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Abstraksi 
Sera merupakan produk samping dari industri pengolahan mocaf (Modified Cassava 

Flour) yang berbahan baku ubi kayu. Sera diperoleh dari mocaf yang tidak lolos ayakan 
100 mesh sehingga partikel sera masih cukup besar dan kurang halus. Kondisi ini bisa 
mengurangi nilai mutu produk dan penerimaan konsumen. Apabila ditinjau dari nilai 
nutrisinya, sera masih memiliki kandungan karbohidrat dan serat kasar yang tinggi, yang 
mana kedua komponen gizi tersebut memiliki nilai fungsional bagi tubuh. Sera masih 
layak untuk dimanfaatkan sebagai produk pangan yang memiliki nilai mutu yang lebih 
tinggi. Cookies dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif diversifikasi sera. Cookies 
adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, relatif renyah 
dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat. 

Untuk melengkapi nilai gizi cookies pada penelitian ini, selain menggunakan bahan 
baku sera juga digunakan beras merah. Kandungan gizi beras merah, selain 
karbohidratnya tinggi, protein beras merah juga lebih tinggi dari beras putih.   

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh proporsi 
tepung (sera dan tepung beras merah) dan konsentrasi kuning telur terhadap sifat fisik 
kimia dan organoleptik cookies, menemukan penambahan yang tepat antara sera dan 
tepung beras merah serta untuk mengetahui konsentrasi yang tepat dari penambahan 
kuning telur dalam pembuatan cookies terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) yang disusun secara faktorial dengan menggunakan dua faktor. Faktor I  terdiri 
dari 3 level yang didasarkan pada proporsi sera dan tepung beras merah (55:20; 45:30; 
35:40) dan faktor II merupakan konsentrasi kuning telur terdiri dari 3 level (15 %, 20% 
dan 25 %). Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh 
dianalisa menggunakan analisa ragam (ANOVA) kemudian diuji lanjut menggunakan 
BNT 5 %. Hasil uji organoleptik dianalisa menggunakan Friedman Test dan uji lanjut 
dengan pembandingan berganda. Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode de Garmo. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan proporsi sera dan tepung beras 
merah memberikan pengaruh terhadap kadar kimia cookies yang meliputi kadar air, kadar 
serat kasar dan kadar pati, terhadap sifat fisik cookies yaitu tekstur. Penggunaan 
konsentrasi kuning telur berpengaruh terhadap kadar kimia cookies yaitu kadar lemak, 
terhadap sifat fisik cookies yaitu tekstur. Interaksi dari kedua perlakuan yaitu proporsi 
sera dengan tepung beras merah serta konsentrasi kuning telur, berpengaruh terhadap 
organoleptik cookies yang meliputi warna, tekstur dan aroma. Perlakuan terbaik cookies 
parameter fisikokimia adalah dengan penggunaan proporsi sera 55% dan tepung beras 
merah 20% pada konsentrasi kuning telur 25% dengan komposisi kimia kadar air 4,678%, 



kadar serat kasar 15,9733%, kadar protein 5,7536%, kadar pati 33,979%,  kadar abu 
1,2011%, tekstur 4,33mm/ detik, warna L* (kecerahan) 50,400 dan warna a+ 
(kemerahan) 16,633. Sedangkan perlakuan terbaik cookies parameter organoleptik adalah 
penggunaan proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% pada konsentrasi kuning 
telur 25%, dengan komposisi kimia kadar air 7,94%, serat 7,67%, protein 6,98%, pati 
45,588%, abu 1,113%, tekstur 3,667%, warna L* 46,567, dan warna a+ 18,2.  . 

 
Kata kunci : Sera, Cookies, Beras Merah, Kuning Telur 
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sera merupakan produk samping dari industri pengolahan mocaf (Modified 
Cassava Flour) yang berbahan baku ubi kayu. Sera diperoleh dari mocaf yang tidak lolos 
ayakan 100 mesh. Sehingga partikel sera masih cukup besar dan kurang halus yang bisa 
mengurangi nilai mutu produk dan penerimaan konsumen. Jumlah sera yang dihasilkan 
antara 4%-7% dari total mocaf yang diproduksi, tergantung dari kualitas dan kadar air 
chip (Cahyo, 2007). Selama ini pemanfaatan sera dalam produk pangan masih sangat 
terbatas. Di Koperasi Gemah Ripah Loh Jinawi Kabupaten Trenggalek yang merupakan 
pabrik pusat pengolahan mocaf, pemanfaatan sera hanya sebagai bahan baku pembuatan 
saos.  

Apabila ditinjau dari nilai nutrisinya, sera masih memiliki kandungan karbohidrat 
dan serat  yang tinggi, yang mana kedua komponen gizi tersebut memiliki nilai 
fungsional bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber kalori terbesar, sedangkan serat 
salah satu fungsinya adalah mampu mencegah terjadinya penyerapan kembali asam 
empedu, kolesterol, dan lemak (Winarno,2004). Sehingga sera masih layak untuk 
dimanfaatkan sebagai produk pangan yang memiliki nilai mutu yang lebih tinggi. Selain 
itu, nilai ekonomis sera cukup tinggi.  Harga sera Rp. 1.300,-/Kg. Cookies dapat 
dijadikan sebagai salah satu alternatif diversifikasi sera. Hal ini disebabkan karena 
cookies merupakan salah salah satu bentuk produk yang popular di masyarakat. 

Cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, 
relatif renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat. (SNI, 
1992). Cookies memiliki banyak variasi dalam pengolahannya, sehingga dalam 
pembuatannya dapat disesuaikan dengan selera atau kebutuhan. Karena cookies memiliki 
kadar air yang rendah dan adonan yang dihasilkan memiliki tekstur yang lembek, 
membuat cookies mudah dicetak menjadi bentuk yang bermacam-macam yang banyak 
disukai konsumen. Untuk melengkapi nilai gizi cookies pada penelitian ini, selain 
menggunakan bahan baku sera juga digunakan beras merah. Kandungan gizi beras merah, 
selain karbohidratnya tinggi, protein beras merah juga lebih tinggi dari beras putih.  
Menurut hasil analisis di Departemen Kesehatan RI, beras merah mengandung protein 
7,3%, besi 4,2 %, dan vitamin B1 0,34%. 

Beras merah kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan beras putih, 
padahal beras merah mengandung gizi tinggi. Tepung beras merah dapat mencegah 
berbagai penyakit, diantaranya kanker usus, batu ginjal, beri-beri, insomnia, sembelit, 
wasir, gula darah dan kolesterol (Suardi, 2008). Melihat banyaknya manfaat dari beras 



merah, maka perlu dilakukan peningkatan diversifikasi pangan dari beras merah untuk 
mengoptimalkan daya gunanya sebagai produk pangan. 

Dalam pembuatan cookies, salah satu komposisinya adalah kuning telur. Kuning 
telur memberikan pengaruh terhadap kualitas cookies yang dihasilkan seperti kerenyahan, 
warna, nilai gizi serta cita rasa dari cookies. Penggunaan kuning telur tanpa putih telur 
pada pembuatan cookies dapat menghasilkan cookies yang lembut dengan kualitas cita 
rasa yang tinggi, tapi teksturnya tidak akan sebaik pada penggunaan telur secara 
keseluruhan. 

 
1.2 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh proporsi tepung (sera dan tepung beras merah) dan 
konsentrasi kuning telur terhadap sifat fisik kimia dan organoleptik cookies. 

2. Untuk menemukan formulasi yang tepat antara proporsi tepung (sera dan tepung 
beras merah) serta konsentrasi  kuning telur dalam pembuatan cookies terhadap 
sifat fisik, kimia dan organoleptik.  

1.3 Manfaat Penelitian 
Meningkatkan nilai guna dari sera dan tepung beras merah dalam pembuatan  

cookies serta untuk memberikan informasi tentang proporsi yang tepat dari pencampuran 
sera dan tepung beras merah untuk menghasilkan cookies yang bermutu tinggi terhadap 
sifat fisik, kimia, dan organoleptik. 
1.4 Hipotesa 

Diduga adanya interaksi antara proporsi tepung (sera dan tepung beras merah) 
serta konsentrasi kuning telur yang dipakai sebagai formula dalam pembuatan cookies 
dimana penambahan berat atau volume dari sera, tepung beras merah dan kuning telur 
yang akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik yang dihasilkan. 

 
 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Sera 

Sera merupakan mocaf (Modified Cassava Flour) yang tidak lolos ayakan 100 
mesh. Mocaf adalah produk tepung dari ubi kayu yang diproses menggunakan prinsip 
memodifikasi sel ubi kayu secara fermentasi. Mikroba yang tumbuh menyebabkan 
perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, 
kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba juga menghasilkan 
asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika 
bahan tersebut diolah akan dapat menghasilkan aroma dan citarasa khas yang dapat 
menutupi aroma dan citarasa ubi kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen 
(Subagyo, 2006). 

 Selama proses fermentasi terjadi pula penghilangan komponen penghasil warna, 
dan protein yang dapat menyebabkan warna coklat ketika pengeringan. Dampaknya 
adalah warna mocaf yang dihasilkan lebih putih jika dibandingkan dengan warna tepung 
ubi kayu biasa (Lina, 2008). 



 
Gambar 1. Sera (Cahyo, 2007) 

 
 

 

Tabel 1.  Komposisi kimia tepung mocaf  

Komponen Kandungan (%) 

Kadar Air  6,7 
Kadar Protein  1,1 
Kadar Abu  0,4 
Kadar Pati  87,9 
Kadar Serat 2,1 
Kadar Lemak 0,8 

Sumber: Subagyo (2008) 
Pada pembuatan mocaf, fermentasi berlangsung selama 12-72 jam tergantung dari 

bahan baku dan produk yang diinginkan untuk diaplikasikan pada produk apa. Fermentasi 
yang terjadi membutuhkan keberadaan oksigen (aerob). Hasil penelitian Hawa (2008), 
menunjukkan bahwa Fermentasi menyebabkan perubahan pada kandungan protein, lipid, 
serat kasar, dan abu mocaf yang dihasilkan. Data kadar air mocaf yang dihasilkan bersifat 
fluktuatif, berkisar antara 6,28% (sampel 48 jam) hingga 7,8% (sampel 24 jam). Semakin 
lama proses fermentasi, mocaf yang dihasilkan semakin putih, total asam meningkat, dan 
pH-nya turun hingga 4,28 pada fermentasi 48 jam (Subagyo, 2006). 

Semakin lama fermentasi maka viskositas pasta panas dan dingin mocaf akan 
semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena selama fermentasi mikrobia akan 
mendegradasi dinding sel yang menyebabkan pati dalam sel akan keluar, sehingga akan 
mengalami gelatinisasi dengan pemanasan. Dengan lama fermentasi 72 jam akan 
didapatkan produk mocaf yang mempunyai viskositas mendekati tapioka. Hal ini dapat 
dipahami bahwa, dengan fermentasi yang lama maka akan semakin banyak sel ubi kayu 
yang pecah, sehingga liberasi granula pati menjadi sangat ekstensif (Subagyo, 2008). 

 
2.2 Proses Pengolahan Mocaf 
2.2.1 Sortasi Bahan Baku 

Ketela yang busuk harus dihilangkan karena dapat menjadi sumber kontaminan 
yang berpengaruh terhadap mutu akhir produk. Harus jelas mengenai jenis bahan baku 
maupun bahan tambahan yang digunakan dan harus memenuhi persyaratan mutu 
(Sumarno, 2008). 

Tujuan sortasi adalah pemilihan dan pengelompokan bahan baku yang relatif 
sama mutunya terutama tingkat kebersihan dan umur. Sortasi penting dilakukan karena  



untuk mengatur proporsi campuran bahan baku yang akan diolah sehingga dihasilkan 
chips yang bermutu konsisten dan memenuhi standar (Anonymous, 2008).  

 
2.2.2 Pengupasan  

Secara teknis, produksi mocaf sangat sederhana, mirip dengan tepung ubi kayu 
biasa tapi disertai dengan fermentasi. Proses pengupasan ubi kayu untuk pembuatan 
mocaf dilakukan dengan pengupasan manual menggunakan pisau. Pengupasan dengan 
manual akan menghasilkan mocaf bermutu prima yang ditandai dengan tingginya derajat 
keputihan, dan citarasa ubikayu yang lebih netral (Subagyo, 2008).  

Ubi kayu dibuang kulitnya, dikerok lendirnya dan dicuci sampai bersih. Pada 
awal pengolahan, dilakukan pembersihan ketela dari kotoran-kotoran yang melekat 
dengan dua cara yaitu cara kering dan cara basah. Cara kering untuk menghilangkan 
tanah dan kulit yang kering dengan melewatkan ketela pada mesin perontok yang 
berputar. Cara basah dilakukan untuk menyempurnakan pembersihan dari proses kering 
dengan menggunakan air (Sumarno, 2008) 

 
2.2.3 Pencucian 

 Ubikayu selanjutnya dicuci dengan air sampai bersih untuk menghilangkan 
bekas-bekas kotoran, maupun lendir pada permukaan ubikayu. Pencucian dapat 
dilakukan secara manual maupun mekanis (Subagyo, 2008). 

Menurut Purwanti (2008) Proses pencucian dalam air mengalir dan pemanasan 
yang cukup, sangat ampuh untuk mencegah terbentuknya HCN yang beracun. 

 
2.2.4 Pengecilan Ukuran 

Selanjutnya ukurannya dikecilkan dengan ukuran tertentu, Singkong yang  sudah 
bersih dipotong-potong menjadi potongan-potongan kecil setebal 3-5 cm. Operator harus 
memisahkan umbi yang berkayu, mulai busuk atau terlalu besar dari aliran untuk 
diperbaiki kondisinya sehingga sesuai dengan ketentuan (Sumarno, 2008). 

Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (a) slicing dan (2) 
grating. Tebal slicing adalah 1-1,5 mm. Terlalu tebal bermasalah pada mutu, karena tidak 
infiltrasi dari senyawa organik menjadi sulit yang ditunjukkan oleh tingginya pH mocaf 
yang dihasilkan. Grating lebih efisiensi dalam prosesnya, karena kapasitas alatnya lebih 
tinggi dibandingkan dengan slicing. Namun demikian, rendemen mocaf menjadi lebih 
rendah, karena kehilangan pati menjadi padatan terlarut, dan residunya menjadi tinggi 
(Subagyo, 2008). 

 
2.2.5 Fermentasi 

Fermentasi merupakan salah satu metode lama dalam pengolahan makanan. 
Fermentasi berasal dari bahasa latin ferfere yang artinya mendidihkan, yaitu berdasarkan 
ilmu kimia terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia yang pengertiannya berbeda 
dengan air mendidih. Gas yang terbentuk tersebut di antaranya karbondioksida (CO2) 
(Herliani, 2004) 

Menurut Rahman(1992) fermentasi pada umumnya menggunakan senyawa 
organik berupa karbohidrat yang dapat digolongkan sebagai berikut bahan bergula, 
seperti tebu, molase, bit gula dan cairan buah-buahan, bahan berpati, seperti jagung, ubi 



kayu dan kentang, bahan berselulosa , seperti kayu dan berbagai limbah industry 
pertanian 

Dalam fermentasi, bakteri asam laktat akan memfermentasikan bahan pangan 
untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan dan yang terutama adalah terbenutknya 
asam laktat sehingga dapat menurunkan nilai pH dari lingkungan pertumbuhan dari 
beberapa mikroorganisme pathogen lainnya. Produk yang dihasilkan dari fermentasi 
bakteri asam laktat akan berbeda tergantung dari jenis bakteri asam laktat apakah 
homofermentatif atau heterofermentatif (Dauly & Rahman, 1992).  

Ubi hasil pengecilan ukuran dimasukkan dalam karung plastik yang bersih tidak 
mengandung cemaran kimia seperti pupuk atau cemaran fisik seperti batu-batuan. Semua 
ubi kayu harus terendam. Lama perendaman tergantung dari mutu mocaf yang diharapkan, 
mulai 12 – 72 jam, dimana tiap 24 jam air diganti yang baru (Subagyo, 2008). 

 
2.2.6 Penggaraman dan Pencucian 

Selanjutnya bahan direndam pada larutan 20 ppm, yaitu 1 kubik air ditambah 20 
gram atau 2 sendok makan senyawa C selama 10 menit. Tujuan dari proses perendaman 
ini adalah untuk mencuci scum (protein) dari ubi yang dapat menyebabkan warna coklat 
ketika proses pengeringan. Dan juga akan menghentikan pertumbuhan lebih lanjut dari 
mikrobia (Subagyo, 2008). 

 
2.2.7 Pengeringan Penggilingan dan Pengayakan 

Menurut Tjokroadikoesoemo (1996) pengeringan bahan pangan adalah usaha 
untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan cara pengurangan kadar air 
bebas yanga ada dalam bahan pangan tersebut. Dengan demikian mikroba tidak mampu 
melakukan proses metabolisme secara lancar sehingga pertumbuhannya terhambat dan 
bahan pangan menjadi lebih awet. Adanya air yang terlalu banyak pada bahan pangan 
dapat mengakibatkan tumbuhnya mikroba yang tidak diinginkan, mendorong aktivitas 
enzim, mengakibatkan pemucatan dan perubahn flavor bahan pangan tertentu, memacu 
perubahan cake ( pemadatan ) dan perubahn phisis lainnya. 

 Ubi kayu terfermentasi selanjutnya dikeringkan baik dengan sinar matahari 
maupun dengan pengering artificial. Namun, mutu prima akan dihasilkan dengan 
pengeringan matahari. Bahan yang telah kering, kemudian digiling dan diayak pada 
ukuran 80 - 120 mesh (Subagyo, 2008).  

 
2.3 Beras Merah 

Berdasarkan United State Standars for Rice (USDA, 1989), beras merah 
mempunyai inti yang jelas berwarna merah. Beras merah tumbuh pada lingkungan yang 
hampir sama dengan kultivar beras yang lain, hanya saja bersifat akan cepat rusak ketika 
akan siap dipanen. Bijinya bersifat dapat mempertahankan viabilitasnya ketika diujikan 
untuk ditanam didalam tanah selama bertahun-tahun. Beras merah kadang kala tidak 
disukai dikarenakan dedak merah yang tidak dapat dihilangkan seluruhnya dalam proses 
penggilingan sehingga mengurangi kenampakan umum dari beras pada umumnya (beras 
berwarna lebih gelap) dan menghasilkan nilai jual yang sangat rendah .Warna beras yang 
berbeda-beda diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, 
warna endosperma dan komposisi pati pada endosperm (Anonymous, 2004). 



Beras merah (beras tumbuk) adalah beras yang tanpa mengalami penggilingan 
atau mengalami penggilingan sebagian. Merupakan suatu jenis biji-bijian yang alami 
tanpa pemutihan. Lebih kenyal dari pada beras putih, dan lebih cepat mengalami 
ketengikan, tetapi memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi. Beras merah dapat disimpan 
selama 6 bulan dibawah kondisi normal, dan penyimpanan yang kedap udara dalam 
kondisi dingin dapat secara signifikan mempertahankan umur simpan. Pendinginan 
secara periodic dapat juga membantu mengontrol selama berbulan-bulan (Anonymousa, 
2007). 

Beras merah memiliki beberapa sifat penting, antara lain toleran kekeringan, 
berumur sangat genjah, dan berasnya berwarna merah dengan kadar protein 2-5% lebih 
tinggi dari padi Oryza sativa. Menurut  hasil analisis di Departemen Kesehatan RI, beras 
merah tumbuk mengandung protein 7,3%, besi 4,2%, dan vitamin B1 0,34%. Banyak 
produk makanan bayi yang beredar di pasar, diantaranya menggunakan beras merah 
sebagai bahan baku utama. Bahkan ada produk makanan sehat yang bahan bakunya dari 
100% tepung beras merah. Mengandung karbohidrat, lemak serat, asam folat, magnesium, 
niasin, fosfor, seng, besi, protein, vitamin A, B, C dan B komplek, tepung beras merah 
pecah kulit dapat mencegah berbagai penyakit diantaranya kanker usus, batu ginjal, beri-
beri, insomnia, sembelit, wasir, gula darah dan kolesterol (Suardi, 2008).  

