat antara 

terang dan gelap. Penurunan warna kue jongkong terhadap ukuran partikel pada 

gambar 4.11 mengindikasikan bahwa warna yang terbentuk semakin gelap. Menurut 

Sembiring et al. (2008) Semakin kecil ukuran bahan yang digunakan maka semakin 

luas bidang kontak antara bahan dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang 

diekstrak habis dalam bahan.  

 
4.8.4 Evaluasi Model Respon Tekstur 

Analisa permukaan respon dari perlakuan aktual terhadap respon warna, 

digunakan rancangan satu faktor. Pemilihan model yang paling sesuai untuk 

menentukan respon optimum berdasarkan perhitungan Design Expert dilakukan 

dengan 3 tahap, yaitu pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Squares), pemilihan model berdasarkan pengujian 

ketidaktepatan model (lack of fit), dan pemilihan model berdasarkan ringkasan model 

statistik (Summary of Statistic). Hasil pemilihan model urutan jumlah kuadrat respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.29 

Pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential 

Model Sum of Squares) didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.29 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear 0,01% (p-value 0,0001). Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan 

model lain, sehingga disarankan untuk menggunakan model linear vs mean. Model 

mean vs total, quartic vs liniear, qubic vs quadratic yang diamati tidak menunjukkan 

status “suggested”. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi ukuran partikel abu merang 

ketan hitam terhadap respon tekstur tidak dapat dijelaskan oleh model tersebut karena 

tidak disarankan oleh program (Montgomery, 2016). 
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Tabel 4.29 Data Hasil Sequential Model Sum of Squares Respon Tekstur 

Sumber 
Keragaman 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Mean vs 
total 

46,85 1 46,85    

Linear vs 
Mean 

0,18 1 0,18 116,88 0,0001 Sugested 

Quadratic 
vs L 

1,415E-
003 

1 1,415E-003 0,93 0,3903  

Cubic vs 
Quadratic 

2,566E-
004 

1 2,566E-004 0,13 0,7408  

Quartic vs 
Cub 

1,476E-
007 

1 1,476E-007 5,046E-005 0,9950  

Fifth vs 
Quartic 

0,000 0    Aliased 

Residual 
5,850E-

003 
2 2,925E-003    

Total 47,04 7 6,72    

Penentuan model berdasarkan pengujian ketidaktepatan model (lack of fit) 

dapat dianggap tepat apabila nilai P lebih dari 5% (p-value > 0,005) yang menandakan 

ketidaktepatan model berpengaruh tidak signifikan. Hasil pemilihan model 

ketidaktepatan dapat dilihat pada Tabel 4.30 

Tabel 4.30 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Pengujian Ketidaktepatan Respon 
Tekstur (Lack of Fit Test) 

Sumber 
linear 

Jumlah 
kuadarat 

Derajat 
Bebas 

Kuadrat 
tengah 

F hitung 
p-value 

(Prob>F) 
Keterangan 

Linear 1,671E-003 3 5,571E-004 0,19 0,8953 Sugested 
Quadratic 2,568E-004 2 1,284E-004 0,044 0,9580  

Cubic 1,476E-007 1 1,476E-007 
5,046E-

005 
0,9950  

Quartic 0,000 0     
Fifth 0,000 0    Aliased 

Pure Error 5,850E-003 2 2,925E-003    

Penentuan model didasarkan pada nilai P lebih dari 5%. Tabel 4.30 

menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ketidaktepatan dari urutan model. 

Model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0 adalah model linear karena nilai P 

pada model linear sebesar 89,53% (p-value 0,8953). Nilai tersebut lebih kecil 

dibandingkan model lain, ini menunjukkan bahwa ketidakcocokan model yang dipilih 

semakin kecil, maka memiliki kesempatan signifikan atau berpengaruh nyata terhadap 

respon. 
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Pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik (Summary of statistic), 

yaitu analisis perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Pemilihan model 

ini berdasarkan nilai R2 dan standar deviasi. Menurut Montgomery (2016) bahwa 

desain terbaik difokuskan pada nilai maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Selain itu 

parameter yang digunakan untuk pemilihan model terbaik yaitu yang memiliki standar 

deviasi dan PRESS (Prediction Error Sum of Squares). PRESS menunjukkan prediksi 

kesalahan jumlah kuadrat, semakin kecil nilai PRESS maka tingkat kesalahan akan 

semakin rendah. Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik 

(Summary of statistic) dapat dilihat pada Tabel 4.31 

Tabel 4.31 Data Hasil Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik (Summary Of 
Statistic) Respon Tekstur 

Sumber 
linear 

Standar 
deviasi 

R-squared 
Adjusted 

R-squared 
Predicted 
r-squared 

PRESS 
Keterangan 

Linear 0,039 0,9590 0,9508 0,9020 0,018 Sugested 
Quadratic  0,039 0,9667 0,9500 0,8795 0,022  

Cubic  0,044 0,9681 0,9362 0,8733 0,023  
Quartic  0,054 0,9681 0,9043  +  

Fifth      + Aliased 

Tabel 4.31 menunjukkan hasil penelitian model berdasarkan ringkasan 

statistik dari urutan model. Desain model linear terpilih sebagai model yang tepat 

untuk digunakan. Model linear terpilih karena nilai memiliki nilai Adjusted R2 dan 

Predicted R2 yang maksimal yaitu sebesar 0,9508 dan 0,9020. Parameter adjusted R2 

digunakan untuk mendapatkan nilai signifikasi variabel yang lebih tepat. Pemilihan 

model juga difokuskan pada nilai PRESS (Prediction Error Sum of Square) yang 

paling kecil (Anselin, 2004). Berdasarkan beberapa model, nilai PRESS yang paling 

kecil dimiliki oleh model linear yaitu sebesar 0,018, sehingga model linear disarankan 

(sugested). Menurut Montgomery (2016) bahwa desain terbaik difokuskan pada nilai 

maksimal adjusted R2 dan predicted R2. Model yang disarankan oleh Design Expert 

10.0.0 adalah model linear dikarenakan nilai adjusted R2 dan predicted R2 maksimal. 