Pati beras tersusun atas dua komponen utama yaitu amilosa dan amilopektin. 
Amilosa merupakan fraksi utama penyusun pati beras, bersifat larut air panas dan 
amilopektin bersiat tidak larut. Amilosa bisa larut hanya kondisi tertentu yaitu pada suhu 
tinggi atau terjadi pemutusan ikatan oleh alkali atau reagen lain dan memiliki 
kecenderungan mengendap dari larutan (Winarno, 1995). 

Warna merah dari beras terbentuk dari pigmen antosianin yang tidak hanya 
terdapat pada perikarp dan sekam, tetapi juga bisa di setiap bagian gabah, bahkan pada 
kelopak daun. Nutrisi beras merah sebagian terletak di lapisan kulit luar (aleuron) yang 
mudah terkelupas pada saat penggilingan. Jika butiran dipenuhi oleh pigmen antosianin 
maka warna merah pada beras merah tidak akan hilang (Suardi, 2008) 

Sejarah penggunaan beras merah sebagai obat, telah dikenal sejak tahun 2800 SM. 
Dalam berbagai literature para ahli pengobatan herbal asia timur memaparkan beras 
merah merupakan jenis makanan yang dapat menyembuhkan penyakit secara alami 
(Putra, 2007). 

Keunggulan beras merah menurut Putra (2007) antara lain beras merah pada 
umumnya kulit arinya tidak hilang sehingga beras merah kaya akan serat dan minyak 
alami yang sangat diperlukan tubuh, beras merah lebih kaya kandungan vitamin dan 
mineral. Beras merah mengandung kadar Tiamin (vitamin B1) yang diperlukan untuk 
mencegah beri-beri pada bayi. Kekurangan tiamin bisa mengganggu system saraf dan 
jantung, beras merah dapat mencegah kanker. kandungan selenium pada beras merah  
menjadi  bagian esensial dari enzim glutation peroksidase. Membran berperan sebagai 
katalisator dalam pemecahan peroksida menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. 
Peroksida dalam ikatan toksik dapat berubah menjadi radikal bebas, yang mampu 
mengoksidasi asam lemak tidak jenuh dalam membrane sel sehingga merusak membrane 
tersebut. Kerusakan ini menyebabkan kanker, dan penyakit degeneratif lainnya.  
 
2.4  Kuning Telur 



Dalam pembuatan cookies, telur berfungsi sebagai bahan pengembang, pemberi 
warna, flavor, emulsifier, meningkatkan keseragaman dan menambah nilai gizi, serta 
melembutkan tekstur dengan daya emulsi dari lesitin yang terkandung di dalam kuning 
telur (Faridi, 1994).  

Fungsi telur untuk pembuatan kue kering ialah sebagai bahan pengembang, 
menambah flavour, dan rasa gurih, membantu penyusutan adonan sehingga mudah 
ditangani dan menambah nilai gizi. Telur mempunyai reaksi mengikat sehingga apabila 
digunakan dalam jumlah banyak, maka kue kering lebih mengembang dari pada melebar. 
Adonan yang menggunakan putih telur mengakibatkan kue kering yang dihasilkan 
mempunyai tekstur lebih keras dan sebaliknya apabila digunakan lebih banyak kuning 
telur (Faridi, 1994). 

Menurut Hui (1992), penggunaan kuning telur tanpa putih telur pada pembuatan 
cookies dapat menghasilkan cookies yang lembut dengan kualitas cita rasa yang 
sempurna, tapi strukturnya tidak akan sebaik pada penggunaan telur secara keseluruhan. 

 Warna kuning muda sampai keemasan yang dimiliki kuning telur dari berbagai 
hewan unggas maupun reptile dan ikan, ditimbulkan oleh pigmen-pigmen yang disebut 
karotenoid. Hasil penelitian mengenai fungsi karotenoid dalam telur ayam menunjukkan 
bahwa semakin banyak karotenoid yang dimakan induk ayam semakin banyak pula 
karotenoid yang disimpan dalam kuning telur. Asam-asam lemak dari kuning telur juga 
merupakan sumber asam lemak tidak jenuh untuk perkembangan jaringan otak, saraf dan 
retina. Asam-asam lemak tidak jenuh sebagai komponen penyusun membran fosfolipid 
berperan penting dalam perkembangan otak dan retina embrio dengan memberikan sifat 
biofisik yang sesuai bagi perkembangan dan fungsi sel-sel saraf dan sel-sel fotoreseptor 
retina embrio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karotenoid kuning telur telur 
berfungsi sebagai antioksidan yang mencegah peroksidasi lipid jaringan (Anonymous, 
2009). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 2. Nilai gizi kuning telur per 100 gram 

Komponen Satuan Jumlah 
Air g 48,5 

Energi kkal 666 
Protein g 17 

Total lemak g 32,2 
Karbohidrat g 3,6 

Ampas  g 3,4 
Kalsium mg 284 

Besi mg 5,42 
Magnesium mg 13 

Fosfor mg 920 
Potassium mg 244 
Sodium mg 135 

Seng mg 4,93 
Tembaga mg 0,012 
Mangan mg 0,119 
Selenium mg 86,8 
Thiamin mg 0,29 

Riboflavin mg 1,88 
Niacin mg 0,095 

Asam panthotenat mg 7,765 
Vitamin B-6 mg 0,66 
Vitamin E mg 6,42 

                  Sumber : Anonymous (2009)  
 
2.5 Cookies 

Cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak tinggi, 
relatif renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat 
(SNI,1992). 

Menurut Hoseney dan Rogers (1994), cookies secara umum merupakan produk 
baking yang mempunyai kadar gula dan lemak relatif tinggi terhadap tepung dan kadar 
air relative rendah. Definisi tersebut membedakan cookies dengan produk roti yaitu 
produk yang mempunyai kadar lemak dan gula rendah dan kadar air intermediet. Berbeda 
pula dengan produk cake, prosedur pembuatan cookies dapat dilakukan dengan 
menggunakan berbagai macam formula dengan persentase bahan yang berbeda-beda. 

Secara garis besar fungsi bahan-bahan baku yang digunakan untuk pembuatan 
cookies bisa digolongkan menjadi dua kategori, yang pertama adalah bahan-bahan yang 
yang berfungsi sebagai pengikat dan pembentuk struktur cookies seperti terigu, air, 
garam, susu tanpa lemak dan putih telur. Sedangkan golongan kedua adalah bahan-bahan 
sebagai pelembut tekstur seperti margarin, gula, (sampai batas tertentu), bahan-bahan 
pengembang, pati (pati jagung, gandum, tapioka dsb) serta kuning telur (Hui, 1992). 

Prosedur pembuatan cookies dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 
macam formula dengan persentase bahan yang berbeda-beda. Berikut ini salah satu 



formulasi yang dapat digunakan dalam proses pembuatan cookies dengan persentase 
bahan berdasarkan berat tepung (100 g)  

Tabel 3. Formulasi Pembuatan Cookies 
Bahan Jumlah (%) 

Tepung terigu 100 
Sukrosa 37,5 
Margarin 50 
Garam 0,75 

Baking soda 1 
Kuning telur 16 
Putih telur 15 

Sumber : Pyler (1992) 
Dalam proses pembuatan cookies, peningkatan jumlah amonium bikarbonat atau 

gula akan meningkatkan penyebaran cookies, sedangkan shortening akan merubah tekstur 
cookies yang dihasilkan (Faridi, 1994). 

Pembuatan cookies pada umumnya meliputi pembuatan adonan, pencetakan dan 
pemanggangan. Adonan cookies dibuat dengan jalan mencampur semua bahan kecuali 
tepung sesuai resep sehingga diperoleh suatu adonan yang rata. Selama pencampuran 
udara akan terperangkap sebagai gelembung-gelembung udara kecil. Campuran yang 
terbentuk krim (tanpa tepung) ini selanjutnya diteruskan dengan proses pengadonan. 
Proses ini membuat jaringan gluten merenggang dan konsistensi adonan menjadi halus 
(Pyler, 1992). 

Cookies yang dihasilkan secara organoleptik harus dapat diterima dengan baik 
oleh konsumen dan dari segi gizi dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh 
SNI (Standar Nasional Indonesia). Persyaratan yang telah ditetapkan oleh SNI nomor 01-
293-1992 untuk cookies dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4.  Persyaratan Mutu Cookies 
No. Kriteria uji Satuan Kondisi 
1. Bau, rasa, warna, tekstur  normal 
2. Kadar air % b/b Max 5 
3. Kadar abu % b/b Max 2 
4. Kadar protein % b/b Max 6 

Bahan tambahan makanan   

5.1 Pewarna 
Sesuai SNI No. 0222 / revisinya 

722/new.kes/per/ix/88 
5. 

5.2 Pemanis buatan  Tidak boleh ada 

Cemaran logam   

6.1  Tembaga (Cu) mg/kg Max 1,0 

6.2  Timbal (Pb) mg/kg Max 1,0 

6.3  Seng (Zn) mg/kg Max 40,0 

6.4  Air raksa (Hg) mg/kg Max 0,5 

6. 

Arsen (As) mg/kg Max 0,5 

Cemaran mikroba   

7.1  Angka lempeng logam Koloni/gr Max 1,0 x 106 

7.2  Coliform APM/gram Max 20 

7.3  E. coli APM/gram Max  3 

7. 

7.4  Kapang Koloni/gram Max 1,0 x 102 

Sumber : SNI (1992) 



Mutu cookies disamping ditentukan oleh gizinya juga ditentukan oleh cita rasa, 
warna, dan kerenyahan. Menurut Matz (1992) yang paling menentukan mutu cookies 
adalah kerenyahannya. Kerenyahan ditentukan oleh mikrostruktur, meratanya disperse 
lemak yang digunakan sebagai komponen adonan dan juga kandungan protein tepung 
yang digunakan. 

 
2.5.1  Proses pembuatan cookies 
2.5.1.1 Persiapan 

Bahan yang digunakan untuk pembuatan cookies disiapkan dalam jumlah yang 
sesuai dengan proporsi setiap perlakuan yang akan menghasilkan sifat reologi yang 
berbeda (Desrosier,1988). 
2.5.1.2  Pencampuran 

Pencampuran bertujuan untuk meratakan bahan yang digunakan dan untuk 
memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus. Adonan yang diperoleh harus 
bersifat cukup kohesif, da relatif tidak lengket sehingga mudah dibentuk (Hui, 1992). 

Proses pencampuran bahan menjadi adonan dilakukan pengadukan dengan 
kecepatan sedang. Tujuan pencampuran adalah ketika bahan-bahan adonan dicampur 
maka akan membentuk massa basah, lengket dengan permukaan kasar dan bergumpal-
gumpal setelah pengadukan yang cukup sehingga adonan menjadi lembut, elastis, relatif 
kering dan tidak lengket serta resisten terhadap perenggangan (Bennion,1980) 

 
2.5.1.3 Pencetakan 

Pencetakan adalah unit operasi pada saat bahan pangan mempunyai viskositas 
tinggi atau pada adonan dicetak atau dibentuk dan ukuran yang bervariasi. Biasanya 
dilakukan segera setelah pencampuran adonan (Fellow, 1990). Metode yang digunakan 
tergantung dari produk yang akan dibuat. Adonan dibuat lembaran-lembaran dengan 
ketebalan yang cukup menggunakan noodles makers. Kemudian dipotong-potong dengan 
alat pencetak (Bennion, 1980). 

 
2.5.1.4 Pemanggangan 

Menurut Hui (1992) pemanggangan dilakukan dengan oven dan waktu 
pemanggangan berlangsung antara 25 sampai 30 menit, tergantung suhu, jenis oven, dan 
jenis kue. Semakin sedikit kandungan gula dan lemak, suhu pemanggangan dapat lebih 
tinggi (177oC-204oC). oven sebaiknya tidak terlalu panas pada saat cookies dimasukkan 
sebab bagian luar akan terlalu cepat matang. Hal ini dapat menghambat pengembangan 
dan permukaan cookies menjadi retak-retak. Suhu oven untuk proses pemanggangan 
tergantung pada jenis, bentuk dan ukuran dari produk yang dibuat dan juga sifat-sifat dari 
bahan-bahan penyusunnya. Pada umumnya suhu pemanggangan cookies antara 208oC-
232oC dalam waktu 15-20 menit (Fellow, 1992). 

Dampak pada proses pemangganganpun bisa menyebabkan susutnya zat gizi 
akibat kerusakan zat gizi tersebut. Kerusakan zat gizi dalam bahan makanan yang 
dipanggang umumnya terkait dengan suhu yang digunakanan dan lamanya 
pemanggangan. Pada roti misalnya tidak ada susut gizi yang berarti dalam tahap 
pencampuran adonan, fermentasi maupun pencetakan, kulit makanan yang dipanggang 
dapat mencapai suhu lebih dari 100oC, tapi kulit hanya merupakan bagian akecil dari 
bahan makanan tersebut secara keseluruhan (Harris, 1989). 



 
2.5.2 Bahan Pembantu 
2.5.2.1 Margarin 

Margarin merupakan tipe emulsi air dalam minyak (w/o), yaitu fase air berada 
dalam fase minyak. Margarin harus bersifat plastis, padat pada suhu ruang, agak keras 
pada suhu rendah dan segera dapat mencair dalam mulut. Lemak yang digunakan untuk 
pembuatan margarin bertujuan untuk memperbesar volume, memperbaiki tekstur dan 
kenampakan. Pembentukan warna, aroma, serta meningkatkan nilai gizi cookies (Ketaren, 
1986). 

Menurut Hui (1992) dalam pembuatan biskuit sering dipilih margarine karena 
memberikan pengaruh warna dan flavour yang menarik. Fungsi margarine yang utama 
dalam pembuatan cookies adalah untuk membentuk tekstur dari produk akhir, membuat 
produk menjadi lebih lembut dan dalam beberapa kasus dapat membuat produk nampak 
mengkilap. Jumlah margarine yang digunakan untuk pembuatan biscuit pada umumnya 
berkisar antara 35% - 40% dari berat tepung yang digunakan. 

Penggunaan margarin dalam pembuatan cookies didasarkan pada sifat plastisnya. 
Sifat plastis ini penting dalam menghasilkan cookies yang renyah. Sifat plastis margarine 
menyebabkan adonan yang terbentuk akan mempunyai daya gabung dengan udara lebih 
besarmakin besar volume jumlah gelembung udara yang diserap oleh lemak dalam 
adonan, maka makin besar pula volume cookies yang dihasilkan dan tekstur cookies akan 
semakin halus (Ketaren, 1986). 

Selain karena sifat plastisnya, pengguanan margarin dalam pembuatan cookies 
juga karena berfungsi sebagai shortening. Shortening merupakan suatu bahan yang 
memiliki kemampuan untuk melumasi dan bahan pengempuk. Pelumas yang ditimbulkan 
oleh mergarinmengakibatkan terbentuknya suatu serabut yang baik dalam adonan 
(Ketaren, 1989). 

Shortening sebagai sumber lemak dalam produk kue kering berguna untuk 
memberikan rasa berlemak, dan keempukan pada produk, memperbaiki eating quality 
produk, menambah flavour, berperan sebagai emulsifier dan membantu pengembangan 
lapisan-lapisan pada produk (Astawan, 2006). 

 
 

2.5.2.2 Gula 
Menurut Bennion (1980), gula memberikan kontribusi pada kemanisan dan 

keempukan cookies. Gula pada umumnya ditambahkan dengan kadar antara 25-35% dari 
berat tepung yang digunakan. Ketika gula tersedia pada jumlah yang besar, gula akan 
mempengaruhi proses pengembangan. Hal ini dikarenakan terjadi kompetisi untuk 
mendapatkan air. Penggunaan gula akan menghasilkan pori pada cookies yang lebih 
menyebar. Gula tinggi menyebabkan adonan meleleh dan hancur selama pemanggangan 
karena terbentuknya butiran keras akibat koagulasi pati pada tepung. Sedangkan 
penggunaan gula rendah menyebabkan cookies membentuk pori yang kurang menyebar. 

Menurut Lawson (1995), fungsi gula pada pembuatan cookies adalah menambah 
kalori pangan, memperbaiki kualitas simpan, memperbaiki tekstur, memperbaiki cita rasa, 
dan menambah mengkilap dengan lapisan gula. Penambahan gula memungkinkan terjadi 
proses karamelisasi, yaitu bila gula yang telah mencair dipanaskan terus, sehingga 
suhunya melampaui titik leburnya. Titik lebur gula adalah pada suhu 160oC. 



pembentukan biskuit ini biasanya diinginkan untuk meningkatkan cita rasa dan warna 
makanan (Winarno, 1995). 

Ada beberapa jenis gula yang dapat digunakan untuk pembuatan cookies yaitu 
gula pasir, gula halus dan gula sirup dari fruktosa, glukosa, atau biskuit. Penggunaaan 
berbagai jenis gula ini akan berpengaruh pada kenampakan permukaan kue kering 
(Sriwidowati, 2006). 

 
 

2.5.2.3 Tepung Terigu 
Tepung terigu yaitu hasil akhir penggilingan dari gandum, yang merupakan bahan 

dasar utama untuk segala macam roti, kue, biskuit, mie, dll. Susunan tepung dan 
peranannya sangat beragam, tergantung dari sifat turunan, kondisi tumbuh, serta 
pemanenan. Nilai gizi tepung terigu dapat dilihat pada table 5. 

Tabel 5. Nilai Gizi Tepung Terigu  
Komponen Nilai 

Air (%) 12,0 
Abu (%) 1,8 

Protein (%) 12,0 
Serat kasar (%) 2,5 

Lemak (%) 2,1 
Karbohidrat (%) 6,95 

Sumber : Harris (1989) 
Keragaman susunan vitamin dan mineral berhubungan langsung dengan proses 

pembuatan tepung. Kadar protein gandum biasanya sekitar 12%, tetapi keturunan dan 
faktor lingkungan sangat kuat pengaruhnya terhadap kadar protein. Rata-rata kadar 
protein mendekati 13% dan berkisar antara 7 dan 22%. Pemuliaan tanaman gandum 
berhasil memperbaiki mutu dan kuantitas proteinnya yang berpengaruh penting terhadap 
kadar zat gizi produk olahannya (Harris, 1989). 

Salah satu sifat yang diharapkan dari tepung terigu adalah kemampuan untuk 
mengikat dan memerangkap gas. Tepung terigu dapat memerangkap gas dalam bentuk 
udara, uap air dann karbon dioksida, yang mampu membentuk busa dan struktur 
berlubang. Kemampuan ini dikenal sebagai strength (kekuatan). Tepung yang 
mempunyai sifat kekuatan yang tinggi mampu mengikat gas dalam jumlah besar dari 
pada tepung yang mempunyai sifat kekuatan yang rendah yang hal tersebut sangat cocok 
untuk pembuatan roti dan produk yang membutuhkan pengembangan yeast yang lain. 
Tepung yang lemah lebih cocok untuk pembuatan biskuit, cookies, dan adonan kue manis 
yang lain. Kekuatan tepung terigu disebabkan karena kandungan proteinnya. Pada tepung 
terigu, partikel protein membentuk gel-gel yang mengikat granula pati. Ketika air 
ditambahkan kedalam tepung, unit-unit pati mengambil sebagian kecil air yang 
menyebabkan pembengkakan karena berikatannya beberapa air pada permukaan granula 
pati. Partikel protein akan dengan mudah menyerap air. Jika air ditambahkan dalam 
jumlah kecil, suspensi akan terbentuk dan komponen tepung akan terbentuk dengan 
teratur (Kordylas, 1991). 

 
 
 



2.5.2.4 Susu Bubuk 
Susu bubuk adalah bubuk yang dibuat dari susu kering yang solid. Susu bubuk 

mempunyai daya tahan yang lebih lama daripada susu cair dan tidak perlu disimpan di 
lemari es karena kandungan uap airnya sangat rendah (Anonymousc, 2009). 

Susu bubuk pertama kali dibuat pada 1802 oleh seorang dokter Rusia, Osip 
Krichevsky. Susu bubuk banyak sekali ditemukan di negara-negara berkembang karena 
biaya transportasi dan penyimpanannya sangat murah (karena tidak membutuhkan 
pendingin). Seperti makanan-makanan kering lainnya, susu kering dianggap tidak mudah 
rusak dikarenakan sedikitnya kandungan air (bakteri sangat cepat berkembangbiak pada 
makanan yang basah atau minuman) dan disukai oleh orang untuk menolong mereka 
bertahan dalam bencana alam atau kecelakaan, oleh pendaki gunung dan orang-orang 
yang membutuhkan bahan makanan yang tidak cepat rusak (Anonymousc, 2009). 

Susu bubuk sering digunakan dalam membuat kue, dalam resep-resep yang 
adonannya akan terlalu cair bila digunakan susu cair. Susu kering juga sering ditemukan 
dalam bantuan pangan PBB, di tempat-tempat penampungan pengungsi, gudang-gudang 
serta tempat-tempat lainnya di mana susu segar sulit digunakan (Anonymousc, 2009). 

 
2.5.2.5  Tepung Maizena 

Pati jagung atau yang biasa disebut tepung maizena merupakan sumber 
karbohidrat yang digunakan untuk bahan pembuat roti, kue kering, biskuit, makanan bayi 
dan lain-lain, serta digunakan dalam industri farmasi. Namun demikian upaya pengolahan 
untuk memproduksi pati jagung belum banyak dilakukan di dalam negri, hal ini 
terkendala pada tingginya investasi untuk menyediakan mesin pengolahannya, serta perlu 
perlakuan khusus dalam pengolahan jagung. Di dalam biji jagung terdapat lembaga yang 
mengandung minyak, sehingga apabila lembaga tersebut tidak dipisahkan terlebih dahulu, 
maka produk olahan jagung (tepung, pati) akan cepat rusak (tengik) karena adanya proses 
oksidasi maupun karena pengaruh air. Balai Besar Pengembangan Mekanisasi di Serpong, 
melakukan penelitian pengolahan jagung, yang dimulai tahun 2005 yaitu rancang bangun 
pemisah biji jagung. Kapasitas mesin 49,2 kg/jam. Tahun 2006 dilanjutkan dengan mesin 
pengolah pati jagung cara basah, yang terdiri dari penggiling, sentrifuse pemisah pati dan 
gluten, serta pengering pati (Anonymousd, 2009). 

 
 

Tabel 6.  Nilai Gizi Tepung Maizena 
Komponen Nilai 

Air (g) 10,26 
Protein (g) 8,12 
Lemak (g) 3,59 

Karbohidrat (g) 69,5 
Serat (g) 7,3 

Ampas (g) 1,13 
 Sumber : Anonymouse (2009) 

2.6  Faktor Mutu 
2.6.1  Kenampakan 

Kenampakan didefinisikan sebagai sifat visual bahan makanan yang meliputi 
warna, bentuk, ukuran, dan kesesuaian. Seseorang dalam menilai suatu produk akan 



melihat dari sisi kenampakannya, meskipun nantinya setelah dikecap yang menentukan 
adalah flavour produk. Produk yang memiliki kenampakan yang menarik akan 
menimbulkan selera bagi konsumen dan akan menentukan penerimaan atau penolakan 
produk tersebut (Amerine, Pangborn dan Rosier, 1965). 

 
2.6.2  Cita Rasa (Flavour) 

Flavour didefinisikan sebagai rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang 
dimakan, terutama yang dirasakan oleh indra pengecap, pembau, dan juga rangsangan 
lain seperti penerimaan derajat panas dari mulut (De Man,1976). 

Menurut kremer dan Twig (1970), atribut mutu yang termasuk golongan flavour 
sebagian besar merupakan penilaian konsumen dengan indra peraba atau pembau, walau 
indra peraba atau perasa terhadap panas dan dingin juga termasuk didalamnya. 

Seorang konsumen selain mendapat kesenangan juga mengharap keamanan dan 
kepuasan dari flavour makanan yang dikonsumsi. Pada perubahan produk yang telah ada 
maupun produk baru yang dikembangkan, bukan merupakan hal penting untuk 
penerimaan konsumen. Konsumen biasanya lebih mengutamakan flavour, dengan kata 
lain tanpa mempersoalkan nilai gizi, keamanan, harga, atau mungkin kenampakan 
makanan tersebut. Seorang konsumen akan melakukan penolakan jika flavour makanan 
tersebut tidak disukai olehnya. 

 
2.6.3  Kerenyahan 

Kerenyahan (tekstur internal) merupakan faktor penentu produk makanan ringan. 
Kerenyahan mengacu pada kekuatan sel yang dipengaruhi oleh adanya keseimbangan dan 
tekanan air dalam sel. Pada kadar air yang terlalu tinggi menyebabkan tekstur pada 
produk tidak kering atau kurang renyah. Kerenyahan didasari oleh adanya bunyi apabila 
produk dipatahkan. Bunyi disebabkan adanya sel yang rapuh yang berisi udara (Vikers, 
1979 dalam Shinta 1990). 

Haryono (1979) dalam Evawati (1997) menyatakan bahwa sejumlah air dalam 
rongga antar sel akan dapat mengurangi kekuatan sel sehingga dapat meningkatkan daya 
patah dan menurunkan kerenyahan. 

Purnomo (1995) menjelaskan bahwa studi tentang pengaruh kondisi air dari bahan 
kering menunjukkan kadar air bahan tersebut berperan utama pada sifat-sifat tekstur 
bahan pangan tersebut. Keremahan dan kerenyahan akan menurun dengan meningkatnya 
kekerasan, dimana kekerasan akan meningkat selama kadar air produk meningkat. 

Kerenyahan suatu makanan tergantung pada kekompakan pertikel-partikel 
penyusun, bentuk, ukuran, kekukuhan, keragaman parikel serta kemudahan terpecahnya 
partikel penyusun apabila dikunyah (Matz, 1992). Tingkat kerenyahan yang tinggi maka 
akan meningkatkan pula daya kembang akan tetapi menurunkan kadar air dan daya patah 
suatu produk (Nabil, 1983 dalam Rahayu, 1989). 

 
2.6.4  Tekstur 

Tekstur merupakan ciri suatu bahan sebagai akibat perpaduan sifat-sifat fisik yang 
meliputi ukuran, bentuk, dan unsur-unsur pembentukan struktur bahan yang dapat 
dirasakan indra peraba (termasuk mouth feel), indra penglihatan dan indra pendengar 
(Piggot, 1984). 



Tekstur produk tergantung pada kekompakan , ukuran bentuk, kekuatan dan 
keseragaman partikel-partikel penyusunnya apabila produk tersebut dipatahkan. 
Kemudahan terpecahnya partikel-partikel penyusun bila produk tersebut dikunyah serta 
sifat partikel yang dihasilkan pada dasarnya menentukan mutu produk tersebut. 
Rendahnya kadar air bahan akan semakin meningkatkan kerenyahan produk. Tekstur 
bahan dikatakan renyah apabila kadar air bahan kurang dari 5 % (Piggot, 1984). 

 
 

BAB III 
METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, 

Laboratorium Mutu Hasil Pertanian serta Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, Jurusan 
Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya mulai 
bulan Februari sampai dengan April 2009. 

 
3.2 Bahan dan Alat 
3.2.1  Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies adalah sera yang didapat dari 
Koperasi Gemah Ripah loh Jinawi Kabupaten Trenggalek, sedangkan beras merah, telur, 
margarin,tepung terigu, gula merah, susu, dan air diperoleh dari pasar tapan Kecamatan 
Udanawu Kabupaten Blitar. 

Bahan yang digunakan untuk analisa adalah Eter, alkohol 10% dan 80%, HCl 
25% (berat jenis 1.125), NaOH 45%. Kertas saring, akuades, ethanol 90%, Antifoam 
agent, asbes, larutan H2SO4, KMNO4, Petrolium eter, larutan asam borat jenuh, tablet 
kjedahl,  indikator PP, dietil eter, reagen Nelson, reagen arsenomolibdat, reagen anthrone,  
indikator PP, reagen toshiro dan kertas lakmus. 

 
3.2.2  Alat 

Peralatan yang digunakan untuk pembuatan cookies adalah mixer, plastik 
kerucut, pengaduk, baskom, cetakan, loyang, timbangan, dan oven. 

Peralatan yang digunakan untuk analisa kimia (kadar protein, kadar serat kasar, 
kadar air, kadar pati) adalah timbangan digital merk Denver Instrumen M-310, timbangan 
analitik, Cawan pengabuan, tanur pengabuan, labu kjedahl 30 ml atau 50 ml, labu takar 
50 ml (pyrex), pemanas kjedahl, alat destilasi, erlenmeyer 125 ml (Pyrex), oven 110oc, 
desikator, cawan petri (kaca), penjepit cawan, erlenmeyer 250 ml bertutup (pyrex), 
tabung reaksi bertutup (pyrex), spektrofotometer, erlenmenmeyer 600 ml (pyrex), beaker 
glass 1000 ml (pyrex), gelas ukur 100 ml (pyrex), pipet volume 10 ml (pyrex), pipet 
volum 1 ml (pyrex), labu ukur 50 ml (pyrex), labu ukur 100 ml (pyrex), corong kaca, 
pipet tetes, soxhlet, spatula (kaca), kertas saring halus, kertas saring kasar, labu soxhlet, 
pendingin balik, kondensor, alat destilasi soxhlet, botol timbang, penangas air, 
spektrofotometer, kuvet, waterbath, corong, gelas piala 250 ml,  kapas wool, buret dan 
statif. 

Peralatan yang digunakan dalam pengukuran tingkat kelunakan adalah 
penetrometer, peralatan yang dipakai untuk mengukur warna ialah color reader minolta 
CR 10. 



 
3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang disusun secara  faktorial dengan 2 faktor. Faktor I terdiri dari 3 level yang 
didasarkan pada proporsi sera dan tepung beras merah. Faktor II terdiri dari 3 level yang 
didasarkan pada konsentrasi kuning telur. Masing-masing perlakuan diulang 3 kali 
sehingga diperoleh 27 satuan percobaan. 
 
Faktor I.  Proporsi sera dan tepung beras merah 

T1  : Proporsi sera 50% : Tepung beras merah 20% : Tepung Terigu 25% 
T2 : Proporsi sera 45% : Tepung beras merah 30% : Tepung Terigu 25% 
T3 : Proporsi sera 35% : Tepung beras merah 40% : Tepung Terigu 25% 

Faktor II.  Konsentrasi kuning telur 
K1 : Konsentrasi kuning telur 15% 
K2 : Konsentrasi kuning telur 20 % 
K3  : konsentrasi kuning telur 25% 
Dari dua faktor tersebut diperoleh kombinasi sebagai berikut : 
T1 K1 : Proporsi sera 50% : Tepung beras merah 20% : Tepung Terigu 25%  

dan Konsentrasi kuning telur 15% 
T1 K2 : Proporsi sera 50% : Tepung beras merah 20% : Tepung Terigu 25% dan 

Konsentrasi kuning telur 20 % 
T1 K3 : Proporsi sera 50% : Tepung beras merah 20% : Tepung Terigu 25%   

dan konsentrasi kuning telur 25% 
T2 K1 : Proporsi sera 45% : Tepung beras merah 30% : Tepung Terigu 25%   

dan Konsentrasi kuning telur 15% 
T2 K2 : Proporsi sera 45% : Tepung beras merah 30% : Tepung Terigu 25%   

dan Konsentrasi kuning telur 20% 
T2 K3 : Proporsi sera 45% : Tepung beras merah 30% : Tepung Terigu 25%  

dan konsentrasi kuning telur 25% 
T3 K1 : Proporsi sera 35% : Tepung beras merah 40% : Tepung Terigu 25%   

dan Konsentrasi kuning telur 15%b 
T3 K2 : Proporsi sera 35% : Tepung beras merah 40% : Tepung Terigu 25%   

dan Konsentrasi kuning telur 20% 
T3 K3 : Proporsi sera 35% : Tepung beras merah 40% : Tepung Terigu 25%   

dan konsentrasi kuning telur 25% 
 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 
3.4.1 Persiapan bahan 

Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan dalam penelitian ini adalah sera, tepung 
beras merah, tepung terigu, tepung maizena, margarin, kuning telur, putih telur, gula 
merah, vanili, dan susu bubuk. 

Sebelumnya dilakukan pembuatan tepung beras merah dengan cara perendaman, 
penirisan, penggilingan, dan pengeringan. Diagram alir pembuatan tepung beras merah 
dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 



 

 

Dicuci  

Direndam 24 Jam 

Ditiriskan 3-5 jam 

Digiling  

Dijemur/dikeringkan 24-48 jam 

 

 

 

 

 

3.4.2  Pembuatan adonan 
Margarin dan gula dicampur hingga merata, kemudian ditambahkan putih telur 

dan kuning telur, dilakukan pengkocokan hingga gula larut dan tercampur merata. 
Berikutnya ditambahkan vanili, tepung terigu, tepung maizena, susu bubuk, sera, dan 
tepung beras merah. Dilakukan pengadukan hingga terbentuk adonan yang kalis. 

 
3.4.3 Pencetakan 

Kemudian adonan dimasukkan kedalam alat pencetak. Proses pencetakan 
dilakukan dengan menekan adonan hingga adonan keluar dalam bentuk yang diinginkan. 
Jika adonan terlalu berat, maka proses pencetakan dilakukan dengan memasukkan 
adonan kedalam cetakan yang beraneka macam bentuknya tanpa dimasukkan kantong 
plastik kerucut dan tanpa penekanan.  

 
3.4.4 Pemanggangan 

Setelah adonan terbentuk, maka proses pemanggangan dilakukan dengan 
meletakkan adonan diatas loyang dan dipanggang dengan menggunakan oven bersuhu 
sekitar 80oc selama 45 menit. Diagram alir pembuatan cookies dapat dilihat pada gambar 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beras Merah 

Tepung beras merah 

Analisa : 
Kadar air 
Kadar pati 
Kadar serat 
Kadar abu 
Kadar Protein 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan tepung beras merah 
(Anonymous, 2008) 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan cookies 
(Anonymous, 2009) 

 
3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

Pengamatan yang dilakukan pada sampel yaitu sera dan tepung beras merah 
meliputi kadar air, kadar pati, kadar protein, kadar abu  dan kadar serat, kadar lemak. 

Pengamatan atau analisa yang dilakukan dari produk cookies  yang berbahan 
baku sera dan tepung beras merah ini meliputi analisa kadar air dengan metode oven 
kering (Sudarmadji, 1997), kadar pati dengan metode hidrolisis asam (Sudarmadji, 1997), 
kadar serat kasar (Sudarmadji, 1997), kadar protein dengan metode kjedahl (Apriyantono, 
1989), kadar lemak dengan metode soxhlet (Sudarmadji, 1997) dan kadar abu metode 
thermogravimetri (Apriyantono, 1989). Untuk analisa sifat fisik maka analisa yang 
dilakukan adalah tekstur cookies dengan menggunakan penetrometer dan warna sistem 

Pengadukan 5 menit 

Pemanggangan 180oc 30 menit 

Margarin 50% (b/b) 
Gula  37,5% (b/b) 
 

Tepung maizena 6,25% 
(b/b) 
Susu bubuk 6,25% (b/b) 
 

Proporsi tepung (sera : 
tepung beras merah : 
tepung terigu) 55:20:25, 
45:30:25, 35:40:25 (%b/b) 

Putih telur 15% (b/b) 
Kuning telur (15%, 
20%, 25%) (b/b) 
Vanili 1,5% (b/b) 

Analisa : 
Kadar air 
Kadar pati 
Kadar serat 
Kadar protein 

Analisa : 
Kimia 
Kadar air, Kadar pati 
Kadar serat kasar, Kadar protein, 
Kadar abu, kadar lemak 
Fisik 
Tekstur , Warna L*, warna a+ 
Organoleptik  
rasa, warna, tekstur, aroma 

Pencampuran 5 menit (mixing kecepatan sedang) 

Pencampuran 5 menit (mixing kecepatan tinggi) 

Pencetakan 

Cookies 



L,a,b. Adapun uji organoleptik yang digunakan adalah uji penerimaan yaitu uji kesukaan 
atau hedonik yang meliputi rasa, aroma, tekstur dan warna. 

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor 
ataupun adanya interaksi antara bahan yang digunakan maka dilakukan uji lanjut BNT 
pada α = 5%. Untuk data hasil uji organoleptik akan dianalisa dengan Friedman Test dan 
untuk mengetahui perlakuan yang berbeda dilakukan uji lanjut pembandingan berganda. 
Sedangkan untuk uji perlakuan terbaik dilakukan metode de Garmo. 

 
/ BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 
Cookies yang dihasilkan pada penelitian ini menggunakan bahan baku sera 

dan beras merah. Sera merupakan mocaf (modified cassava flour) yang tidak lolos 
ayakan 100 mesh. Analisa dari kedua bahan baku ini adalah dalam bentuk tepung. 
Hal ini dikarenakan bentuk tepung akan lebih memudahkan dalam analisa sehingga 
diperoleh hasil yang maksimal. Analisa kimia yang dilakukan dari kedua bahan baku 
ini meliputi kadar air, kadar serat kasar, kadar protein, kadar abu dan kadar pati. Data 
hasil analisa  sera dan tepung beras merah disajikan dalam Tabel 7 : 

 
Tabel 7.  Perbandingan Komposisi Kimia Sera dari Hasil Penelitian  

dengan Mocaf dari Literatur. 
Parameter  Hasil percobaan 

(sera) 
Literatur a) 

(mocaf) 
Kadar air (%) 10,022 6,7 
Kadar serat kasar (%) 20,93 2,1 
Kadar protein (%) 1,496 1,1 
Kadar Pati (%) 65,3 87,9 
Kadar abu (%) 0,5158 0,4 
Lemak (%) - 0,8 

a) Subagyo (2008) 
 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kadar kimia tertinggi  dari sera adalah 
kadar pati kemudian kadar serat kasar. Apabila komponen kimia sera dari hasil 
penelitian  dibandingkan dengan mocaf  dari literatur (Subagyo, 2008), maka nilai 
kadar serat kasar dari sera adalah 20,93% yang berarti lebih tinggi dari mocaf  yang 
nilai serat kasarnya sebesar  2,1%. Perbandingan nilai serat kasar sera jauh lebih 
tinggi dari pada mocaf, hal ini kemungkinan  disebabkan karena sera merupakan 
mocaf yang tidak lolos ayakan, sehingga memiliki partikel yang lebih besar dari pada 
mocaf. Ukuran partikel dari mocaf lebih kecil disebabkan dalam proses pengayakan, 
mocaf dapat lolos ayakan berukuran 100 mesh, sementara sera adalah bagian yang 
tidak lolos  ayakan 100 mesh tersebut. Adapun sera apabila dilakukan pengayakan 
lebih lanjut ukuran 60 mesh, maka hasil yang diperoleh sekitar 30% saja yang 
mampu lolos ayakan, sehingga bisa dikatakan partikel sera lebih besar (kasar) dari 
pada mocaf.  



Sera yang telah mengalami pengayakan 60 mesh inilah yang digunakan 
dalam pembuatan cookies pada penelitian ini dengan tujuan agar masih bisa diterima 
oleh konsumen khususnya dari segi organoleptiknya. Partikel besar pada sera ini 
merupakan bagian daging buah dari ubi kayu yang berupa seratnya. Karena pada saat 
penggilingan, komponen serat dari ubi kayu ini lebih sulit untuk dihaluskan dari pada 
komponen lainnya terutama pati. Apabila diamati bentuk fisik dari sera, maka akan 
nampak jelas serabut-serabut dari bagian serat ubi kayu yang tidak bisa halus saat 
penggilingan.  