Selain itu, pemilihan berdasarkan nilai PRESS, yang paling kecil.  

Berdasarkan tiga kriteria pemilihan model, maka model yang terpilih untuk 

menjelaskan hubungan antara variabel (ukuran partikel abu merang ketan hitam) 

terhadap respon (warna) adalah model linear. 
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4.8.5 Hasil Analisa Ragam dari Permukaan Respon Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) respon tekstur kue jongkong ketan 

hitam dapat ditinjau dari nilai p-value dan ketidaktepatan (lack of fit) dengan nilai p-

value < 0,05 dan nilai lack of fit yang tidak signifikan. Hasil analisis ANOVA respon 

warna kue jongkong ketan hitam dapat dilihat pada Tabel 4.32  

Tabel 4.32 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Warna Model Linear 

Source 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Value 

p-value 
Prob > F 

Statement 

Model 0,18 1 0,18 116,88 0,0001  

A-Ukuran 
Partikel 

0,18 1 0,18 116,88 0,0001 Signifikan 

Residual 7,521E-003 5 1,504E-003    

Lack of fit 1,671E-003 3 5,571E-004 0,19 0,8953 
Tidak 

Signifikan 

Pure error 5,850E-003 2 2,925E-003    

Cor Total 0,18 6     

Tabel 4.32 menunjukkan hasil analisa ragam (ANOVA) faktor ukuran partikel 

abu merang ketan hitam model linear memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

warna kue jongkong ketan hitam. Hal tersebut ditujukan dengan nilai P kurang dari 

5% (p-value < 0,05) yaitu 0,0001 (0,01%), dengan demikian model linear sesuai dalam 

menunjukkan pola nilai respon warna. Pada kolom model ketidaktepatan (lack of fit) 

menunjukkan model linear memiliki nilai sebesar 0,8953 atau (89,53%) yang 

menandakan tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan). Model dianggap tepat jika uji 

ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (tidak signifikan) secara statistik dan 

dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan dari suatu analisis yang 

dikaji jika ketidaktepatan dan model bersifat nyata (signifikan) secara statistik 

(Gaspersz, 2004). Menurut Shabbiri et. al. (2012) lack of fit harus dalam kondisi tidak 

signifikan apabila dalam kondisi signifikan maka model yang digunakan tidak cocok. 

Hal ini menunjukkan model linear sangat sesuai sangat sesuai dengan respon warna. 

4.8.6 Normal Plot of Residual dan Pengaruh Ukuran Partikel terhadap Respon 

Tekstur 

Berdasarkan pemilihan model untuk respon tekstur yang telah dilakukan, 

bahwa model linear adalah model yang disarankan oleh Design Expert 10.0.0. Kurva 

normal plot of residuals dari model dapat digunakan untuk mengetahui model linear 
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dari respon tekstur tersebut signifikan. Kurva normal plot of residuals dapat dilihat 

pada Gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Tekstur 

Berdasarkan Gambar 4.12 menunjukkan bahwa tidak semua titik residual 

berada tepat disepanjang garis tengah, akan tetapi masih disekitar garis tengah. Titik-

titik yang semakin mendekati garis tengah menunjukkan data menyebar dengan baik, 

sehingga hasil analisa yang didapat akan tidak jauh berbeda dengan hasil yang 

diprediksi oleh program (Kumari, et.al., 2008). Hasil analisa menunjukkan bahwa data 

yang ada masih dapat terdistribusi dengan baik dan normal.  

 

Gambar 4.13 Grafik Faktor Ukuran Partikel terhadap Tekstur pada Design Expert 10.0.0 

Gambar 4.13 menunjukkan pengaruh ukuran partikel terhadap respon tekstur. 

Terdapat peningkatan tekstur kue jongkong ketan hitam terhadap ukuran partikel 

mulai dari 40 mesh hingga 200 mesh. Menurut Sembiring et al. (2008) Semakin kecil 

ukuran bahan yang digunakan maka semakin luas bidang kontak antara bahan 
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dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak habis dalam bahan. 

Warna hitam didapatkan dengan merendam abu merang dengan pelarut berupa air 

selama 24 jam pada suhu ruang, sehingga dapat disebut dengan maserasi 

sederhana. Menurut (Mandal, 2007) maserasi sederhana didefinisikan sebagai 

metode ekstraksi dimana sampel direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu 

tertentu dengan atau tanpa pengadukan pada suhu ruang 22±1°C. Hasil yang didapat 

dari perendaman abu merang sering disebut dengan air khi. Menurut (Puspasari, 

2007) air abu atau air khi berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, 

meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat 

kenyal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka 

semakin banyak senyawa yang dapat terekstrak. Senyawa tersebut dapat 

mempengaruhi tekstur dengan meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, dan 

meningkatkan sifat kenyal. 

4.8.7 Penentuan Titik Optimum Ukuran Partikel   

Tahap selanjutnya adalah penentuan titik optimum pada faktor ukuran partikel 

terhadap respon warna dan tekstur. Penentuan titik optimum ditentukan berdasarkan 

nilai terendah pada respon warna dan nilai tertinggi pada respon tekstur kue jongkong 

ketan hitam. Hasil solusi titik optimum yang diberikan dapat dilihat pada Tabel 4.33 

Tabel 4.33 Solusi Titik Optimum Pada Faktor Ukuran Partikel terhadap Respon Warna dan 
Tekstur 

Ukuran Partikel 
(mesh) 

Warna 
 

Tekstur 
Desirability 

200 25,6395 2,79088 0,931 

 
Berdasarkan Tabel 4.33 hasil data analisis menurut Design Expert 10.0.0 

didapatkan solusi nilai ukuran partikel 200 mesh, warna 26,4002, tekstur 2,52196 dan 

nilai desirability 0,946. Menurut Raissi dan Farsani (2009), apabila nilai desirability 

semakin mendekati nilai 1, maka semakin tinggi nilai ketepatan optimasi.  
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Keterangan :   Angka Setelah ± Adalah Nilai Standar Deviasi 

 

4.8.8 Verifikasi Hasil Optimum Ukuran Partikel dari berbagai varietas 

 
Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data respon yang diperoleh 

sudah benar, dimana program design expert akan memprediksi titik optimal dari 

respon. Nilai prediksi diterima apabila selisih kesalahan antara nilai respon dan 

prediksi pengembangan tidak lebih dari 5% (Amalia, 2016). Setelah titik optimum 

ditentukan, dilakukan verifikasi untuk membuktikan apakah prediksi titik optimum yang 

disarankan oleh aplikasi Design Expert 10.0.0 sesuai atau tidak. Hasil analisa 

verifikasi dapat dilihat pada Tabel 4.34 

Tabel 4.34 Hasil verifikasi Ukuran Partikel Abu Merang  

Varietas 

Ukuran 
Partikel 
(mesh) 

Warna (L*) Tekstur (Newton) 

Solusi Titik 
Optimum 

Design Expert 
Verifikasi 

Solusi Titik 
Optimum 

Design Expert 
Verifikasi 

- Padi 200 28,0493 28,37±0,4497 2,75478 2,74 ±0,0660 

- Ketan 
Putih 

200 26,4002 26,73±0,3859 2,52196 2,54 ±0,0660 

- Ketan 
Hitam 

200 25,6395 25,73±0,3682 2,79088 2,78 ±0,0411 

 

Berdasarkan Tabel 4.34 hasil verifikasi warna (L*) kue jongkong padi 28,37 

sedangkan titik target yang disarankan 28,0493. Hasil uji t (paired t test), hasil 

verifikasi warna (L*) kue jongkong padi tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) dengan 

prediksi warna (L*) kue jongkong padi. Sehingga hasil verifikasi telah sesuai dengan 

titik target yang disarankan. Hasil verifikasi tekstur kue jongkong padi 2,74 sedangkan 

titik target yang disarankan 2,75478. Hasil uji t (paired t test), hasil verifikasi tekstur 

kue jongkong padi tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) dengan prediksi tekstur kue 

jongkong padi. Sehingga hasil verifikasi telah sesuai dengan titik target yang 

disarankan.  

Hasil verifikasi warna (L*) kue jongkong ketan putih 26,73 sedangkan titik 

target yang disarankan 26,4002. Hasil uji t (paired t test), hasil verifikasi warna (L*) 

kue jongkong ketan putih tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) dengan prediksi warna 

(L*) kue jongkong ketan putih. Sehingga hasil verifikasi telah sesuai dengan titik target 

yang disarankan. Hasil verifikasi tekstur kue jongkong ketan putih 2,54 sedangkan titik 

target yang disarankan 2,52196. Hasil uji t (paired t test), hasil verifikasi tekstur kue 

jongkong ketan putih tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) dengan prediksi tekstur 
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kue jongkong ketan putih. Sehingga hasil verifikasi telah sesuai dengan titik target 

yang disarankan.  

Hasil verifikasi warna (L*) kue jongkong ketan hitam 25,73 sedangkan titik 

target yang disarankan 25,6395. Hasil uji t (paired t test), hasil verifikasi warna (L*) 

kue jongkong ketan hitam tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) dengan prediksi 

warna (L*) kue jongkong ketan hitam. Hasil verifikasi tekstur kue jongkong ketan hitam 

2,78 sedangkan titik target yang disarankan 2,79088. Hasil uji t (paired t test), hasil 

verifikasi tekstur kue jongkong ketan putih tidak berbeda nyata (p-value>α 0,05) 

dengan prediksi tekstur kue jongkong ketan hitam. Sehingga hasil verifikasi telah 

sesuai dengan titik target yang disarankan.  

Hasil warna dan tekstur kue jongkong padi, ketan putih, ketan hitam telah 

sesuai dengan target yang disarankan pada aplikasi Design Expert 10.0.0. 