Komponen serat ini kemungkinan merupakan bagian ubi kayu yang sudah 
cukup tua umurnya, sehingga daging buahnya telah berubah menjadi kayu, karena 
mengalami penebalan dinding sel. Menurut Wargiono (1990) setelah ubi dan 
kandungan pati mencapai optimum, produksi ubi turun perlahan-lahan mulai terjadi 
perubahan dari pati ke serat dan kandungan pati turun dengan cepat.  Kemungkinan 
hal inilah yang menyebabkan kandungan serat yang tinggi pada sera. Selain 
disebabkan karena faktor umur dari ubi kayu, tingginya kandungan serat pada sera 
kemungkinan karena adanya bagian kordon kayu yang berada dipusat akar dari ubi 
kayu (Anonymous, 2008). Bagian kordon kayu ini akan lebih keras dari pada daging 
buahnya sehingga sulit dihaluskan saat penggilingan. 

Komponen serat yang tinggi pada sera mempunyai nilai positif untuk 
meningkatkan nilai gizi dan metabolisme. Menurut Winarno (2004) pengaruh 
konsumsi serat pada kadar kolesterol tinggi akan nyata menurunkan kadar kolesterol 
dalam darah, terutama bila dikonsumsi secara kontinyu. Serat mampu mencegah 
terjadinya penyerapan kembali asam empedu, kolesterol, dan lemak. Selain itu, 
dengan konsumsi serat yang tinggi, maka feses lebih mudah menyerap air, menjadi 
lebih empuk dan halus, dan mudah didorong keluar sehingga mengurangi kesakitan 
bagi penderita diverticulitis. 

 Adapun pati, pada saat proses penyaringan akan lebih mudah lolos, sehingga 
banyak tertinggal seratnya. Komponen pati pada sera sebesar 65,3%  lebih rendah 
dari pada mocaf yang sebesar 87,9%. Hal ini disebabkan karena bagian besar pati 
yang banyak terkandung pada tepung dapat lolos ayakan 100 mesh. Sehingga bagian 
pati yang tertinggal pada pengayak menjadi lebih sedikit. Komponen pati yang 
banyak terdapat pada daging buah ubi kayu, sifatnya lebih mudah dihancurkan saat 
penggilingan. Sehingga partikelnya lebih halus dari pada komponen seratnya 

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa kadar air pada sera lebih tinggi 
dari pada mocaf. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kondisi penyimpanan yang 
berbeda sebelum dilakukan pengukuran. kondisi penyimpanan mempengaruhi kadar 
air pada sampel dikarenakan kadar kelembaban udara dari masing-masing kondisi 
berbeda. Kelembaban udara sangat mempengaruhi jumlah penyerapan air yang  
terjadi pada bahan. Adapun komponen-komponen yang lain seperti, kadar protein 
dan kadar abu dari sera  tidak jauh berbeda dari mocaf.  

 
 
 
 
 
 



 
Tabel 8. Perbandingan Komposisi Kimia Tepung Beras Merah Hasil 

Percobaan dengan Literatur. 
Parameter Hasil penelitian Literatur a) 

Kadar air (%) 10,1585 13,05 
Kadar serat kasar (%) 7,34 7,5 
Kadar protein (%) 7,1667 7,16 
Kadar pati (%) 72,6 75,7 
Kadar abu (%) 0,2137 1,4 
Lemak (%) - 1,6 
Vitaamin B1 (%) - 0,34b 

Besi (mg) - 4,2b 

a) Anonymous (2005) 
b) Suardi (2008) 
 
Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa komponen kimia beras merah yang 

meliputi kadar air, kadar serat kasar, kadar protein, kadar pati dan kadar abu dari 
hasil penelitian lebih rendah bila dibandingkan dengan literatur. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena mutu beras merah yang digunakan berbeda. mutu beras merah 
yang digunakan pada penelitian ini kemungkinan memiliki mutu yang lebih rendah 
dari pada literatur. Karena beras merah yang digunakan pada penelitian ini diperoleh 
dari beras merah yang berada di pasaran yang tidak diketahui jenis dan varietasnya.  

Menurut Kordylas (1991) menyatakan bahwa kandungan beras secara 
spesifik tergantung dari faktor agronomis, varietas padi, sistem dan derajat 
penyosohan. Pantastiko (1989) juga menyebutkan bahwa komposisi bahan pertanian 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya varietas, waktu panen dan lokasi 
tumbuh. Susanto dan Saneto (1994) menambahkan bahwa tanaman yang tumbuh 
pada musim kering yang panas mempunyai kandungan gizi yang tinggi dari pada 
tanaman yang tumbuh pada musim basah yang dingin. Sedangkan proses pengolahan 
dapat menghilangkan atau mengurangi beberapa bahan yang terkandung seperti 
kadar air, kadar karbohidrat, atau komponen lain dikarenakan kerusakan 
metabolisme selama pengolahan bahan.  

 
4.2 Analisa Kimia Cookies Berbahan Baku Sera dan Tepung Beras Merah 
4.2.1 Kadar Serat Kasar 

Rerata kadar serat kasar yang dihasilkan dari penelitian ini berkisar  antara 
6,0297-20,3233%. Pengaruh perlakuan rerata kadar serat kasar dapat dilihat pada Gambar 
5. 



 
Gambar 5. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras Merah 

serta Kuning Telur terhadap Kadar Serat Cookies. 
   

Dari Gambar 5 menunjukkan adanya pengaruh perlakuan proporsi tepung yang 
berbeda nyata, dimana semakin tinggi proporsi sera yang digunakan maka kadar seratnya 
semakin tinggi. Dari analisa sidik ragam (Lampiran 4 ) juga menunjukkan adanya 
pengaruh sangat nyata terhadap proporsi sera dan beras merah terhadap kualitas cookies 
sedangkan konsentrasi kuning telur dan interaksi antara kedua perlakuan tidak 
menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terhadap kadar serat kasar cookies yang 
dihasilkan.  Nilai kadar serat terbesar terdapat pada perlakuan proporsi sera 55% dan 
tepung beras merah 20% dengan konsentrasi kuning telur 15%, sementara nilai kadar 
serat terendah terdapat pada perlakuan proporsi sera 35% dan tepung beras merah 40% 
dengan konsentrasi kuning telur 25%.  

Tabel 11.  Uji Beda Nyata Kadar Serat Kasar Dari Perlakuan Proporsi Tepung  
Proporsi Tepung sera : 
Tepung Beras Merah 

Rerata kadar Serat Kasar 

35:40 8,1772a 
45:30 11,6511a 
55:20 18,2489b 

BNT (α=0,05) = 4,8262 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 11 dapat diketahui bahwa 

perlakuan proporsi tepung sera 55% dengan tepung beras merah 20% berbeda nyata dari 
keua perlakuan. Sehingga semakin jelas bahwa adanya perbedaan proporsi sera yang 
digunakan memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar serat cookies. Selain itu, dari 
analisa sidik ragam pada Lampiran 4 juga menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh 
yang nyata dari perlakuan penggunaan konsentrasi kuning telur pada kadar serat kasar 
yang dihasilkan. 

Dari hasil analisa bahan baku (Tabel 5) menunjukkan bahwa Sera memiliki 
kandungan serat kasar yang cukup tinggi yaitu sebanyak 20,93%. Sebagaimana yang 
telah dijelaskan pada analisa bahan baku, bahwa sera merupakan mocaf yang tidak lolos 
ayakan 100 mesh, dan sebagian besar terdiri dari selulosa ubi kayu yang lebih sulit 
dihaluskan pada saat penggilingan, sehingga kenaikan proporsi sera menyebabkan 
kenaikan kadar serat kasar pada cookies. Menurut Winarno (2004) serat kasar banyak 
terkandung pada dinding sel tanaman yang berupa selulosa, hemiselulosa, pektin, dan 
nonkarbohidrat seperti polimer lignin, beberapa gum, dan mucilage.  

 



4.2.2 Kadar air 
Berdasarkan penelitian diperoleh rerata nilai kadar air cookies berbahan baku sera 

dan tepung beras merah berkisar antara 3,574-9,483%. Kecenderungan adanya pengaruh 
perlakuan dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras 

Merah serta Kuning Telur terhadap Kadar Air Cookies 
 
Gambar 4 menunjukan bahwa adanya pengaruh perlakuan proporsi sera dan 

tepung beras merah terhadap kadar air cookies yang dihasilkan. Nilai kadar air  tertinggi 
pada cookies yang dihasilkan adalah pada perlakuan proporsi sera 35% dan tepung beras 
merah 40% dengan konsentrasi kuning telur 20%. Sedangkan nilai kadar air terendah 
pada cookies yang dihasilkan adalah pada perlakuan proporsi sera 55% dan tepung beras 
merah 20% dengan konsentrasi kuning telur 15%.   

Tabel 9.  Uji Beda Nyata Kadar Air Cookies Dari Perlakuan Proporsi Tepung  
Proporsi Tepung sera : 
Tepung Beras Merah 

Rerata kadar air 

55:20 4,1866a 
45:30 6,8616b 
35:40 9,1298c 

BNT (α=0,05) = 0,6807 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 9 menunjukkan bahwa setiap 

perlakuan proporsi tepung sera dan tepung beras merah yang digunakan memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap kadar air cookies pada tingkat kepercayaan 95%. 

Dari Gambar 2 juga menunjukkan bahwa semakin tinggi  konsentrasi kuning telur 
maka nilai kadar air semakin tinggi. Dari analisis sidik ragam pada Lampiran 4 juga 
menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang nyata dari perlakuan konsentrasi kuning telur 
terhadap kadar air cookies. Hal ini disebabkan karena pada kuning telur juga memiliki 
kandungan air yaitu sebesar 48,5% (Anonymous, 2009). Sehingga adanya penambahan 
kuning telur menyebabkan naiknya kadar air pada produk. 

 
 
 



Tabel 10.  Uji Beda Nyata Kadar Air Cookies dari Perlakuan Konsentrasi  
Kuning Telur 

Konsentrasi Kuning Telur Rerata kadar air 
15% 4,8242a 
20% 5,4494ab 
25% 5,7177b 

BNT (α=0,05) = 0,6807 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil  Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada tingkat kepercayaan 95% pada Tabel 

10 dapat diketahui bahwa perlakuan konsentrasi telur 25% memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap konsentrasi kuning telur 15%. Sementara konsentrasi kuning telur 15% 
tidak berbeda nyata dengan konsentrasi kuning telur 20%. 

Dari  analisa sidik ragam (Lampiran 4 ) menunjukkan adanya pengaruh yang 
nyata dengan tingkat kepercayaan 95% dari perlakuan proporsi sera dan tepung beras 
merah, sedangkan  adanya pengaruh yang nyata terhadap  perlakuan  penggunaan 
konsentrasi kuning telur. Interaksi antara kedua perlakuan tidak menunjukkan adanya 
pengaruh yang nyata terhadap kadar air cookies yang dihasilkan. 

 Adanya pengaruh perlakuan dari proporsi tepung yang digunakan kemungkinan 
disebabkan karena kandungan serat kasar pada sera yang tinggi. Sehingga semakin tinggi 
proporsi sera yang digunakan, nilai kadar air akan semakin rendah.  

Menurut Laidler (1980) dalam Sutrisno (1995) bahwa pada serat kasar dapat 
terbentuk ikatan hidrogen secara intramolekuler, yaitu antara gugus hidroksil suatu 
molekul dengan gugus hidroksil pada molekul yang lain. Kebanyakan gugus hidroksil 
tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen pada molekul air. Winarno (1995) 
menjelaskan bahwa dengan adanya konfigurasi ß molekul selulosa mudah membentuk 
ikatan hidrogen dan membentuk serabut fiblier. Serabut kristal pada selulosa mempunyai 
daya penyerapan terhadap air yang sangat kecil. Serat dapat membentuk ikatan hidrogen 
secara intramolekuler yang menyebabkan berkurangnya kelarutan dalam air, dan 
kebanyakan gugus hidroksil tersebut tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan 
molekul air, sehingga air dalam adonan yang dapat diikat juga semakin sedikit. Sehingga 
semakin besar substitusi sumber serat, maka kadar air akan menurun karena cenderung 
lebih mudah dilepas selama pemanggangan.  

 
Gambar 5. Grafik Korelasi antara Kadar Air dengan Kadar Serat 



Dari hasil regresi linier antara kadar air dengan kadar serat pada Gambar 5 dapat 
diketahui bahwa  nilai kadar air akan semakin menurun dengan meningkatnya kadar serat. 
Hubungan antara kadar air dengan kadar serat dapat ditentukan melalui model     y=-
0,427x + 12,15 dengan R2 = 0,922. Hubungan linier antara kadar air dengan kadar serat 
berbanding terbalik dengan nilai r = -0,8535 yang berarti hubungannya sangat kuat. 

 
4.2.3 Kadar Protein 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rerata kadar protein cookies berbahan baku 
sera dan beras merah berkisar antara 5,558-6,983%. Pengaruh perlakuan  rerata kadar 
protein cookies dapat dilihat pada Gambar 6. 

 
Gambar 6.  Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Tepung dan Kuning Telur 

terhadap Kadar Protein Cookies 
 
Dari analisa sidik ragam (Lampiran 4 ) menunjukkan tidak adanya pengaruh yang 

nyata dari perlakuan proporsi tepung maupun konsentrasi kuning telur terhadap 
kandungan protein dengan tingkat kepercayaan 95%. Interaksi antara kedua perlakuan 
tidak menunjukkan adanya pengaruh yang nyata terhadap kadar protein cookies yang 
dihasilkan. Nilai kadar protein cookies tertinggi terdapat pada perlakuan proporsi sera 
45% dan beras merah 30% dengan konsentrasi kuning telur 25% yaitu sebesar 6,98% 
sementara nilai kadar protein cookies terendah terdapat pada perlakuan proporsi tepung 
sera 55% dan beras merah 20% dengan konsentrasi kuning telur 15%.  

Dari Gambar 6 menunjukkan kenaikan kadar protein dengan semakin tingginya 
konsentrasi kuning telur yang digunakan. Menurut Matz (1992) kadar protein pada 
kuning telur cair sebesar 14,5%.  Adanya kadar protein pada kuning telur ini 
menyebabkan naiknya kadar protein pada produk, namun  karena perubahan kadar 
protein cookies yang dialami pada setiap perlakuan hanya sedikit, sehingga dalam analisa 
sidik ragam pada Lampiran  4 menunjukkan tidak berbeda nyata. 

Protein cookies yang dihasilkan dapat bersumber dari putih telur, kuning telur, 
tepung terigu, tepung maizena, tepung beras merah dan susu bubuk. Namun, dari hasil 
analisa menunjukkan bahwa kadar protein cookies kecil. Hal ini kemungkinan 
disebabkan karena persentase protein pada adonan hanya sebagian kecil saja dari total 
seluruh komposisi kimia adonan. Adanya reaksi maillard yang terjadi selama 
pemanggangan menyebabkan protein rusak. Menurut Apriyantono (2002) bahwa reaksi 
antara protein dengan gula-gula pereduksi merupakan sumber utama menurunnya nilai 
gizi protein pangan selama pengolahan dan penyimpanan. Reaksi Maillard ini dapat 
terjadi pada waktu pembuatan (pembakaran) roti, produksi “breakfast cereals” (serpihan 



jagung, beras, gandum, dan lain-lain) dan pemanasan daging terutama bila terdapat bahan 
pangan nabati. 

 
4.2.4 Kadar Pati 

Rerata kadar pati yang dihasilkan pada cookies berbahan baku sera dan beras 
merah berkisar antara 40,4443-48,4821%. Pengaruh perlakuan proporsi  sera dan tepung  
beras merah serta konsentrasi kuning telur dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras 
Merah serta Kuning Telur terhadap Kadar Pati Cookies 

 
Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa adanya pengaruh  kadar pati cookies. 

Semakin tinggi proporsi tepung beras merah yang digunakan dari pada sera, maka 
semakin tinggi kadar pati. Dari  analisa sidik ragam (Lampiran 4) menunjukkan adanya 
pengaruh pada perlakuan proporsi tepung yang digunakan, sedangkan penggunaan 
konsentrasi kuning telur dan interaksi dari kedua perlakuan tidak menunjukkan pengaruh 
yang nyata terhadap kadar pati cookies dengan tingkat kepercayaan 95%.  

Tabel 12. Uji Beda Nyata Kadar Pati Dari Perlakuan Proporsi Tepung  
Proporsi Tepung sera : 
Tepung Beras Merah 

Rerata Kadar Pati 

55:20 41,9002a  
45:30 45,1106ab 
35:40 47,1347b 

BNT (α=0,05) = 4,5583 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 12 dengan tingkat kepercayaan 

95% menunjukkan bahwa pada perlakuan proporsi tepung sera 55% dan tepung beras 
merah 20% berbeda dengan perlakuan proporsi sera 45% dan 35% serta tepung beras 
merah 30% dan 40%. 

Dari hasil penelitian bahan baku, kadar pati dari sera dan beras merah hampir 
sama. Kadar pati pada sera sebesar 65,3% sementara beras merah sebesar 72,6%. Kedua 
bahan baku yang digunakan pada pembuatan cookies ini memiliki kandungan kadar pati 
yang relatif tinggi. Sehingga produk cookies yang dihasilkan mampu digunakan sebagai 
makanan sumber energi. Sera memiliki kadar pati yang tinggi disebabkan karena bahan 
bakunya bersumber dari ubi kayu. Sebagian besar dari bagian ubi kayu adalah pati yang 
berada di bagian dagingnya. Serta pati merupakan komponen yang penting dari ubi kayu, 



sehingga ubi kayu menjadi salah satu sumber karbohidrat terbesar setelah beras dan 
jagung (Wargiono, 2005).  

Beras merah, juga memiliki kandungan pati yang tinggi pada bagian 
endospermnya. Beras merah merupakan bagian dari biji-bijian. Komponen utama pada 
biji-bijian yang sangat penting dalam bahan pangan adalah kandungan pati dan 
proteinnya. (Kordylas,1991) 

Kadar pati beras merah sebesar 75,7% sehingga apabila tepung beras merah yang 
digunakan dalam jumlah besar, maka nilai kandungan pati pada cookies yang dihasilkan 
juga besar. (Anonymous, 2005) 

Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa penggunaan 
konsentrasi kuning telur yang berbeda-beda, tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap produk. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kandungan pati dari kuning 
telur yang sangat sedikit sehingga pengaruhnya tidak tampak pada produk cookies yang 
dihasilkan. 
4.2.5 Kadar Abu 

Kadar abu pada suatu bahan merupakan perkiraan dari kandungan total mineral 
dari bahan tersebut. Berdasarkan penelitian rerata kadar abu yang dihasilkan pada cookies 
berbahan baku sera dan beras merah berkisar antara 0,951-1,277%. Pengaruh perlakuan 
proporsi tepung sera dan beras merah dengan penggunaan berbagai konsentrasi kuning 
telur dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 
 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras Merah 
serta Kuning Telur terhadap Kadar Abu Cookies 

 
Dari Gambar 8  tampak bahwa proporsi sera 55% dan beras merah 20% memiliki 

nilai kadar abu paling tinggi dibandingkan dengan proporsi tepung yang lain. Hal ini 
kemungkinan disebabkan karena pada analisa bahan baku, kadar abu sera lebih tinggi 
dari pada beras merah. Kadar abu sera yang ternyata lebih tinggi dari pada beras merah 
kemungkinan disebabkan karena beberapa hal, seperti pada sera memang memiliki kadar 
mineral yang lebih tinggi dari beras merah, tapi belum ada penelitian khusus terhadap 
kadar mineral sera. Kemungkinan yang lain adalah memang sebenarnya kadar mineral 
beras merah lebih tinggi dari pada sera, tapi karena berat jenis sera lebih ringan dari pada 
beras merah, sehingga dalam berat yang sama, sera memiliki jumlah atau volume yang 
lebih banyak dari pada beras merah. Sehingga kadar abu sera juga menjadi lebih besar 
dari pada beras merah.  



Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa perlakuan 
proporsi sera dan tepung beras merah tidak memberikan pengaruh nyata terhadap kadar 
abu cookies pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 
kandungan mineral dari kedua bahan baku yang digunakan relatif kecil. Dari analisa 
bahan baku, kadar abu sera sebesar 0,5% dan beras merah 0,2%. Sehingga pengaruhnya 
tidak tampak pada cookies yang dihasilkan. Dari analisa sidik ragam pada lampiran 4 
juga menunjukkan tidak adanya pengaruh perlakuan dari konsentrasi kuning telur dan 
dari interaksi antara kedua perlakuan terhadap kadar abu cookies. 

  Dari Gambar 8 juga tampak bahwa semakin tinggi konsentrasi kuning telur 
maka semakin tinggi pula kadar abu cookies. Menurut Matz (1992) kuning telur 
mempunyai kadar abu sebesar 1,7%. Kandungan kadar abu yang cukup kecil inilah 
kemungkinan yang menyebabkan kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap kadar abu cookies. 

 
4.2.6 Kadar Lemak 

Dari hasil penelitian diperoleh rerata kadar lemak cookies berbahan baku sera dan 
beras merah berkisar antara 24,97-33,3945%. Pengaruh perlakuan proporsi tepung dan 
kuning telur terhadap kadar lemak dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras Merah 

serta Kuning Telur terhadap Kadar Lemak Cookies 
 

Dari Gambar 7 menunjukkan bahwa adanya pengaruh perlakuan konsentrasi 
kuning telur terhadap kadar lemak cookies yang dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi 
kuning telur, maka kadar lemak cookies semakin besar serta tidak tampak adanya 
pengaruh dari perlakuan proporsi tepung terhadap kadar lemak cookies yang dihasilkan.  
Tabel 13.  Uji Beda Nyata Kadar Lemak Dari Perlakuan Konsentrasi Kuning telur  

Konsentrasi Kuning Telur Rerata kadar Lemak 
20% 18,4494a  
15% 25,1689b 
25% 31,493c 

BNT (α=0,05) = 5,8681 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan tingkat kepercayaan 95% pada tabel 

13 memperlihatkan bahwa kadar lemak cookies berbahan baku sera dan beras merah 
berbeda nyata pada setiap perlakuan konsentrasi kuning telur.  



Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa penggunaan 
kuning telur pada konsentrasi yang berbeda-beda memberikan pengaruh yang nyata 
(α=0,05) terhadap kadar lemak cookies yang dihasilkan. Serta perlakuan proporsi tepung 
dan interaksi dari kedua perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
kadar lemak cookies.  

Dari analisa sidik ragam juga menunjukkan tidak adanya pengaruh yang berbeda 
nyata dari perlakuan proporsi sera dan tepung beras merah terhadap kadar lemak 
cookieas yang dihasilkan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena kadar lemak dari 
kedua bahan baku tersebut, sangat sedikit sehingga tidak mempengaruhi nilai kadar 
lemak cookies yang dihasilkan. Menurut Subagyo (2008) kadar lemak pada mocaf 
sebesar 0,8%, sedangkan kadar lemak pada beras merah sebesar 1,6% (Anonymous, 
2005). 

Adanya pengaruh dari kuning telur kemungkinan disebabkan karena kuning telur 
memiliki kadar lemak yang relatif tinggi. Kadar lemak pada kuning telur sebesar 55,8%. 
Sehingga karena kadar lemak kuning telur yang digunakan dalam pembuatan cookies  
relatif tinggi, hal ini juga mempengaruh kadar lemak cookies yang dihasilkan.  
(Anonymousa, 2009) 

 
4.3 Analisa Fisik Cookies Berbahan Baku Sera dan Beras Merah 
4.3.1 Warna L* (Kecerahan) 

Warna merupakan salah satu perameter mutu dari suatu bahan makanan. Suatu 
bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila 
memiliki warna yang kurang menarik(Winarno, 2004) 

Dari penelitian diperoleh rerata nilai warna L* yang menunjukkan kecerahan, 
yang ditera dengan menggunakan  color reader, berkisar antara 45,5-50,4. kecenderungan 
pengaruh perlakuan terhadap warna dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10.  Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Tepung dan Kuning Telur 

dengan Warna L* Cookies 
 

Dari Gambar 10 dapat diketahui bahwa rerata warna L* tertinggi terdapat pada 
perlakuan proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20% dengan konsentrasi kuning 
telur 25% yaitu 50,4 sementara rerata warna L* terendah terdapat pada perlakuan 
proporsi sera 35% dan beras merah 40% dengan konsentrasi kuning telur 15%. 
Kecerahan warna cookies tertinggi terdapat pada perlakuan penggunaan kuning telur 
dengan konsentrasi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena pada kuning telur 
mengandung pigmen karotenoid. Warna kuning muda sampai keemasan yang dimiliki 



kuning telur dari berbagai hewan unggas maupun reptil dan ikan, ditimbulkan oleh 
pigmen-pigmen yang disebut karotenoid seperti lutein dan zeaxanthin (Anonymous, 
2009). 

 Adapun rertata warna L* yang berbeda beda dengan konsentrasi kuning telur 
yang sama kemungkinan disebabkan karena kadar karotenoid pada kuning telur yang 
berbeda-beda. Semakin banyak karotenoid yang dimakan induk ayam semakin banyak 
pula karotenoid yang disimpan dalam kuning telur (Anonymousa, 2009). 

 Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa tidak adanya 
pengaruh yang nyata pada perlakuan proporsi sera dan tepung beras merah. Penggunaan 
konsentrasi kuning telur yang berbeda-beda juga memberikan pengaruh yang tidak nyata 
terhadap warna cookies yang dihasilkan. Interaksi dari kedua perlakuan tidak 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kecerahan cookies. 

Tidak adanya pengaruh yang nyata dari perlakuan konsentrasi kuning telur 
terhadap kecerahan pada analisa sidik ragam (Lampiran 4) kemungkinan disebabkan 
karena warna kuning telur terhadap kecerahan cookies tidak terlalu tinggi sehingga masih 
dapat ditutupi oleh warna coklat yang terjadi akibat adanya reaksi selama pemanggangan. 

 
4.3.2 Warna a (Kemerahan) 

Dari  penelitian memberikan hasil rerata nilai warna a+ (kemerahan) berkisar 
antara 16,33-19,60%. Kecenderungan pengaruh perlakuan terhadap warna a+ dapat 
dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras Merah 

serta Kuning Telur dengan Warna a+ Cookies  
 

Dari Gambar 11 menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh perlakuan proporsi 
sera dan tepung beras merah serta konsentrasi kuning telur terhadap warna warna a+ 
cookies. Nilai tertinggi warna a+ diperoleh pada perlakuan proporsi sera 35% dan beras 
merah 40% dengan konsentrasi kuning telur 15%, sementara nilai terendah warna a+ 
diperoleh pada perlakuan proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% dengan 
konsentrasi kuning telur 20%. Nilai tertinggi warna a+ (tingkat kemerahan) cookies pada 
proporsi beras merah yang tinggi yaitu 40%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 
warna merah yang berasal dari beras merah. Tepung beras merah akibat aleuronnya 
mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah. 
Sehingga tepung yang dihasilkan berwarna merah muda (Anonymous, 2004) 

Hasil analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan tidak adanya pengaruh 
perlakuan yang berbeda nyata baik dari perlakuan proporsi tepung maupun konsentrasi 
kuning telur dengan tingkat kepercayaan 95%. Interaksi dari kedua perlakuan juga 



menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata terhadap warna +a cookies yang 
dihasilkan. 

Warna merah yang bersumber dari tepung beras merah tidak memberikan 
pengaruh nyata pada cookies. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ada faktor lain  
yang mempengaruhi warna cookies selain dari tepung beras merah pengaruhnya lebih 
besar, seperti reaksi yang terjadi selama pemanggangan cookies. Menurut Winarno 
(2004) ada lima sebab yang dapat menyebabkan suatu bahan makanan berwarna yaitu 
pigmen yang scara alami terdapat pada tanaman, reaksi karamelisasi yang timbul bila 
gula dipanaskan membentuk warna coklat, warna gelap yang timbul karena adanya reaksi 
Maillard, reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan warna hitam 
atau coklat gelap dan penambahan zat warna. Dari kelima hal tersebut yang kemungkinan  
membuat warna cookies adalah karamelisasi dan maillard yang biasa terjadi akibat 
pemanasan selama pemanggangan. 

 
   

4.3.3 Tekstur 
 Dari penelitian diperoleh nilai rerata tekstur yang diukur dengan menggunakan 

penetrometer, pada produk cookies yang dihasilkan berkisar antara 1,0-4,3. 
kecenderungan pengaruh perlakuan terhadap tekstur cookies dapat dilihat pada Gambar 
12. 

 
Gambar 12. Grafik Pengaruh Perlakuan Proporsi Sera dan Tepung Beras Merah 

serta Kuning Telur terhadap Tekstur Cookies  
 

Dari Gambar 12 menunjukkan bahwa adanya pengaruh perlakuan proporsi tepung 
sera dan tepung beras merah serta konsentrasi kuning telur terhadap kualitas cookies 
yang dihasilkan. Dari Gambar 12 menunjukkan bahwa nilai tekstur yang paling tinggi 
adalah pada proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20%. Hal ini berarti bahwa 
semakin tingginya proporsi sera yang digunakan serta semakin rendahnya proporsi 
tepung beras merah, maka akan menghasilkan tekstur cookies yang lunak. Hal ini 
kemungkinan disebabkan karena komposisi pati dari kedua jenis tepung yang berbeda. 
karena sera berbahan baku ubi kayu, maka jenis pati yang mendominasi adalah 
amilopektin. Menurut Tjokroadikoesoemo (1996) tepung ubi kayu termasuk ke dalam 
golongan pati berkadar amilopektin tinggi. Kandungan amilopektin menyebabkan tekstur 
suatu bahan pangan lebih lunak. Hal ini dapat dianalogikan dengan nasi yang berasal dari 
berbagai jenis beras. Menurut winarno (2004) nasi yang memiliki kadar amilopektin yang 
lebih tinggi mempunyai kepulenan yang lebih tinggi dan tidak akan cepat mengeras 



meskipun dibiarkan semalaman. Sehingga sera yang memiliki kadar amilopektin yang 
tinggi memberikan tekstur yang lunak terhadap produk cookies yang dihasilkan. 

Tabel 14.  Uji Beda Nyata Tekstur Dari Perlakuan Proporsi Tepung  
Proporsi Tepung sera : 
Tepung Beras Merah 

Rerata Tekstur 

35:40 1,7778a 
45:30 1,8889a 
55:20 3,4444b 

BNT (α=0,05) = 0,8834 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dengan tingkat kepercayaan 95% pada tabel 

14 memperlihatkan bahwa tekstur cookies berbahan baku sera dan beras merah berbeda 
nyata pada perlakuan konsentrasi proporsi tepung sera 35% dan tepung beras merah 40%   
terhadap perlakuan proporsi tepung sera 45% dan tepung beras merah 35%, serta berbeda 
nyata terhadap perlakuan proporsi tepung sera 55% dan beras merah 20%. 

Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 menunjukkan adanya pengaruh dari 
kedua perlakuan terhadap kualitas cookies yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan 
95%. Interaksi dari kedua perlakuan tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap 
tekstur cookies. Semakin tinggi nilai yang diperoleh dari penetrometer menunjukkan 
semakin dalamnya jarum penetrometer untuk menembus produk yang  berarti bahwa 
tekstur produk semakin lunak.  

Beras merah, memiliki kadar amilosa yang lebih tinggi sehingga menyebabkan 
tekstur cookies yang lebih keras. Menurut Winarno (2004), pasta pati yang menjadi 
dingin, energi kinetik tidak lagi cukup tinggi untuk melawan kecenderungan molekul-
molekul amilosa untuk bersatu kembali. Molekul-molekul amilosa berikatan kembali satu 
sama lain serta berikatan dengan cabang amilopektin pada pinggir-pinggir luar granula 
dengan demikian mereka menggabungkan butir pati yang membengkak karena proses 
gelatinisasi , menjadi semacam jaring-jaring membentuk mikrokristal yang menyebabkan 
tekstur nasi menjadi keras. Peristiwa ini biasa disebut dengan retrogradasi. 

Tabel 15.  Uji Beda Nyata Tekstur Dari Perlakuan konsentrasi Kuning Telur  
Konsentrasi Kuning Telur Rerata Tekstur 

15% 1,556a 
20% 1,889a 
25% 3,667b 

BNT (α=0,05) = 0,3058 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
 Hasil uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada Tabel 15 menunjukkan bahwa 
perlakuan konsentrasi kuning telur 25% berbeda nyata terhadap perlakuan konsentrasi 
kuning telur 15% dan 20%. 

Dari analisa sidik ragam pada Lampiran 4 juga menunjukkan adanya pengaruh 
perlakuan konsentrasi kuning telur terhadap tekstur cookies. Dari Gambar 12 dapat 
diketahui bahwa dengan semakin tingginya konsentrasi kuning telur yang digunakan, 
maka tekstur cookies yang dihasilkan akan semakin lunak. Kemungkinan hal ini 



disebabkan karena kuning telur banyak mengandung lemak. Kuning telur mengandung 
55,8% lemak (Anonymousa, 2009). 

 Winarno (2004) menyebutkan bahwa lemak banyak digunakan dalam pembuatan 
roti atau kue dengan tujuan untuk mengempukkan produk akhir. Karena dengan adanya 
lemak yang tidak larut dalam air itu, maka terbentuknya massa serabut-serabut gluten 
dari gandum yang padat dan keras dapat dihalangi. Dengan demikian serabut-serabut 
gluten menjadi lebih pendek (shortening), sehingga produk akhirnya menjadi lebih 
empuk. 

4.4 Organoleptik Cookies Berbahan Baku Sera dan Beras Merah 
4.4.1 Rasa 

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap rasa produk cookies berbahan baku sera 
dan beras merah yang dihasilkan berkisar antara 3,56-6,22 (netral - menyukai). Pengaruh 
perlakuan terhadap kesukaan  rasa cookies dapat dilihat pada Gambar 13. 

 
Gambar 13. Grafik tingkat kesukaan panelis  terhadap rasa cookies 

 
Gambar 13 menunjukkan bahwa perlakuan proporsi sera 45% dan tepung beras 

merah 30% memberikan rerata yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Hal ini 
menunjukkan bahwa rasa cookies yang dihasilkan lebih agak disukai. Sedangkan yang 
paling tidak disukai adalah perlakuan proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20%.  

Analisa uji Friedman (Lampiran 5 ) menunjukkan bahwa penggunaan proporsi  
sera dan tepung beras merah serta penggunaan konsentrasi kuning telur yang berbeda-
beda tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata (α = 0,05) terhadap rasa cookies 
yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa panelis tidak mampu membedakan rasa cookies 
yang dihasilkan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sera dan tepung beras merah 
tidak memiliki cita rasa yang spesifik sehingga tidak terlalu memberikan pengaruh 
terhadap rasa cookies.  

Nilai rerata kesukaan dari 20 panelis terhadap rasa cookies sebesar 4,38 (netral). 
Jumlah panelis yang memberikan nilai diatas rata-rata tersebut sebanyak 7 panelis serta 
yang memberikan nilai dibawah rata-rata tersebut sebanyak 13 orang. Hal ini berarti 
bahwa kebanyakan panelis memberikan penilaian netral terhadap rasa cookies. 

Sebagian panelis menyatakan bahwa rasa cookies yang dihasilkan terdapat rasa 
tengik. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tepung beras merah yang digunakan 
sudah tersimpan lama. Kulit ari pada beras merah mudah teroksidasi, akibatnya tidak bisa 
bertahan lama dan mudah tengik (Anonymousc, 2007). 

 Menurut Winarno (2004), tekstur dan konsistensi suatu bahan akan 
mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Selain rasa dan aroma 
tengik, sebagian panelis juga menyatakan bahwa tekstur cookies yang dihasilkan sedikit 
berpasir. Sehingga tekstur yan berpasir dari produk cookies yang dihasilkan berpengaruh 



juga terhadap penerimaan panelis terhadap rasa cookies berbahan baku sera dan beras 
merah. 

Rasa tengik yang bersumber dari beras merah bisa ditutupi dengan rasa gurih 
yang bersumber dari kuning telur. Kuning telur dapat memberikan rasa gurih disebabkan 
karena kandungan lemaknya yang tinggi. Winarno (2004) menyatakan bahwa lemak 
mampu memperbaiki cita rasa bahan pangan. Faktor lain yang mempengaruhi penilaian 
panelis terhadap rasa adalah suhu penyajian. Pada suhu hangat, makanan akan terasa 
lebih nikmat bila dibandingkan dengan penyajian disaat sudah dingin. Hal ini disebabkan 
pada suhu hangat, kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada papila lidah lebih 
aktif/sensitif sehingga persepsi makanan cenderung mengarah pada rasa nikmat. Selain 
itu, Meilgaard (1999) menambahkan bahwa penilaian atribut rasa dengan menggunakan 
indra melebihi ketelitian alat yang paling sensitif sekalipun. Oleh karena itu, sebagian 
besar panelis menilai rasa cookies dengan perlakuan berbagai konsentrasi sera dan 
tepung beras merah berasa kurang disukai karena pada saat pengujian organoleptik, suhu 
produk telah dingin.  

 
4.4.2 Warna 

Suatu bahan pangan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak 
akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak disukai atau memberi kesan telah 
menyimpang dari warna yang seharusnya. Penerimaan warna suatu bahan berbeda-beda 
tergantung dari faktor alam, geografis, dan aspek sosial masyarakat penerima (Winarno, 
2004).  

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap warna cookies berkisar antara 3,33-5,22 
(agak tidak menyukai sampai agak menyukai). Tingkat kesukaan panelis terhadap warna 
cookies dapat dilihat pada Gambar 14. 

 
Gambar 14. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Warna Cookies 

 
Dari Gambar 14 dapat diketahui bahwa perlakuan proporsi sera 45% dan tepung 

beras merah 30% dengan konsentrasi kuning telur 25% memberikan rerata yang lebih 
tinggi dari yang lainnya. Sementara perlakuan proporsi sera 55%, dan tepung beras 
merah 20% dengan konsentrasi kuning telur 25% memberikan rerata yang paling rendah 
terhadap warna cookies. 

 
 
 
 



Tabel 16. Uji Perbandingan Berganda Friedman terhadap Kesukaan Warna 
Cookies 

Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 
 
Analisa uji Friedman terhadap warna cookies pada Lampiran 5 menunjukkan 

bahwa penggunaan proporsi sera dan beras merah berbeda sangat nyata pada α 0,01. hasil 
analisa uji perbandingan berganda Friedman (Tabel 16) menunjukkan bahwa perlakuan 
proporsi tepung sera 55% dan tepung beras merah 20% pada konsentrasi kuning telur 
25% berbeda nyata terhadap perlakuan proporsi tepung sera 45 % dan tepung beras 
merah 30% serta pada perlakuan proporsi sera 35% dan tepung beras merah 40% pada 
konsentrasi kuning telur 20%. Rerata nilai kesukaan dari 20 panelis terhadap warna 
cookies sebesar 4,37 (netral). Jumlah panelis yang memberikan penilaian terhadap warna 
cookies diatas rata-rata sebanyak 7 panelis. Sedangkan jumlah panelis yang memberikan 
penilaian terhadap warna cookies dibawah rata-rata sebanyak 13 panelis. Hal ini berarti 
bahwa kebanyakan panelis memberikan penilaian netral terhadap warna cookies. 

Sera memberikan warna yang cenderung pucat pada cookies, sementara beras 
merah sedikit memberikan warna merah terhadap cookies yang dihasilkan.  Warna merah 
pada beras merah bersumber dari pigmen antosianin yang berada dibagian kulit ari 
maupun endospermnya.  