Berdasarkan hasil analisa, kue jongkong varietas ketan hitam dengan ukuran partikel 

200 mesh merupakan kue jongkong paling optimum karena menghasilkan warna (L*) 

paling rendah dan nilai tekstur paling tinggi. Nilai kecerahan atau lightness (L*) 

dinyatakan dengan skala 0–100, dimana nilai 0 menunjukkan warna hitam dan nilai 

100 menunjukkan warna putih (Hutchings, 2012). Maka semakin rendah nilai L* maka 

menghasilkan warna yang paling gelap. Nilai tekstur diukur menggunakan tensile 

strength, dimana semakin tinggi nilai tekstur maka semakin kenyal produk tersebut. 

 

4.9 Hasil Pengujian Organoleptik 

Pengujian organoleptik kue jongkong dilakukan dengan menggunakan metode 

uji hedonik (Hedonic Scale Scoring), merupakan pengujian untuk mengukur tingkat 

kesukaan panelis terhadap suatu produk. Prinsip uji hedonik ialah mengukur tingkat 

kesukaan atau ketidaksukaan panelis terhadap suatu produk dengan memberikan 

tanggapan dari suatu produk berdasarkan karakteristik umum yaitu rasa, warna, 

aroma, dan kekenyalan. Pada uji ini, sejumlah panelis tidak terlatih diminta 

memberikan tanggapan dan penilaian terhadap produk kue jongkong dengan 

memberikan skor tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan disebut juga skala hedonik 

dengan skala (1-5) dari sangat tidak menyukai sampai sangat menyukai terhadap 

parameter rasa, aroma, warna dan kekenyalan produk kue jongkong. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat kesukaan antar perlakuan yang ada. 
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a) Warna  

Warna adalah parameter fisik yang akan terbentuk apabila cahaya mengenai 

suatu objek dan dipantulkan mengenai indera penglihatan (mata) (Muzaki, 2015). 

Warna merupakan salah satu faktor sensori yang mempengaruhi penerimaan produk 

pangan (Holinesti, 2009). Warna merupakan atribut kualitas makanan yang penting. 

Tujuan menambahkan warna pada makanan adalah untuk membuatnya menarik, 

untuk mengganti dan mengembalikan warna yang hilang selama pemrosesan, untuk 

meningkatkan kualitas, untuk mewarnai makanan yang tidak berwarna dan juga 

mempengaruhi konsumen untuk membeli produk (Lawrence, 2010). Uji hedonik pada 

parameter warna dilakukan pada kue jongkong ketan hitam. Rerata nilai warna kue 

jongkong dari hasil uji organoleptik oleh sejumlah panelis berkisar antara 2,325 – 

4,325 yang dapat dilihat pada Lampiran 7. Rerata penilaian panelis terhadap warna 

kue jongkong pada berbagai ukuran partikel dapat dilihat pada Gambar 4.14 

       

Gambar 4.14 Grafik Rerata Uji Hedonik Kue Jongkong Parameter Warna 

 
Nilai rataan tingkat kesukaan paling tinggi pada parameter warna kue jongkong, 

yaitu pada ukuran partikel abu merang 200 mesh dengan nilai rataan 4,325 (suka). 

Perlakuan pengayakan 200 mesh memiliki warna yang lebih gelap dibanding ukuran 

partikel lain yang warnanya abu-abu pucat. Menurut Talavera et al. (2004) semakin 

kecil ukuran partikel maka semakin rendah kecerahannya. Semakin menarik warna 
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suatu produk pangan, maka semakin besar tingkat penerimaan konsumen terhadap 

produk.  

Berdasarkan analisa statistik non parametrik Friedman yang bisa dilihat pada 

Lampiran 8, terlihat bahwa perbedaan ukuran partikel abu merang berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap warna kue jongkong (p-value < 0,05). Parameter yang 

berbeda nyata kemudian dilakukan uji lanjut perbandingan berganda pada Tabel 4.35. 

Dengan uji lanjut perbandingan berganda didapatkan hasil bahwa respon panelis 

terhadap warna kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 40 mesh berbeda 

nyata dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 120 mesh, 150 mesh, 

200 mesh. Demikian halnya dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 

80 mesh berbeda nyata dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 

120 mesh, 150 mesh, 200 mesh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran 

partikel maka tingkat kesukaan panelis terhadap warna kue jongkong semakin 

meningkat. Menurut Sembiring et al. (2008) Semakin kecil ukuran bahan yang 

digunakan maka semakin luas bidang kontak antara bahan dengan pelarut sampai 

pada batas senyawa yang diekstrak habis dalam bahan. Kadar karbon yang 

terkandung lebih tinggi menyebabkan warna yang dihasilkan lebih hitam pekat, 

dimana warna yang dihasilkan  lebih menarik bagi panelis  dibandingkan dengan 

ukuran partikel lain yang cenderung  abu-abu. 