Selain dari faktor warna asal dari bahan baku, hal yang mempengaruhi tingkat 
kesukaan konsumen adalah adanya reaksi karamelisasi juga reaksi maillard selama proses 
pemanggangan. Reaksi karamelisasi timbul apabila gula dipanaskan membentuk warna 
coklat. Reaksi karamelisasi mungkin saja terjadi pada produk cookies ini disebabkan 
adanya kandungan gula sebagai perasa manis pada cookies. Selain itu warna gelap yang 
timbul karena adanya reaksi maillard  terjadi antara gugus amino protein dengan gugus 
karbonil gula pereduksi. Selain itu, hal yang mempengaruhi faktor warna adalah 

Perlakuan Nilai Kesukaan Panelis 
Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

52a 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

91a 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

91a 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

99,5a 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

100,5a 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

103,5a 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

105,5a 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

118b 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

139b 

Uji Lanjut Friedman  = 55,4256 



kemungkinan adanya reaksi antara senyawa organik dengan udara akan menghasilkan 
warna hitam atau coklat gelap. Reaksi ini biasa disebut dengan reaksi oksidasi.  Menurut 
literatur yang lain (Anonymousc, 2007) menyebutkan bahwa beras merah kaya akan 
fitonutrien yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Sehingga akan mudah mengalami 
oksidasi yang menyebabkan warna produk cookies yang dihasilkan cenderung lebih gelap. 

 
4.4.3 Aroma 

Rerata kesukaan panelis terhadap aroma cookies berbahan baku sera dan beras 
merah adalah berkisar antara 2,89 – 5,33 (agak tidak menyukai-agak menyukai). Rerata  
nilai kesukaan dari 20 panelis adalah 4,22 (netral). jumlah panelis yang memberikan 
penilaian terhadap aroma cookies diatas rata-rata sebanyak 8 orang. Sedangkan yang 
memberikan penilaian dibawah rata-rata sebanyak 12 orang. Hal ini berarti bahwa 
kebanyakan panelis memberikan penilaian netral terhadap aroma cookie. Pengaruh dari 
proporsi sera dan beras merah serta konsentrasi kuning telur dapat dilihat pada Gambar 
15. 

 
Gambar 15. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis pada Aroma Cookies 

 
Dari Gambar 15 dapat diketahui bahwa adanya pengaruh perlakuan terhadap 

kesukaan panelis pada aroma cookies yang dihasilkan. Perlakuan yang menunjukkan nilai 
paling tinggi terhadap kesukaan panelis terhadap aroma cookies adalah proporsi sera 
44%, beras merah 30% dan kuning telur 20%. Adapun nilai terendah dari tingkat 
kesukaan panelis terhadap aroma cookies adalah proporsi tepung  sera 55%, beras merah 
20% serta konsentrasi kuning telur 25%. 

Dari analisa uji Friedman pada Lampiran 5, menunjukkan bahwa adanya 
pengaruh yang berbeda sangat nyata (α = 0,01) pada sekurang-kurangnya satu perlakuan. 
Setelah diuji lanjut dengan menggunakan perbandingan berganda dari uji Friedman, 
maka dapat diketahui bahwa pengaruh yang berbeda nyata tampak pada perlakuan 
proporsi sera 55% dan beras merah 20% dengan perlakuan proporsi sera 35% dan beras 
merah 40% pada konsentrasi kuning telur 25%, juga adanya perbedaan nyata dari 
perlakuan proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% dengan perlakuan proporsi 
sera 55% dan tepung beras merah 20% pada konsentrasi kuning telur 20%.  

 
 
 
 
 



Tabel 17. Uji Perbandingan Berganda Friedman terhadap Aroma Cookies 
Perlakuan Nilai Kesukaan Panelis 
Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

57,5a 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

71ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

100,5ab 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 
20% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

101ab 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

106ab 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

106,5ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 15% 

108,5ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 
40% pada Konsentrasi Kuning Telur 25% 

120b 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 
30% pada Konsentrasi Kuning Telur 20% 

129bc 

Uji Lanjut Friedman = 55,4256 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

 
Dari uji perbandingan berganda Friedman terhadap aroma cookies (Tabel 17) 

menunjukkan adanya pengaruh perlakuan yang berbeda nyata dari kesukaan penelis 
terhadap aroma cookies, juga dapat diketahui bahwa penggunaan proporsi tepung 
memberikan hasil yang berbeda terhadap kesukaan penelis terhadap aroma cookies. Hal 
ini kemungkinan disebabkan karena adanya aroma dihasilkan oleh sera yang memiliki 
aroma yang berbeda dengan tepung-tepung yang lain.  

Sera memiliki aroma yang khas karena telah mengalami fermentasi yang bisa 
menghasilkan asam-asam organik yang bisa menutupi aroma ubi kayu. Mikroba yang 
tumbuh menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa 
naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Menurut 
Lina (2008) mikroba juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat yang 
akan terimbibisi dalam bahan, dan ketika bahan tersebut diolah akan dapat menghasilkan 
aroma dan citarasa khas yang dapat menutupi aroma dan citarasa ubi kayu yang 
cenderung tidak menyenangkan konsumen. selain itu aroma dari tepung beras merah 
kemungkinan juga memberikan pengaruh, disebabkan adanya aroma tengik dari tepung 
beras merah yang sudah mengalami oksidasi. 
 
4.4.4 Tekstur 

Rerata nilai kesukaan panelis terhadap tekstur cookies yang dihasilkan berkisar 
antara 3,11-5,89 (agak tidak menyukai – menyukai). Rerata nilai kesukaan dari 20 panelis 
terhadap tekstur cookies adalah 4,58 (agak menyukai). Jumlah panelis yang memberikan 
penilaian terhadap tekstur cookies diatas rata-rata sebanyak 11 panelis, sedangkan jumlah 
panelis yang memberikan penilaian tekstur cookies dibawah rata-rata sebanyak 9 panelis. 



Hal ini berarti bahwa kebanyakan panelis memberikan penilaian agak menyukai terhadap 
tekstur cookies.  

Pengaruh perlakuan proporsi sera dan tepung beras merah serta konsentrasi 
kuning telur terhadap kesukaan panelis terhadap tekstur cookies yang dihasilkan dapat 
dilihat pada Gambar 16. 

 
Gambar 16. Grafik Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Tekstur Cookies 

 
Dari Gambar 16 dapat diketahui bahwa adanya pengaruh perlakuan sera dan 

tepung beras merah terhadap kesukaan panelis terhadap tekstur cookies. Perlakuan yang 
menunjukkan kesukaan tertinggi terhadap tekstur cookies yang dihasilkan adalah pada 
proporsi sera 45% dengan tepung beras merah 30% dengan konsentrasi kuning telur 25%. 
Sedangkan  perlakuan yang menunjukkan kesukaan terendah terhadap tekstur cookies 
yang dihasilkan adalah pada proporsi sera 55% dan tepung beras merah 30% dengan 
konsentrasi kuning telur 25%.  

Tabel 18. Uji Perbandingan Berganda Friedman terhadap Tekstur Cookies 
Perlakuan Nilai Kesukaan Panelis 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 20% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 25% 

57a 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 20% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 20% 

81,5ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 40% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 25% 

90ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 40% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 20% 

94,5ab 

Proporsi Sera 55%:Tepung beras Merah 20% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 15% 

96,5ab 

Proporsi Sera 35%:Tepung beras Merah 40% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 25% 

105,5ab 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 30% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 15% 

116b 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 30% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 20% 

120b 

Proporsi Sera 45%:Tepung beras Merah 20% pada 
Konsentrasi Kuning Telur 25% 

139bc 

Uji Lanjut Friedman = 55,4256 
Keterangan : Angka yang didampingi notasi yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata 

Dari uji Friedman pada Lampiran 5 dapat diketahui bahwa adanya pengaruh 
perlakuan yang berbeda terhadap kesukaan panelis terhadap tekstur. Setelah dilakukan uji 
lanjut friedman dengan perbandingan berganda (Tabel 18) menunjukkan bahwa pengaruh 



yang berbeda terdapat pada perlakuan proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% 
pada konsentrasi kuning telur 15%, 20%, dan 25% yang berbeda dengan perlakuan 
proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20% pada konsentrasi kuning telur 25%. 
Selain itu, perlakuan proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% pada konsentrasi 
kuning telur 25% berbeda dengan perlakuan proporsi sera 55% dan tepung beras merah 
20% dengan konsentrasi kuning telur 20%. 
 Perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena ukuran partikel sera yang cukup 
besar atau kurang halus karena sera tidak lolos ayakan 100 mesh. Partikel sera yang 
besar ini menyebabkan tekstur cookies yang agak bepasir sehingga mempengaruhi 
kesukaan panelis terhadap tekstur cookies. Penyebab lain kemungkinan karena kuning 
telur yang menyebabkan tekstur cookies menjadi lebih lunak. Kuning telur mampu 
melunakkan tekstur cookies karena kandungan lemaknya yang cukup tinggi, yaitu 40 %. 
Winarno (2004) menyebutkan bahwa lemak banyak digunakan dalam pembuatan roti 
atau kue dengan tujuan untuk mengempukkan produk akhir. Karena dengan adanya 
lemak yang tidak larut dalam air itu, maka terbentuknya massa serabut-serabut gluten 
dari gandum yang padat dan keras dapat dihalangi. Dengan demikian serabut-serabut 
gluten menjadi lebih pendek (shortening), sehingga produk akhirnya menjadi lebih 
empuk. 
 
 

4.5 Pemilihan Perlakuan Terbaik 
Perlakuan terbaik berdasarkan penilaian organoleptik menghasilkan Nilai Produk 

total sebesar 0,8231.dan Nilai Efektifitas tertinggi sebesar 1,0 Sedangkan ditinjau dari 
aspek fisikokimia, perlakuan terbaik menghasilkan Nilai Produk total sebesar 0,7578 dan 
Nilai Efektifitas tertinggi sebesar 1,0 Selengkapnya parameter fisikokimia dan organeptik 
cookies berbahan baku sera dan tepung beras merah disajikan pada Tabel 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 19. Parameter Fisikokimia Pangan Cookies Berbahan 

Baku Sera dan Tepung Beras Merah 
Parameter Nilai Perlakuan Terbaik 

Fisik Kimia  
(proporsi tepung sera:tepung 

beras merah adalah 55:20 
dengan konsentrasi kuning 

telur 25%) 

Nilai Perlakuan Terbaik 
Organoleptik (proporsi tepung 

sera:tepung beras merah adalah 
45:30 dengan konsentrasi kuning 

telur 25%) 

Kimiawi   
Kadar air (%) 4,6784 7,949 
Kadar serat kasar (%) 16,8667 7,670 
Kadar Protein (%) 5,7536 6,981 
Kadar pati (%) 40,4443 45,588 
Kadar Abu (%) 1,2011 1,113 
Kadar Lemak (%) 30,9465 33,394 
Fisik   
Warna L* 
(kecerahan) 

50,4 46, 567 

Warna a+ 
(kemerahan) 

16,633 18, 200 

Tekstur (mm/ detik)
  

4,33 3,667 

Organoleptik   
Rasa  Netral Agak menyukai 
Warna  Agak tidak menyukai Agak menyukai 
Aroma  Agak tidak menyukai Netral 
Tekstur  Netral Netral 
 

Berdasarkan data hasil penilaian perlakuan terbaik (Lampiran 6 ) perlakuan 
proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20% pada konsentrasi kuning telur 25% 
memberikan hasil terbaik pada parameter  fisikokimia sedangkan perlakuan proporsi sera 
45% dan tepung beras merah 30% pada konsentrasi kuning telur 25% memberikan hasil 
terbaik pada parameter organoleptik.  

Nilai parameter fisikokimia cookies yang diuji dari hasil perlakuan terbaik 
berdasarkan penilaian sifat fisik masih memenuhi  SNI nomor 01-2973-1992  tentang 
persyaratan mutu cookies yaitu meliputi kondisi bau, rasa, warna, dan tekstur masih 
normal, nilai kadar air, nilai kadar abu dan nilai kadar protein. Sedangkan nilai parameter 
fisikokimia dan organoleptik cookies dari hasil perlakuan terbaik berdasarkan penilaian 
organoleptik tidak memenuhi persyaratan kualitas cookies yang telah ditentukan oleh SNI 
nomor 01-2973-1992. Perbandingan hasil perlakuan terbaik dengan SNI nomor 01-2973-
1992 dapat dilihat pada Tabel 17. 

 
 
 
 



Tabel 20. Nilai perbandingan hasil perlakuan terbaik dengan SNI nomor 01-
2973-1992 

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan 
SNI  

Hasil 
Perlakuan 

Terbaik Fisik 
Kimia 

Hasil 
Perlakuan 
Terbaik 

Organoleptik  

1. 
Bau, rasa, 

warna, tekstur 
 Normal Normal Normal 

2. Kadar air % b/b Max 5 4,6784 7,9 
3. Kadar abu % b/b Max 2 1,2011 1,11 
4. Kadar protein % b/b Max 6 5,7536 6,98 

Bahan 
tambahan 
makanan 

  
  

5.1 Pewarna 
Sesuai SNI No. 0222 / 

revisinya 
722/new.kes/per/ix/88 

- - 5. 

5.2 Pemanis 
buatan 

 
Tidak boleh 

ada 
- - 

Cemaran logam   - - 
6.1  Tembaga 

(Cu) 
mg/kg Max 1,0 

- - 

6.2  Timbal 
(Pb) 

mg/kg Max 1,0 
- - 

6.3  Seng (Zn) mg/kg Max 40,0 - - 
6.4  Air raksa 

(Hg) 
mg/kg Max 0,5 

- - 

6. 

Arsen (As) mg/kg Max 0,5 - - 
Cemaran 
mikroba 

  
- - 

7.1  Angka 
lempeng logam 

Koloni/gr 
Max 1,0 x 

106 
- - 

7.2  Coliform APM/gram Max 20 - - 
7.3  E. coli APM/gram Max  3 - - 

7. 

7.4  Kapang Koloni/gram 
Max 1,0 x 

102 
- - 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
1. Interaksi dari kedua perlakuan yaitu proporsi sera dengan tepung beras merah 

serta konsentrasi kuning telur, berpengaruh terhadap organoleptik cookies yang 
meliputi warna, tekstur dan aroma. 



2. Penggunaan proporsi sera dan tepung beras merah memberikan pengaruh 
terhadap kadar kimia cookies yang meliputi kadar air, kadar serat kasar dan kadar 
pati  terhadap sifat fisik cookies yaitu tekstur. 

3. Penggunaan konsentrasi kuning telur berpengaruh terhadap kadar kimia cookies 
yaitu kadar lemak, terhadap sifat fisik cookies yaitu tekstur. 

4. Parameter fisik kimia dan organoleptik yang tidak dipengaruhi oleh kedua 
perlakuan adalah kadar protein, kadar abu, warna L*(kecerahan), warna a+ 
(kemerahan), dan rasa. 

5. Perlakuan terbaik cookies parameter fisikokimia adalah dengan penggunaan 
proporsi sera 55% dan tepung beras merah 20% pada konsentrasi kuning telur 
25% dengan komposisi kimia kadar air 4,678%, kadar serat kasar 15,9733%, 
kadar protein 5,7536%, kadar pati 33,979%,  kadar abu 1,2011%, tekstur 
4,33mm/5 detik, warna L* (kecerahan) 50,400 dan warna a+ (kemerahan) 16,633. 
Sedangakan perlakuan terbaik cookies parameter organoleptik adalah penggunaan 
proporsi sera 45% dan tepung beras merah 30% pada konsentrasi kuning telur 
25%,  . 

5.2 Saran 
1. Perlu dilakukan penelitian terhadap umur simpan cookies berbahan baku sera dan 

tepung beras merah. 
2. Perlu dilakukan penelitian pembuatan produk lain untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan sera. 
3. Perlu dilakukan penelitian substitusi sera dengan jenis tepung yang lain untuk 

meningkatkan nilai organoleptik cookies. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 
1. Prosedur analisa kadar air cara pemanasan (Sudarmadji, 1987) 

a. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam botol 
timbang yang sudah diketahui beratnya dan dikeringkan dalam oven pada suhu 
100 - 105°C selama 3 – 5 jam. 

b. Didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. 
c. Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit, didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit dan ditimbang. 
d. Perlakuan diulang sampai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg). 
e. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. Perhitungan kadar air 

berdasarkan berat kering adalah sebagai berikut : 
Berat Awal – Berat Akhir 

Kadar Air =       x 100 % 
   Berat Awal 
 

2. Prosedur analisa kadar protein metode Kjeldahl (Apriyantono, 1989) 
a. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 1 gram. 
b. Dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl dan ditambahkan ½ tablet Kjeldahl. 
c. Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat. 
d. Larutan dipanaskan (dekstruksi) selama ± 1 jam (sampai larutan jernih). 
e. Didiamkan sampai larutan dingin dan ditambahkan 25 ml aquades, kemudian 

ditambahkan 3 tetes indikator pp. 
f. Pindahkan isi labu ke dalam alat destilasi dan bilas dengan aquades, air 

bilasan aquades dimasukkan pula ke dalam destilator. 
g. Letakkan tabung Erlenmeyer 125 ml yang berisi 20 ml larutan asam borat 3% 

yang sudah ditambah 3 – 5 tetes indikator shatoshiro, dibawah kondensor. 
Ujung kondensor harus terendam larutan asam borat. 

h. Ditambahkan 100 ml larutan NaOH 45 %, kemudian lakukan destilasi sampai 
tertampung 100 ml destilat pada tabung Erlenmeyer. 

i. Lakukan titrasi destilat dengan HCl 0,1 N sampai terjadi perubahan warna 
menjadi ungu. 

j. Perhitungan kadar protein adalah sebagai berikut : 
( ml HCl sampel – ml HCl blanko ) x N HCl x 14,008 x 100  

% N =  
    berat sampel (mg) 
% N = % N x faktor konversi (6,25) 
 

3. Prosedur analisis lemak dengan Soxhlet (Sudarmadji, 1987) 
a. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 3 gram. 
b. Sampel dibungkus dengan kertas saring dan diikat dengan benang, kemudian 

masukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet dalam timbel. 
c. Air pendingin dialirkan melalui kondensor. 
d. Tabung ekstraksi dipasang pada alat destilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum eter ± 30 ml selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung ekstraksi 
diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 



e. Petroleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak, dipindahkan ke dalam 
botol timbang bersih yang telah diketahui beratnya kemudian diuapkan 
dengan penangas air sampai agak pekat. Diteruskan pengeringan dalam oven 
100°C sampai berat konstan. 

f. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak. 
 

4. Prosedur analisis kadar abu metode Thermogravimetri (Apriyantono, 1989) 
a. Siapkan cawan porselin yang sudah dikeringkan dan sudah diketahui beratnya. 
b. Sampel dihaluskan dan ditimbang sebanyak 1 – 2 g dalam cawan porselin. 
c. Cawan porselin yang berisi sampel diarangkan di atas kompor listrik sampai 

tidak berasap, kemudian diabukan dalam tanur pengabuan pada suhu 550°C 
sampai pengabuan sempurna ( sampai berwarna putih ). 

d. Cawan porselin diangkat dan dipindahkan ke dalam oven selama 30 menit. 
e. Dinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 
Perhitungan : 
  Berat Abu (gram) 
% Abu =     x 100 % 
          Berat Sampel (gram) 

5. Penentuan kadar pati metode hidrolisis asam dalam Sudarmadji, dkk, (1997) 
1. Timbang 3 g sampel yang berupa bahan padat yang telah dihaluskan atau bahan 

cair dalam gelas piala 250 ml, tambahkan 50 ml etanol 80% dan aduk selama 1 
jam. Suspensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai 
volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung karbohidrat yang larut dan dibuang. 

2. Residu  pada kertas saring dicuci 5 kali dengan 10 ml eter, dibiarkan eter 
menguap dari residu. Kemudian dicuci lagi dengan  150 ml alkohol 10% untuk 
membebaskan lebih lanjut karbohidrat yang terlarut. 

3. Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam erlenmeyer 
dengan pencucian 200 ml aquades dan ditambahkan 20 ml HCL ± 25 % (bj 1.125), 
tutup dengan pendingin balik dan panaskan diatas penangas air mendidih selama 
2,5 jam. 

4. Setelah dingin dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan sampai 
volume 500 ml, kemudian saring. Ditentukan kadar gula yang dinyatakan sebagai 
glukosa dari filtrat yang diperoleh. Berat glukosa dikalikan 0,9 merupakan berat 
pati. 