Tabel 4.35 Hasil Uji Lanjut Berganda Parameter Warna 

IRi-Rjl 
Total 

Ranking 𝑍
(

𝛼
𝑘(𝑘−1)

)
√
𝑏𝑥𝑘(𝑘 + 1)

6
 Kesimpulan 

40 mesh & 80 mesh 16,50 39,70 Tidak Berbeda Nyata 
40 mesh & 120 mesh 64,00 39,70 Berbeda Nyata 
40 mesh & 150 mesh 82,00 39,70 Berbeda Nyata 
40 mesh & 200 mesh 102,00 39,70 Berbeda Nyata 
80 mesh & 120 mesh 47,50 39,70 Berbeda Nyata 
80 mesh & 150 mesh 65,50 39,70 Berbeda Nyata 
80 mesh & 200 mesh 85,50 39,70 Berbeda Nyata 
120 mesh & 150 mesh 18,00 39,70 Tidak Berbeda Nyata 
120 mesh & 200 mesh 38,00 39,70 Tidak Berbeda Nyata 
150 mesh & 200 mesh 20,00 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

 

b) Aroma 

Rerata nilai aroma kue jongkong dari hasil uji organoleptik oleh sejumlah panelis 

berkisar antara 3,35 - 3,65. Rerata penilaian panelis terhadap aroma kue jongkong 

dengan perbedaan ukuran partikel abu merang dapat dilihat pada Gambar 4.15 
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Gambar 4.15 Grafik Rerata Uji Hedonik Kue Jongkong Parameter Aroma 

Nilai rataan tingkat kesukaan paling tinggi pada parameter aroma kue jongkong, 

yaitu pada ukuran partikel abu merang 200 mesh dengan nilai rataan 3,65 (suka). 

Hasil rataan uji  hedonik parameter aroma kemudian di analisa dengan program 

minitab, bisa dilihat pada Lampiran 7, terlihat bahwa perbedaan ukuran partikel abu 

merang tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap aroma kue jongkong (p-value > 

0,05). Hasrianti (2016) menyatakan bahwa setiap orang memiliki perbedaan 

penciuman, meskipun mereka dapat membedakan aroma namun setiap orang 

mempunyai kesukaan yang berlainan  Aroma yaitu bau yang sukar diukur sehingga 

biasanya menimbulkan pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas aromanya. 

Hasil tidak berpengaruh nyata karena abu merang sendiri memiliki aroma yang netral 

atau tidak beraroma, sehingga menurut panelis aroma yang dihasilkan tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

 
c) Rasa 

Rerata nilai rasa kue jongkong dari hasil uji organoleptik oleh sejumlah panelis 

berkisar antara 3,4 - 3,85. Rerata penilaian panelis terhadap rasa kue jongkong 

dengan perbedaan ukuran partikel abu merang dapat dilihat pada Gambar 4.16 
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Gambar 4.16 Grafik Rerata Uji Hedonik Kue Jongkong Parameter Rasa 

Berdasarkan uji organoleptik hedonik parameter rasa kue jongkong dengan 

berbagai ukuran partikel, yang memiliki nilai rataan tertinggi adalah ukuran partikel 

abu merang 200 mesh dengan nilai rataan sebesar 3,85. Menurut Rudianto dkk., 

(2015), suatu produk pangan pada dasarnya tidak memiliki satu rasa, namun memiliki 

gabungan beberapa rasa akibat adanya bahan tambahan dalam proses pengolahan 

sehingga terciptanya suatu rasa khas pada suatu produk. Pada produk kue jongkong, 

penambahan bahan pendukung seperti gula pasir, santan mampu membuat rasa dari 

kue jongkong semakin disukai panelis. Pada Lampiran 7 terlihat bahwa perbedaan 

ukuran partikel abu merang tidak berpengaruh nyata (α=0,05) terhadap rasa kue 

jongkong (p-value > 0,05). Hasil tidak berbeda nyata, karena rasa merupakan salah 

satu parameter yang subjektif, rasa adalah respon lidah terhadap rangsangan yang 

diberikan oleh suatu makanan, dimana tiap panelis memiliki penilaian yang berbeda. 

Sebagian besar panelis (nilai rataan 3,85) menyukai kue jongkong dengan ukuran 

partikel abu merang 200 mesh.  

 
d) Kekenyalan 

Rerata nilai kekenyalan kue jongkong dari hasil uji organoleptik oleh sejumlah 

panelis berkisar antara 2,85 – 4,05. Rerata penilaian panelis terhadap kekenyalan kue 

jongkong dengan perbedaan ukuran partikel abu merang dapat dilihat pada Gambar 
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Gambar 4.17 Grafik Rerata Uji Hedonik Kue Jongkong Parameter Kekenyalan 

Hasil rataan uji organoleptik hedonik kekenyalan kue jongkong dengan berbagai 

ukuran partikel abu merang, nilai rataan tertinggi  terdapat pada kue jongkong dengan 

penambahan ukuran partikel 200 mesh dengan nilai rataan sebesar 4,05. 

Berdasarkan analisa statistik non parametrik Friedman yang bisa dilihat pada 

Lampiran 8, terlihat bahwa perbedaan ukuran partikel abu merang berpengaruh 

nyata (α=0,05) terhadap warna kue jongkong (p-value < 0,05). Parameter yang 

berbeda nyata kemudian dilakukan uji lanjut perbandingan berganda pada Tabel 4.36. 