 
6. Penentuan serat kasar dalam Sudarmadji, dkk (1997). 

1. Bahan dihaluskan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm dan dicampur 
baik-baik. 

2. Ditimbang 2 g bahan kering dan ekstraksi lemaknya dengan soxhlet.  
3. Pindahkan bahan kedalam erlenmeyer 600 ml. Tambahkan 3 tetes zat anti buih 

(antifoam agent) 
4. Ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (125 g H2SO4 pekat/100 ml = 0,255 

N H2SO4) dan ditutup dengan pendingin balik, didihkan selama 30 menit dengan 
kadangkala digoyang-goyangkan. 



5. Disaring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam 
erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih. Dicuci residu dalam kertas saring 
sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas lakmus) 

6. Dipindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam erlenmeyer 
kembali dengan spatula dan sisanya dicuci dengan larutan NaOH mendidih (1,25 
g NaOH/100ml=0,313 N NaOH) sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk ke 
dalam erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik sambil kadangkala 
digoyang-goyangkan selama 30 menit. 

7. Disaring melalui kertas saring kering yang diketahui beratnya sambil dicuci 
dengan K2SO4 10%. Dicuci lagi residu dengan aquades mendidih dan kemudian 
dengan lebih kurang 15 ml alkohol 95 %. 

8. Kertas saring dikeringkan sampai berat konstan (1-2 jam), dinginkan dalam 
desikator dan ditimbang.  

Berat residu = berat serat kasar 
7.  Penentuan Tingkat  Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Siapkan sampel produk pangan pokok tiruan 
b. Hidupkan color reader dengan memindahkan tombol power switch ke posisi on.  
c. Tentukan target pembacaan color space L*a*b* dengan menekan tombol Lab. 
d. Tempelkan sample pada bagian ujung (lensa focus), kemudian ditekan tombol 

measuring botton. 
e. Jika pengukuran warna target selesai, akan berbunyi beep dan display akan 

menunjukkan hasil target warna. 
f. Bacaan untuk L* merupakan parameter kecerahan (lightness), a* (tingkat 

kemerahan), dan b* (tingkat kekuningan) yang merupakan koordinat kromatisitas 
 
8. Analisa uji sensoris / organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 
 Uji sensoris yang dilakukan meliputi rasa, aroma, tekstur, dan warna. Pengujian 
menggunakan uji skala hedonik yang terdiri 5 nilai dengan 5 pernyataan yaitu : 
 
1 = Sangat tidak menyukai 
2 = Tidak menyukai 
3 = Agak tidak menyukai 
4 = Netral 
5 = Agak menyukai 
6 = Menyukai 
7 = Sangat menyukai 
 Pengujian dilakukan dengan menyodorkan secara acak 9 macam sampel yang 
masing-masing telah diberi kode yang berbeda-beda kepada 20 panelis. Selanjutnya 
panelis diminta memberikan penilaian terhadap sampel sesuai dengan skala hedonik yang 
ada. 

9. Analisa Tekstur (Yuwono dan Susanto, 1998) 
1. Timbang berat beban (Beban dengan batang pemegang) 
2. bahan yang diukur diletakkan tepat di bawah jarum penunjuk 

penetroometer 
3. Tentukan waktu pengujian, yaitu waktu yang diperlukan untuk penkanan 

terhadap bahan 



4. lepaskan beban lalu baca skala penunjuk setelah alat berhenti (pengujian 
perlu diulang pada berbagai sisi sampel) 

5. Buat rata-rata hasil pembacaan 
6. Rumus perhitungan penetrasi 

 (Rata-rata hasil pengukuran x 1/10)(mm) 
Penetrasi = 
 Berat beban (g) x Waktu Pengujian (dtk) 
 
Lampiran 2. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et al., 1984) 
 Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks 
efektifitas dengan prosedur pembobotan, sebagai berikut : 

a. Mengelompokkan parameter 
Parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokkan terpisah dengan parameter 
organoleptik 

b. Memberikan bobot 0-1 pada setiap parameter pada masing-masing kelompok. 
Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat kepentingan setiap parameter dalam 
mempengaruhi tinkat penerimaan konsumen yang diwakili oleh panelis. 
Pembobotan = Nilai total setiap parameter 

        Nilai total parameter 
c. Menghitung Nilai Efektifitas (NE) dengan rumus : 

NE = Np – Ntj 
         Ntb – Ntj  

 Keterangan :    NE = Nilai Efektifitas 
    Np = Nilai Perlakuan 
    Ntj = Nilai Terjelek 
    Ntb = Nilai Terbaik 

d. Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin baik, maka nilai terendah 
sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. Sebaliknya untuk 
parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik, maka nilai tertinggi sebagai 
nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

e. Menghitung Nilai Produk (NP) 
Nilai Produk diperoleh dari perkalian Nilai Efektifitas dengan bobot nilai. 

f. Menjumlahkan Nilai Produk dari semua parameter pada tiap kelompok. 
Kelompok yang mempunyai Nilai Produk tertinggi adalah perlakuan terbaik pada 
kelompok parameter. 

g. Kelompok terbaik dipilih dengan perlakuan yang memiliki Nilai Produk tertinggi 
untuk parameter organoleptik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Data Hasil Penelitian 
 

Data Analisa Kadar Air 
 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 3,4230 3,5320 3,7660 10,7210 3,5737 

T1K2 4,5430 4,3210 4,0590 12,9230 4,3077 

T1K3 4,5432 4,6555 4,8364 14,0351 4,6784 

T2K1 5,6430 5,3240 6,3410 17,3080 5,7693 

T2K2 6,2133 7,9200 6,4633 20,5966 6,8655 

T2K3 7,5322 8,6431 7,6743 23,8496 7,9499 

T3K1 9,6435 8,1234 8,3432 26,1101 8,7034 

T3K2 9,6432 9,8300 8,9750 28,4482 9,4827 

T3K3 9,5321 8,7434 9,3345 27,6100 9,2033 

Total 60,7165 61,0924 59,7927 181,6016  

Rata-rata 6,746277778 6,788044 6,643633 20,1780  
 

Tabel Dua Arah 
 

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rata-rata 

T1 10,721 12,923 14,035 37,679 4,1866 

T2 17,308 20,597 23,850 61,754 6,8616 

T3 26,110 28,448 27,610 82,168 9,1298 

Total 43,418 49,045 51,460 143,923  

Rata-rata 4,824233333 5,449422 5,717733   
 
 

 
Data Analisa Kadar Serat Kasar 

 
 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 13,4100 13,1000 34,4600 60,9700 20,3233 

T1K2 15,9100 15,5700 21,1900 52,6700 17,5567 

T1K3 13,3600 12,9700 24,2700 50,6000 16,8667 

T2K1 14,7900 16,2600 15,7300 46,7800 15,5933 

T2K2 12,0400 9,1400 13,8900 35,0700 11,6900 

T2K3 6,0400 6,7100 10,2600 23,0100 7,6700 

T3K1 9,1800 9,7300 9,4700 28,3800 9,4600 

T3K2 9,6800 8,1800 9,2210 27,0810 9,0270 

T3K3 6,1300 6,0890 5,8700 18,0890 6,0297 

TOTAL 100,5400 97,7490 144,3610 342,6500   
 

 
 
 



 
 
 

Tabel Dua Arah 
 

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 60,970 52,670 50,600 164,240 18,249 

T2 46,780 35,070 23,010 104,860 11,651 

T3 28,380 27,081 18,089 73,550 8,172 

Total 75,160 62,151 41,099 178,410  

Rerata 15,126 12,758 10,189   
 
 

Tabel Analisa Kadar Lemak 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 24,3400 27,2200 23,9800 75,5400 25,1800 

T1K2 25,9367 29,4600 27,0330 82,4297 27,4766 

T1K3 23,1433 35,4563 34,2400 92,8396 30,9465 

T2K1 23,5133 27,4750 23,9300 74,9183 24,9728 

T2K2 29,5933 26,4350 27,5867 83,6150 27,8717 

T2K3 43,8867 27,0034 29,2933 100,1834 33,3945 

T3K1 28,2100 27,4622 20,3900 76,0622 25,3541 

T3K2 31,5767 25,0733 26,3300 82,9800 27,6600 

T3K3 37,0733 31,5267 21,8167 90,4167 30,1389 

TOTAL 267,2733 257,1119 234,5997 758,9849   
 

Tabel Dua Arah 

      

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 75,540 82,430 92,840 250,809 27,868 

K2 74,918 83,615 100,183 258,717 28,746 

K3 76,062 0,000 90,417 166,479 18,498 

Total 150,981 83,615 190,600 425,196  

Rerata 25,169 18,449 31,493   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data Analisa Kadar Protein 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 5,4052 5,6706 5,5982 16,6740 5,5580 

T1K2 5,8395 6,0325 6,1049 17,9770 5,9923 

T1K3 5,4370 6,4186 5,4052 17,2608 5,7536 

T2K1 6,2738 5,9119 6,1049 18,2907 6,0969 

T2K2 6,0808 6,3462 6,6358 19,0628 6,3543 

T2K3 7,5769 6,5634 6,8047 20,9450 6,9817 

T3K1 5,6947 5,7912 6,2980 17,7839 5,9280 

T3K2 6,6358 6,1532 6,5393 19,3283 6,4428 

T3K3 4,8260 6,4910 6,8047 18,1218 6,0406 

TOTAL 53,7698 55,3788 0,0000 165,4442   
 
 

Tabel dua arah 

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 16,674 17,977 17,261 51,912 17,304 

T2 18,291 19,063 20,945 58,299 19,433 

T3 17,784 19,328 18,122 55,234 18,411 

Total 36,075 38,391 39,067 113,533  

Rerata 17,583 18,789 18,776   
  
 

Analisa Data Kadar Pati 

Perlakuan 
ulangan 
1 

ulangan 
2 

ulangan 
3 Total Rerata 

T1K1 44,94292 41,7914 41,786 128,5203 42,84011 

T1K2 44,7406 41,2899 41,2183 127,2488 42,41627 

T1K3 40,7809 41,6542 38,8978 121,3329 40,4443 

T2K1 49,9867 48,98703 36,7862 135,7599 45,25331 

T2K2 53,7658 41,8097 37,8945 133,47 44,49 

T2K3 50,8769 45,8796 40,0089 136,7654 45,58847 

T3K1 49,0289 46,9281 49,4893 145,4463 48,4821 

T3K2 42,8616 47,9195 48,1567 138,9378 46,3126 

T3K3 46,33 46,7925 46,7057 139,8282 46,6094 

Total 423,3143 403,0519 380,9434 1207,31  
 

Tabel Dua Arah 

perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 128,5203 127,2488 121,3329 377,102 41,90022 

T2 135,7599 133,47 136,7654 405,9953 45,11059 

T3 145,4463 138,9378 139,8282 424,2123 47,1347 

Total 409,7265 399,6566 397,9265 1207,31  

Rerata 45,52517 44,40629 44,21406   
 
 



Analisa Kadar Abu 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 1,2217 0,7994 0,8315 2,8526 0,9509 

TIK2 1,6087 1,0060 1,2168 3,8315 1,2772 

T1K3 1,2270 1,2051 1,1711 3,6032 1,2011 

T2K1 2,2776 0,6658 1,2616 4,2050 1,4017 

T2K2 1,1870 1,1226 0,8555 3,1651 1,0550 

T2K3 1,2463 1,1189 0,9751 3,3403 1,1134 

T3K1 0,7911 0,9802 1,3061 3,0774 1,0258 

T3K2 1,2194 0,9733 1,0896 3,2823 1,0941 

T3K3 1,2327 0,9733 1,4394 3,6454 1,1134 

TOTAL 12,0115 8,8446 10,1467 31,0028   
 
 

Data Analisa Tekstur 

Perlakuan Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Total Rerata 

T1K1 3 1 3 7 2,3 

T1K2 3 5 3 11 3,7 

T1K3 4 5 4 13 4,3 

T2K1 1 1 1 3 1,0 

T2K2 1 1 1 3 1,0 

T2K3 4 3 4 11 3,7 

T3K1 1 1 2 4 1,3 

T3K2 1 1 1 3 1,0 

T3K3 4 3 2 9 3,0 

Total 22 21 21   

Rerata 2,4 2,3 2,3   

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 7,0 11,0 13,0 31,0 10,3 

T2 3,0 3,0 11,0 17,0 5,7 

T3 4,0 3,0 9,0 16,0 5,3 

Total 7,0 6,0 20,0 33,0   

Rerata 4,7 5,7 11,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel Analisa Warna L* (Kecerahan) 

Ulangan 

Perlakuan 1 2 3 Total Rerata 

T1K1 51 44 51 146 48,7 

T1K2 47,7 49,5 49,5 146,7 48,9 

T1K3 54,4 47,8 49 151,2 50,4 

T2K1 45,9 51,5 45,6 143 47,7 

T2K2 50,8 44,1 44,1 139 46,3 

T2K3 50,5 42,4 46,8 139,7 46,6 

T3K1 48,2 42,9 45,5 136,6 45,5 

T3K2 55,1 47,6 46,9 149,6 49,9 

T3K3 48,2 46,9 47 142,1 47,4 

Total 451,8 416,7 425,4   

Rerata 50,2 46,3 47,3   
 
 

Tabel Dua Arah 

  K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 146 146,7 151,2 443,9 147,9667 

T2 143 139 139,7 421,7 140,5667 

T3 136,6 149,6 142,1 428,3 142,7667 

Total 425,6 435,3 433   

Rerata 141,8667 145,1 144,3333   
 
 

Analisa warna a+ (Kemerahan) 

Ulangan/kelompok 
Perlakuan 

I II III 
Total Rerata 

T1K1 17,5 19,5 16,0 53,00 17,67 

T1K2 17,3 15,7 16,8 49,80 16,60 

T1K3 18,4 17,7 13,8 49,90 16,63 

T2K1 15,5 17,1 17,2 49,80 16,60 

T2K2 14,9 16,0 18,1 49,00 16,33 

T2K3 17,4 17,9 19,3 54,60 18,20 

T3K1 24,0 17,7 17,1 58,80 19,60 

T3K2 17,0 18,4 18,8 54,20 18,07 

T3K3 16,2 17,6 17,9 51,70 17,23 

TOTAL 158,2 157,6 155,0 470,8   
 

Tabel Dua Arah 

Perlakuan K1 K2 K3 Total Rerata 

T1 17,67 16,60 16,63 50,90 16,97 

K2 16,60 16,33 18,20 51,13 17,04 

K3 19,60 18,07 17,23 54,90 18,30 

Total 36,20 34,40 35,43 106,03  

Rerata 17,96 17,00 17,36   

 



 
Lampiran 4. Analisa Ragam 
 
Kadar air 
Analysis of Variance for air, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF     Adj SS     Adj MS    F      P      Ftab(5%) (1%)  Notasi 
tepung             2    110,209     55,104  170,03  0,000   3,63    6,23   ** 

kuning t           2     7,507      3,753   11,58   0,001   3,63    6,23   ** 

tepung*kuning t    4     2,458      0,614    1,90   0,160   3,01    4,77   tn 

ulangan            2     0,099      0,050    0,15   0,859   3,63    6,23   tn 

Error             16     5,185      0,324 

Total             26    125,457   

 
 
Tabel BNT Faktor T (Proporsi Tepung) 

  4,1866 6,8616 9,1298 KTG 
BNT 
0,05 

4,1866 - * * 

6,8616   - * 

9,1298     - 0,3410 0,6807 

Notasi a b c   

Perlakuan T1 T2 T3   
 
Tabel BNT Faktor K (Konsentrasi Kuning Telur) 

  4,8242 5,4494 5,7177 KTG 
BNT 
0,05 

4,8242 - tn * 

5,4494   - tn 

5,7177     - 0,3410 0,6807 

Notasi a ab b   

Perlakuan K1 K2 K3   

 
Kadar serat 
 
Analysis of Variance for SERAT, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF    Adj SS     Adj MS       F      P Ftab(5%) (1%)  Notasi 
TEPUNG             2    471,52     235,76   13,75  0,000 3,63    6,23   ** 

KUNING T           2    109,73      54,87    3,20  0,068 3,63    6,23   tn 

TEPUNG*KUNING T    4     25,46       6,36    0,37  0,826 3,63    6,23   tn  

ULANGAN            2    151,88      75,94    4,43  0,029 3,01    4,77   tn 

Error             16    274,32      17,14 

Total             26    1032,91   

 
 
 
 
 



 
Tabel BNT Faktor T (Proporsi Tepung)  

  8,1722 11,6511 18,2489 KTG 
BNT 
0,05 

8,1722 - tn * 

11,6511   - * 

18,2489     - 17,1400 4,8262 

Notasi a a b   

Perlakuan T3 T2 T1   

 
Kadar Protein 
 
Analysis of Variance for PROTEIN, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF   Adj SS     Adj MS     F      P    Ftab(5%) (1%)  Notasi 
TEPUNG             2   21,938     10,969    3,15  0,070  3,63    6,23   tn 

KUNING T           2   18,005      9,003    2,58  0,107  3,63    6,23   tn 

ULANGAN            2    1,689      0,845    0,24  0,788  3,01    4,77   tn 

TEPUNG*KUNING T    4   11,853      2,963    0,85  0,514  3,63    6,23   tn 

Error             16   55,741      3,484 

Total             26    109,226   
 
 

Kadar Pati 
   
Analysis of Variance for PATI, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF     Adj SS     Adj MS       F      P Ftab(5%) (1%)  Notasi 
TEPUNG             2     125,41      62,70    4,10  0,036 3,63    6,23   * 

KUNING T           2       9,02       4,51    0,30  0,748 3,63    6,23   tn 

TEPUNG*KUNING T    4      10,99       2,75    0,18  0,946 3,63    6,23   tn 

ULANGAN            2      99,80      49,90    3,26  0,065 3,01    4,77   tn 

Error             16     244,59      15,29 

Total             26     489,82   

 
Tabel BNT Faktor T (Proporsi Tepung) 

  41,9002 45,1106 47,1347 KTG 
BNT 
0,05 

41,9002 - tn * 

45,1106   - tn 

47,1347     - 15,2900 4,5583 

Notasi a ab b   

Perlakuan T2 T3 T1   
 
 
 
 
 
 



Kadar Abu 
 
Analysis of Variance for ABU, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF   Adj SS     Adj MS       F    P    Ftab(5%) (1%)  Notasi 
TEPUNG             2   0,32421    0,16210    1,74  0,207 3,63    6,23   tn 

KUNING T           2   0,00378    0,00189    0,02  0,980 3,63    6,23   tn 

TEPUNG*KUNING T    4   0,12189    0,03047    0,33  0,856 3,63    6,23   tn 

ULANGAN            2   0,62984    0,31492    3,38  0,060 3,01    4,77   tn 

Error             16   1,48998    0,09312 

Total             26   2,56970   
 

Kadar Lemak 
 
Analysis of Variance for LEMAK, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF     Adj SS     Adj MS    F      P   Ftab(5%) (1%)  Notasi 
TEPUNG             2     5,56       2,78    0,11  0,897  3,63    6,23   tn 

KUNING T           2    182,62      91,31    3,63  0,05 3,63    6,23    * 

TEPUNG*KUNING T    4     12,14       3,03    0,12  0,973 3,63    6,23   tn 

ULANGAN            2     62,13      31,07    1,23  0,320 3,01    4,77   tn 

Error             16     405,40      25,34 

Total             26     667,85   
 
Tabel BNT Faktor K (konsentrasi Kuning Telur) 

  25,1689 18,4494 31,4933 KTG 
BNT 
0,05 

25,1689 - tn * 

18,4494   - * 

31,4933     - 25,3400 5,8681 

Notasi a a b   

Perlakuan K1 K2 K3   
 

 
Warna L* 
Analysis of Variance for Warna L, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF   Adj SS     Adj MS     F      P   Ftab(5%) (1%)  Notasi 
Tepung             2   28,880     14,440    1,82  0,193 3,63    6,23   tn 