Dengan uji lanjut perbandingan berganda didapatkan hasil bahwa respon panelis 

terhadap kekenyalan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 40 mesh 

berbeda nyata dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 150 mesh, 

200 mesh. Demikian halnya dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 

80 mesh berbeda nyata dengan kue jongkong varietas ketan hitam ukuran partikel 

150 mesh, 200 mesh. Dalam pembuatan pewarna, abu merang berbagai ukuran 

partikel direndam dengan aquades selama 24±0,5 jam. Air hasil rendaman abu 

merang tersebut sering disebut dengan air khi. Menurut (Puspasari, 2007) air abu atau 

air khi berfungsi untuk mempercepat pengikatan gluten, meningkatkan elastisitas, 

fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat kenyal. Bahan baku pembuatan 

kue jongkong, yaitu tepung beras dan tepung tapioka juga dapat mempengaruhi 

kekenyalan kue jongkong yang dihasilkan. Menurut Imanningsih (2012), kandungan 

pati didalam tepung beras sebesar 67,68% berat kering. Kandungan pati dalam 

tepung tapioka sebesar 65,26% berat kering. Menurut Maharaja (2008), pati 

memegang peranan penting dalam menentukan tekstur makanan, dimana campuran 
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Keterangan: Setiap data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan  standar deviasi. 

 

granula pati dan air bila dipanaskan akan membentuk gel. Pati yang berubah menjadi 

gel bersifat irreversible dimana molekul-molekul pati saling melekat membentuk suatu 

gumpalan sehingga viskositasnya semakin meningkat. 

Tabel 4.36 Hasil Uji Lanjut Berganda Parameter Kekenyalan 

IRi-Rjl 
Total 

Ranking 𝑍
(

𝛼
𝑘(𝑘−1)

)
√
𝑏𝑥𝑘(𝑘 + 1)

6
 Kesimpulan 

40 mesh & 80 mesh 1,50 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

40 mesh & 120 mesh 33,00 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

40 mesh & 150 mesh 45,50 39,70 Berbeda Nyata 

40 mesh & 200 mesh 65,50 39,70 Berbeda Nyata 

80 mesh & 120 mesh 34,40 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

80 mesh & 150 mesh 47,00 39,70 Berbeda Nyata 

80 mesh & 200 mesh 67,00 39,70 Berbeda Nyata 

120 mesh & 150 mesh 12,50 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

120 mesh & 200 mesh 32,50 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

150 mesh & 200 mesh 20,00 39,70 Tidak Berbeda Nyata 

4.10 Karakteristik Kimia Kue jongkong Berbagai Varietas 

 Karakteristik kimia yang dianalisa pada kue jongkong padi, ketan putih, ketan 

hitam, dan komersil adalah kadar air. Hasil analisa kadar air kue jongkong berbagai 

varietas dapat dilihat pada Tabel 4.37 

Tabel 4.37 Kadar Air Kue Jongkong Berbagai Varietas 

Varietas Abu Merang 
Ukuran Partikel 

(Mesh) 

Kadar air (%) 

Hasil Analisa  Kue Jongkong di Pasaran 

1.  Padi  40 54,66±0,28  
 
 
 
 
 
 

51,48±2,11 

 80 53,65±0,33 

 120 52,89±0,13 

 150 52,20±0,03 

 200 51,71±0,26 

2.  Ketan Putih  40 53,53±0,72 

 80 52,47±0,45 

 120 51,05±0,65 

 150 49,89±0,15 

 200 48,62±0,13 

3.  Ketan Hitam  40 49,27±0,92 

 80 48,71±0,17 

 120 48,04±0,07 

 150 47,28±0,49 

 200 46,67±0,48 
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Berdasarkan hasil analisa kadar air kue jongkong padi, ketan putih, dan ketan 

hitam, memiliki nilai kadar air yang tinggi mulai dari 42,40±0,42 sampai dengan 

54,66±0,28. Kue jongkong yang dijual dipasaran memiliki kadar air 51,48±2,11. 

Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar air kue jongkong hasil analisa berbeda 

nyata p value < α (α=0,05) dengan kadar air kue jongkong dipasaran. Kadar air kue 

jongkong tinggi karena kue jongkong merupakan salah satu kue basah. Menurut Putri 

(2015), Kue basah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kue yang bertekstur 

lembut, empuk, relatif basah dan identik dengan kue tradisional. Kue basah 

menggunakan teknik pengelolaan yang masih mengandung air biasanya dengan cara 

dikukus, direbus. Pengolahan yang masih melibatkan air tersebut mempengaruhi 

kadar air kue basah yang cenderung tinggi, sehingga kue jenis ini biasanya memiliki 

umur simpan yang pendek.  

Hasil analisa juga menunjukkan dimana semakin kecil ukuran partikel maka 

kadar air kue jongkong semakin kecil pula. Menurut Sembiring et al. (2008) Semakin 

kecil ukuran bahan yang digunakan maka semakin luas bidang kontak antara bahan 

dengan pelarut sampai pada batas senyawa yang diekstrak habis dalam bahan. Hasil 

yang didapat dari perendaman abu merang sering disebut dengan air khi. Menurut 

(Puspasari, 2007) air abu atau air khi mengandung kalsium dan komponen pengikat 

seperti K2CO3, NaCO3 dan KH2PO4 yang mampu mempercepat pengikatan gluten, 

meningkatkan elastisitas, fleksibilitas, kehalusan tekstur dan meningkatkan sifat 

kenyal.  

 

4.11 Karakteristik kimia Kue jongkong Optimum 

Kue jongkong optimum hasil verifikasi adalah kue jongkong ketan hitam. Kue 

jongkong optimum tersebut dianalisa kimia yang meliputi kadar air, abu, protein, 

lemak, karbohidrat dan pati. Data analisa kimia kue jongkong optimum  dapat dilihat 

di Lampiran 24. Hasil analisa kimia kue jongkong optimum dilihat pada Tabel 4.38 
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Tabel 4.38 Karakteristik Kimia Kue Jongkong Optimum 

Komponen Kue Jongkong Optimum Kue di Jongkong Pasaran 

Kadar air (%bb) 49,27± 0,92 51,37 ± 0,38 

Kadar abu (%bb) 1,92 ± 0,07 1,11 ± 0,06 

Kadar protein (%bb) 2,00 ± 0,15 1,83 ± 0,12 

Kadar lemak (%bb) 6,00 ± 0,23 6,20 ± 0,17 

Kadar karbohidrat (by 

difference) (%bb) 
40,81 ± 0,78 39,48 ± 0,52 

Kadar pati (%bb) 35,96 ± 0,83 35,12 ± 1,09 

Keterangan : Data hasil analisa merupakan rerata dari 3 ulangan ± standar deviasi 

 Kue jongkong optimum hasil verifikasi memiliki kadar air 49,27±0,92, 

sedangkan kue jongkong pasaran yang dijadikan pembanding memiliki kadar air 51,3 

±0,38. Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar air kue jongkong optimum tidak 

berbeda nyata (p-value(0,134) > α(0,05)) dengan kadar air kue jongkong dipasaran. 

Kadar air menentukan ketahanan terhadap kerusakan kimia maupun biologi. Kadar 

air  merupakan salah satu parameter penting yang menentukan daya tahan produk 

pangan dan terkait dengan aktivitas mikrooganisme selama penyimpanan. Produk 

yang mempunyai kadar air tinggi lebih mudah rusak, karena dapat menjadi media 

yang kondusif bagi pertumbuhan mikroorganisme. Produk dengan kadar air rendah 

relatif lebih stabil penyimpanan jangka panjang dari pada produk berkadar air tinggi 

(Purwoko, 2010). Kadar air akan menentukan tekstur pada suatu bahan pangan. 

Selain itu, air juga akan menentukan kestabilan bahan pangan selama penyimpanan. 

 Kadar abu kue jongkong optimum hasil verifikasi 1,92 ± 0,07, sedangkan kue 

jongkong yang ada dipasaran yang dijadikan pembanding memiliki kadar abu 1,11 ± 

0,06. Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar abu kue jongkong optimum berbeda 

nyata (p-value(0,004) > α(0,05)) dengan kadar air kue jongkong dipasaran, dimana 

nilai kadar abu kue jongkong optimum lebih tinggi dari pada kue jongkong komersial. 

Kue jongkong optimum memiliki kandungan abu yang lebih tinggi karena dilakukan 

pengayakan 200 mesh. Menurut Alimudin (2012) ukuran partikel mempengaruhi 

diameter partikel. Jika ukuran partikel semakin kecil maka semakin besar luas 

permukaan dan volumenya. Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi 

antara solute dan solvent lebih besar sehingga akan meningkatkan kelarutan. Menurut  

Prakash et. al. ( 2015), Kadar abu suatu bahan (sampel) berkaitan erat dengan 

kandungan mineral dari jenis bahan baku yang digunakan sampel tersebut.  
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 Kadar protein pada kue jongkong optimum sebesar 2,00±0,15, sedangkan kue 

jongkong pasaran yang dijadikan pembanding memiliki kadar protein 1,83±0,12. 

Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar protein kue jongkong optimum tidak 

berbeda nyata (p-value(0,466) > α(0,05)) dengan kadar protein kue jongkong 

dipasaran. Kadar protein kue jongkong dipengaruhi oleh bahan baku yang 

ditambahkan. Bahan baku kue jongkong diantaranya: tepung beras dengan kadar 

protein 5,95 gram per 100 gram (USDA, 2017), kandungan protein tepung tapioka 0 

(USDA, 2017), kandungan protein santan 2,29 gram per 100 gram (USDA, 2017), 

kandungan protein gula 0 gram (USDA, 2017).  

 Kue jongkong optimum memiliki kadar lemak sebesar 6,00±0,23, sedangkan 

kue jongkong pasaran yang dijadikan pembanding memiliki kadar lemak 6,20±0,17. 

Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar lemak kue jongkong optimum tidak 

berbeda nyata (p-value(0,339) > α(0,05)) dengan kadar lemak kue jongkong 

dipasaran. Kadar lemak kue jongkong dipengaruhi oleh bahan baku yang 

ditambahkan. Bahan baku kue jongkong yang mengandung lemak cukup tinggi yaitu 

santan. Menurut USDA (2017), santan mengandung lemak sebesar 23,84 gram per 

100 gram. 

Kadar karbohidrat (by difference) kue jongkong optimum sebesar 40,81 ± 0,78, 

sedangkan menurut literatur donat secara komersil sebesar 39,48 ± 0,52. 

Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar karbohidrat kue jongkong optimum tidak 

berbeda nyata (p-value(0,245) > α(0,05)) dengan kadar karbohidrat kue jongkong 

dipasaran. Perbedaan hasil analisis karbohidrat (by difference) dapat dipengaruhi oleh 

senyawa lain. Senyawa selain lemak, air, abu, dan protein dapat terhitung sebagai 

karbohirat total. 

Kue jongkong optimum memiliki kadar pati sebesar 35,96 ± 0,83, sedangkan 

kue jongkong pasaran yang dijadikan pembanding memiliki kadar pati 35,12 ± 1,09.  

Berdasarkan hasil uji t (paired t test), kadar pati kue jongkong optimum tidak berbeda 

nyata (p-value(0,67) > α(0,05)) dengan kadar pati kue jongkong dipasaran. Kadar pati 

kue jongkong dipengaruhi oleh bahan baku yang ditambahkan, yaitu tepung beras 

dan tepung tapioka. Menurut Imanningsih (2012), kandungan pati didalam tepung 

beras sebesar 67,68% berat kering, Tepung beras membentuk tekstur yang lembut, 

tetapi tidak lengket saat dimasak. Pati beras memberikan tampilan opaque atau tidak 

bening setelah proses pemasakan. Kandungan pati dalam tepung tapioka sebesar 
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65,26% berat kering. Menurut Maharaja (2008), pati memegang peranan penting 

dalam menentukan tekstur makanan, dimana campuran granula pati dan air bila 

dipanaskan akan membentuk gel. Pati yang berubah menjadi gel bersifat irreversible 

dimana molekul-molekul pati saling melekat membentuk suatu gumpalan sehingga 

viskositasnya semakin meningkat. 

4.12 Informasi Nilai Gizi Kue jongkong Optimum 

 
  Penentuan Angka Kecukupan Gizi (AKG) didasarkan pada kandungan protein, 

karbohidrat, lemak, dan total kalori kue jongkong ketan hitam dengan ukuran partikel 

optimum. Informasi nilai gizi digunakan sebagai acuan dan infromasi bagi masyarakat 

umum mengenai nilai gizi, kualitas dan mutu dari suatu produk pangan. Belum 

terdapat informasi nilai gizi pada kue jongkong, sehingga diperlukan informasi nilai 

gizi kue jongkong agar dapat mengetahui kualitas dan mutu kue jongkong ketan hitam 

dengan ukuran partikel optimum. Informasi nilai gizi kue jongkong ketan hitam dengan 

ukuran partikel optimum dapat dilihat pada Tabel 4.39 

Tabel 4.39 Informasi Nilai Gizi Kue Jongkong Optimum 

Takaran Saji/Serving size  

Jumlah sajian per kemasan : 1  

(1 kemasan): 40 g 

  

Jumlah per sajian 

Energi Total 90 Kkal 

 

 

 

  %AKG* 

Lemak  9 g 4% 

Protein  2 g 1% 

Total Karbohidrat 19 g 5% 

Keterangan: (*) %AKG berdasarkan jumlah kebutuhan energi 2150 kkal 
Nilai komponen kimia dan %AKG Kue Jongkong dibulatkan sesuai dengan peraturan Kepala 
BPOM No.HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 

Penentuan takaran saji (serving size) untuk kue jongkong belum tercantum 

secara khusus dalam peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia nomor 9 tahun 2015 mengenai Pengawasan Takaran Saji Pangan Olahan. 

Oleh karena itu, takaran saji kue jongkong ditentukan berdasarkan berat kemasan kue 

jongkong yang dijual dipasaran, dimana dalam satu takaran saji mempunyai berat 40 

gram dengan jumlah sajian sebanyak 1 buah.  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah perbedaan ukuran 

partikel memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna (L*), (a*), (b*), abu 

terlarut, turbiditas, dan pH. Begitu juga dengan perlakuan perbedaan varietas padi 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap warna (L*), (a*), (b*), abu terlarut, 

turbiditas, dan pH. 

Berdasarkan hasil optimasi dari masing-masing varietas yaitu padi, ketan 

putih, ketan hitam didapatkan ukuran partikel optimum yang sama yaitu 200 mesh. 

Varietas abu merang yang mampu menghasilkan warna paling hitam dan tekstur 

yang paling kenyal adalah abu merang varietas ketan hitam. Pada hasil analisa 

varietas dan ukuran partikel optimum didapatkan bahwa ukuran partikel 200 mesh, 

varietas abu merang ketan hitam, menghasilkan warna (L*) dengan nilai 

kecerahan 25,95 dan tekstur 2,79088 N. 

Berdasarkan hasil uji organoleptik dari kue jongkong varietas optimum 

dengan variasi ukuran partikel menunjukkan bahwa ukuran partikel abu merang 

berpengaruh nyata terhadap warna dan kekenyalan kue jongkong. Namun, ukuran 

partikel abu merang tidak berpengaruh nyata terhadap aroma dan rasa kue 

jongkong. 

Kue jongkong dengan varietas dan ukuran partikel optimum memiliki kadar 

air 48,67%, kadar abu 1,92%, protein 1,31%, lemak 6,29%, karbohidrat 40,81%, 

dan pati 36,99%. Informasi nilai gizi kue jongkong dengan takaran saji 40 g, 

memiliki energi total 90 kkal dengan kandungan gizi  (dalam % AKG) lemak 4%, 

protein 1%, dan total karbohidrat 5%. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai waktu optimal dalam 

perendaman abu merang yang akan dijadikan pewarna 

2. Perlu dilakukan analisa lebih lanjut kandungan abu merang hasil 

pembakaran untuk varietas selain padi (ketan putih, ketan hitam) dan 

analisis kimia pada pewarna abu merang hasil rendaman. 
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