Kuning T           2    5,709      2,854    0,36  0,703 3,63    6,23   tn 

Tepung*Kuning T    4   31,031      7,758    0,98  0,446 3,63    6,23   tn 

Ulangan            2   74,247     37,123    4,69  0,025 3,01    4,77   tn 

Error             16  126,620      7,914 

Total             26    266,487   
 

 
 
 
 
 
 



Warna a+ 
Analysis of Variance for Warna a, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF   Adj SS     Adj MS     F      P    Ftab(5%) (1%)  Notasi 
Tepung             2   12,150      6,075    1,53  0,247  3,63    6,23   tn 

Kuning T           2    4,114      2,057    0,52  0,606  3,63    6,23   tn 

Tepung*Kuning T    4    8,470      2,118    0,53  0,714  3,63    6,23   tn 

Ulangan            2    0,318      0,159    0,04  0,961  3,01    4,77   tn 

Error             16   63,653      3,978 

Total             26     88,543   
 
 

 
Tekstur 
Analysis of Variance for Tekstur, using Adjusted SS for Tests 
 
Source            DF   Adj SS     Adj MS      F      P   Ftab(5%) (1%)  Notasi 
Tepung             2   14,7922     7,3961   12,88  0,000 3,63    6,23   ** 

Kuning T           2   23,8382    11,9191   20,75  0,000 3,63    6,23   ** 

Tepung*Kuning T    4   3,9417     0,9854    1,72  0,196  3,63    6,23   tn 

Ulangan            2   0,0605     0,0302    0,05  0,949  3,01    4,77   tn 

Error             16   9,1895     0,5743 

Total             26    52,2963   
 
Tabel BNT factor T (Proporsi Tepung) 

  1,7778 1,8889 3,4444 KTG 
BNT 
0,05 

1,7778 - tn * 

1,8889   - * 

3,4444     - 0,5743 0,8834 

Notasi a a b   

Perlakuan T3 T2 T1   
 
Tabel BNT Faktor K (Konsentrasi Kuning Telur) 

  1,5556 1,8889 3,6667 KTG 
BNT 
0,05 

1,5556 - tn * 

1,8889   - * 

3,6667     - 0,0000 0,8834 

Notasi a a b   

Perlakuan K1 K2 K3   
 

 
 



Lampiran 5 
ANALISA DATA ORGANOLEPTIK RASA (FRIEDMAN TEST)  
 

T1K1 X T1K2   T1K3   T2K1   T2K2   T2K3   T3K1   T3K2   
1 5 6,5 3 1,5 3 1,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 4 
2 2 1,5 2 1,5 3 3,5 3 3,5 6 9 5 8 4 6 4 
3 3 1,5 3 1,5 5 8 5 8 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5
4 7 9 3 4 2 1,5 6 7,5 4 6 3 4 6 7,5 3 
5 6 8 6 8 5 5,5 4 4 1 1 5 5,5 6 8 2 2,5
6 4 2 3 1 6 7,5 6 7,5 6 7,5 5 4 5 4 5 
7 5 8 4 6,5 3 4 4 6,5 3 4 2 1,5 2 1,5 3 
8 5 6,7 6 8,5 3 2 4 4,5 5 6,5 3 2 4 4,5 3 
9 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5 5 9 4 4,5 4 4,5

10 4 6,5 3 3 2 1 4 6,5 4 6,5 4 6,5 3 3 5 
11 6 4 7 7,5 5 1,5 7 7,5 5 1,5 6 4 6 4 7 7,5
12 3 1 5 3,5 4 2 6 7 6 7 6 7 5 3,5 6 
13 3 1 5 3,5 4 2 6 7 6 7 6 7 5 3,5 6 
14 5 6,5 6 8,5 3 2 4 4,5 5 6,5 3 2 4 4,5 3 
15 6 8 6 8 5 5,5 4 4 1 1 5 5,5 6 8 2 2,5
16 3 1,5 3 1,5 5 8 5 8 4 4,5 4 4,5 4 4,5 4 4,5
17 5 6,5 3 1,5 3 1,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 5 6,5 4 
18 6 8 6 8 5 5,5 4 4 1 1 5 5,5 6 8 2 2,5
19 4 2 3 1 6 7,5 6 7,5 6 7,5 5 4 5 4 5 
20 2 1,5 2 1,5 3 3,5 3 3,5 6 9 5 8 4 6 4 

Rerata 4,4   4,15   3,95   4,75   4,35   4,55   4,65   4   
 
χ2 hitnung  : 11,62093 
χ2

tabel   (0,05) : 15,50731  
χ2

tabel (0,01)  : 20,09016 
2
hitung < 2tabel  (Terima Ho) : berarti tidak berbeda nyata 

 
 
 
 

ANALISA DATA ORGANOLEPTIK WARNA (FRIEDMAN TEST) 

Panelis  T1K1 X T1K2 X T1K3 X T2K1 X T2K2 X T2K3 X T3K1 X T3K2 X T3K3

1 3 2,5 3 2,5 4 5 5 6,5 6 8,5 6 8,5 5 6,5 3 2,5 

2 4 5 4 5 3 1,5 4 5 5 8,5 4 5 4 5 5 8,5 

3 2 1,5 4 4,5 3 3 6 7,5 2 1,5 6 7,5 6 7,5 4 4,5 

4 2 1,5 3 3,5 3 3,5 5 6 2 1,5 6 8 6 8 4 5 

5 5 8 4 4,5 3 1,5 3 1,5 5 8 5 8 4 4,5 4 4,5 

6 3 4 4 7 2 1,5 5 9 4 7 3 4 4 7 2 1,5 

7 7 8,5 3 4 1 1,5 1 1,5 2 3 6 6,5 6 6,5 5 5 

8 7 8 8 9 2 1 5 5 4 2,5 6 7 4 2,5 5 5 

9 3 1,5 4 4 6 8,5 3 1,5 5 6,5 6 8,5 5 6,5 4 4 



10 4 5,5 3 2,5 2 1 3 2,5 4 5,5 4 5,5 5 8,5 5 8,5 

11 6 7,5 5 3,5 3 1 5 3,5 6 7,5 6 7,5 5 3,5 6 7,5 

12 6 6 5 1,5 5 1,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

13 2 1,5 4 4,5 3 3 6 7,5 2 1,5 6 7,5 6 7,5 4 4,5 

14 2 1,5 3 3,5 3 3,5 5 6 2 1,5 6 8 6 8 4 5 

15 5 8 4 4,5 3 1,5 3 1,5 5 8 5 8 4 4,5 4 4,5 

16 3 4 4 7 2 1,5 5 9 4 7 3 4 4 7 2 1,5 

17 7 8,5 3 4 1 1,5 1 1,5 2 3 6 6,5 6 6,5 5 5 

18 7 8,5 7 8,5 2 1 5 5 4 2,5 6 7 4 2,5 5 5 

19 3 1,5 4 4 6 8,5 3 1,5 5 6,5 6 8,5 5 6,5 4 4 

20 6 7,5 5 3,5 3 1 5 3,5 6 7,5 6 7,5 5 3,5 6 7,5 

Total 87  84  60  84  81  108  100  87  

Rerata 4,35  4,2  3  4,2  4,05  5,4  5  4,35  

 
χ 2hitung : 29,02667 
χ 2tabel  (0,05) : 15,50731 
χ 2tabel (0,01) : 20,09016 
χ 2hitung > 2tabel (Tolak Ho) : berarti berbeda nyata 
 
 
 
 
 
UJI PERBANDINGAN BERGANDA FRIEDMAN 
 
Z = 3,2 
bk(k+1)/6 = 55,4256 
| Rj-Rj’ | ≥ Z √ bk(k+1)/6  
 
  52 91 91 99,5 100,5 103,5 105,5 118 

52 - tn tn tn tn tn tn * * 
91   - tn tn tn tn tn tn tn
91     - tn tn tn tn tn tn

99,5       - tn tn tn tn tn
100,5         - tn tn tn tn
103,5           - tn tn tn
105,5             - tn tn

118               - tn
139                 - 

 
 tn = tidak berbeda nyata 
*   = berbeda nyata 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA DATA ORGANOLEPTIK AROMA (FRIEDMAN TEST) 
 

  
 

2hitung : 26,9333 
2tabel (0,05) : 15,50731 
2tabel (0,05) : 20,09016 
2hitung ≥2tabel (Tolak Ho); berarti berbeda nyata 
 
 
 
UJI PEMBANDINGAN BERGANDA FRIEDMAN 
 

T1K1 X T1K2 X T1K3 X T2K1 X T2K2 X T2K3 X T3K1 X T3K2 X T3K3 X  

4 6,5 3 3 1 1 4 6,5 4 6,5 4 6,5 5 9 3 3 3 3 73 

4 5 5 9 4 5 4 5 3 1 4 5 4 5 4 5 4 5 76 

6 8 5 4,5 3 1 5 4,5 6 8 5 4,5 6 8 4 2 5 4,5 85,5 

3 2,5 3 2,5 3 2,5 4 6 6 9 3 2,5 4 6 4 6 5 8 72 

3 3 2 1 3 3 4 6 6 9 3 3 4 6 4 6 5 8 71 

4 6 3 1,5 3 1,5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 73 

6 8 4 4 3 1,5 3 1,5 4 4 6 8 4 4 5 6 6 8 78 

6 5,5 3 3 2 1,5 2 1,5 7 8 6 5,5 7 8 4 4 7 8 81 

6 7 6 7 4 3,5 6 7 6 7 6 7 2 1 4 3,5 3 2 86 

4 4,5 4 4,5 5 8 3 1,5 5 8 4 4,5 3 1,5 4 8 4 4,5 76,5 

5 2,5 5 2,5 5 2,5 6 7 6 7 6 7 5 2,5 4 7 6 7 86 

3 6 2 1,5 2 1,5 3 6 3 6 3 6 3 6 4 6 3 6 65 

4 3 4 3 6 8,5 5 6,5 4 3 5 6,5 4 3 4 3 6 8,5 78,5 

4 6,5 3 3 1 1 4 6,5 4 6,5 4 6,5 5 9 4 3 3 3 74 

4 5 5 9 4 5 4 5 3 1 4 5 4 5 4 5 4 5 76 

6 8 5 4,5 3 1 5 4,5 6 8 5 4,5 6 8 4 2 5 4,5 85,5 

3 2,5 3 2,5 3 2,5 4 6 6 9 3 2,5 4 6 4 6 5 8 72 

3 3 2 1 3 3 4 6 6 9 3 3 4 6 4 6 5 8 71 

4 6 3 1,5 3 1,5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 73 

5 2,5 5 2,5 5 2,5 6 7 6 7 6 7 5 2,5 4 7 6 7 86 

87  75  66  84  99  88  87  4  93   

4,35  3,75  3,3  4,2  4,95  4,4  4,35  4  4,65   



Z = 3,2 
bk(k+1)/6 = 55,4256 
| Rj-Rj’ | ≥ Z √ bk(k+1)/6  
 
 
  57,5 71 100,5 101 106 106,5 108,5 120 129 

57,5 - tn tn tn tn tn tn * * 

71   - tn tn tn tn tn tn * 

100,5     - tn tn tn tn tn tn 

101       - tn tn tn tn tn 

106         - tn tn tn tn 

106,5           - tn tn tn 

108,5             - tn tn 

120               - tn 

129                 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALISA DATA ORGANOLEPTIK TEKSTUR (FRIEDMAN TEST) 

Panelis T1K1 X T1K2 X T1K3 X T2K1 X T2K2 X T2K3 X T3K1 X T3K2 X T3K3

1 3 5 2 1,5 2 1,5 3 5 5 9 3 5 4 8 3 5 

2 3 1 6 8 5 4 6 8 5 4 6 8 5 4 5 4 

3 6 5,5 5 1,5 5 1,5 6 5,5 6 5,5 7 9 6 5,5 6 5,5 

4 4 3 5 4,5 3 2 6 7,5 2 1 6 7,5 5 4,5 6 7,5 

5 4 5 3 3 2 1 3 3 5 7,5 5 7,5 3 3 5 7,5 

6 4 6,5 5 8,5 3 3,5 3 3,5 5 8,5 4 6,5 3 3,5 2 1 

7 7 9 6 7,5 5 5,5 4 4 1 1 5 5,5 6 7,5 2 2,5 

8 7 8 5 4,5 2 1,5 6 6 7 8 7 8 5 4,5 3 3 

9 5 5,5 5 5,5 6 9 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 4 1,5 

10 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 5 8,5 3 4 4 7 

11 5 5,5 3 2 3 2 6 8,5 6 8,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 



12 5 2 5 2 5 2 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 

13 7 8 5 4,5 2 1,5 6 6 7 8 7 8 5 4,5 3 3 

14 5 5,5 5 5,5 6 9 5 5,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 4 1,5 

15 3 4 3 4 2 1 3 4 3 4 5 8,5 3 4 4 7 

16 5 5,5 3 2 3 2 6 8,5 6 8,5 5 5,5 5 5,5 5 5,5 

17 5 2 5 2 5 2 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 6 6,5 

18 3 5 2 1,5 2 1,5 3 5 5 9 3 5 4 8 3 5 

19 3 1 6 8 5 4 6 8 5 4 6 8 5 4 5 4 

20 6 5,5 5 1,5 5 1,5 6 5,5 6 5,5 7 9 6 5,5 6 5,5 

Total 93  87  73  98  99  108  95  87  84

Erata 4,65  4,35  3,65  4,9  4,95  5,4  4,75  4,35  4,2

 
2hitung : 30,2733 
2tabel (0,05) : 15,50731 
2tabel (0,01) : 20,09016 
2hitung ≥ 2tabel (tolak Ho) berarti berbeda nyata 
 
 
 
 
 
UJI PEMBANDINGAN BERGANDA FRIEDMAN 
 
Z = 3,2 
bk(k+1)/6 = 55,4256 
| Rj-Rj’ | ≥ Z √ bk(k+1)/6  
 
 
 
  57 81,5 90 94,5 96,5 105,5 116 120 139

57 - tn tn tn tn tn * * * 

81,5   -   tn tn tn tn tn * 

90     - tn tn tn tn tn tn

94,5       - tn tn tn tn tn

96,5         - tn tn tn tn

105,5           - tn tn tn

116             - tn tn

120               - tn

139                 - 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6.  
 
Pemilihan Perlakuan Terbaik 

Perlakuan 
kadar 

air 

kadar 

abu 

kadar 

serat 

kadar 

lemak 
Protein Pati 

warna 

L* 

Warna 

a+ 
tekstur

T1K1 3,5737 0,9509 20,3233 25,1800 5,5580 42,8401 48,6667 17,6667 2,3333

T1K2 4,3077 1,2772 17,5567 27,4766 5,9923 42,4163 48,9000 16,6000 3,6667

T1K3 4,6784 1,2011 16,8667 30,9465 5,7536 40,4443 50,4000 16,6333 4,3333

T2K1 5,7693 1,4017 15,5933 24,9728 6,0969 45,2533 47,6667 16,6000 1,0000

T2K2 6,8655 1,0550 11,6900 27,8717 6,3543 44,4900 46,3333 16,3333 1,0000

T2K3 7,9499 1,1134 7,6700 33,3945 6,9813 45,5885 46,5667 18,2000 3,6667

T3K1 8,7034 1,0258 9,4600 25,3541 5,9280 48,4821 45,5333 19,6000 1,3333

T3K2 9,4827 1,0941 9,0270 27,6600 6,4428 46,3126 49,8667 18,0667 1,0000

T3K3 9,2033 1,1134 6,0297 30,1389 6,0406 46,6094 47,3667 17,2333 3,0000

total 60,5339 10,2326 114,22 252,995 55,1478 402,437 431,300 156,933 21,3333

Ntb(nilai terbaik) 3,5737 1,4017 20,3233 33,3945 5,5580 48,4821 50,4000 19,6000 4,3333

Ntj (nilai terjelek) 9,4827 0,9509 6,0297 24,9728 6,9813 40,4443 45,5333 16,3333 1,0000

NE (Nilai Efektifitas)                   

T1K1 1,00 0,00 1,00 0,02 1,00 0,30 0,64 0,07 0,

T1K2 0,88 0,72 0,84 0,30 0,69 0,25 0,69 0,01 0,80

T1K3 0,81 0,56 0,80 0,71 0,86 0,00 1,00 0,02 1,00

T2K1 0,63 1,00 0,73 0,00 0,62 0,60 0,44 0,01 0,00

T2K2 0,44 0,23 0,50 0,34 0,44 0,50 0,16 0,00 0,00

T2K3 0,26 0,36 0,27 1,00 0,00 0,64 0,21 0,10 0,8

T3K1 0,13 0,17 0,37 0,05 0,74 1,00 0,00 0,18 0,10

T3K2 0,00 0,32 0,35 0,32 0,38 0,73 0,89 0,09 0,00

T3K3 0,05 0,36 0,18 0,61 0,66 0,77 0,38 0,05 0,60

 
 
 
 
 

panelis 
kadar 

air 

kadar 

abu 

kadar 

serat 

kadar 

lemak 
protein pati tekstur warna 

 



1 6 1 7 2 8 3 4 5   

2 7 1 8 4 6 5 2 3   

3 2 1 7 3 8 4 6 5   

4 2 1 7 3 8 4 6 5   

5 6 2 7 4 8 1 5 3   

6 7 3 4 5 8 6 2 1   

7 2 1 7 3 8 4 5 6   

8 3 7 5 4 8 2 7 6   

9 4 1 5 3 8 2 6 7   

10 3 1 4 2 8 7 6 5   

11 5 1 7 3 7 6 4 2   

12 3 4 7 5 8 6 1 2   

13 2 1 7 3 8 4 6 5   

14 2 1 7 3 8 4 6 5   

15 6 2 7 4 8 1 5 3   

16 7 3 4 5 8 6 2 1   

17 2 1 7 3 8 4 5 6   

18 3 7 5 4 8 2 7 6   

19 4 1 5 3 8 2 6 7   

20 3 1 4 2 8 7 6 5   

total 79 41 121 68 157 80 97 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  T1K1   T1K2   T1K3   T2K1   

parameter bobot NE NP NE NP NE NP NE NP 

Kadar air 0,10807 1,00 0,10807 0,88 0,09465 0,81 0,08787 0,63 0,067914664

kadar abu 0,05609 0,00 0 0,72 0,0406 0,56 0,03113 1,00 0,056087551

kadar serat 0,16553 1,00 0,16553 0,84 0,13912 0,80 0,13253 0,73 0,120374677

kadar 

lemak 0,09302 0,02 0,00229 0,30 0,02766 0,71 0,06598 0,00 

protein 0,21477 1,00 0,21477 0,69 0,14924 0,86 0,18526 0,62 0,133454911

pati 0,10944 0,30 0,03262 0,25 0,02685 0,00 0 0,60 0,06547735

tekstur 0,13269 0,40 0,05308 0,80 0,10616 1,00 0,13269 0,00 

warna L* 0,12038 0,64 0,07751 0,69 0,08328 1,00 0,12038 0,44 0,052771934

Warna a+ 0,12038 0,07 0,00879 0,01 0,00176 0,02 0,00198 0,01 0,001757633



total     0,66265   0,6693   0,75782   0,49783872
T2K2  T2K3  T3K1  T3K2  T3K3  

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

0,44 0,04787 0,26 0,02803 0,13 0,01425 0,00 0 0,05 0,00511 

0,50 0,02816 0,36 0,02022 0,17 0,00932 0,32 0,01782 0,36 0,02022 

0,34 0,05698 0,27 0,04474 0,37 0,06183 0,35 0,05769 0,18 0,02908 

0,44 0,04098 1,00 0,09302 0,05 0,00421 0,32 0,02968 0,61 0,05706 

0,50 0,1081 0,00 0 0,74 0,15894 0,38 0,08126 0,66 0,14195 

0,44 0,04797 0,64 0,07004 1,00 0,10944 0,73 0,0799 0,77 0,08394 

0,00 0 0,80 0,10616 0,10 0,01327 0,00 0 0,60 0,07962 

0,16 0,01979 0,21 0,02556 0,00 0 0,89 0,10719 0,38 0,04535 

0,00 0 0,10 0,0123 0,18 0,02153 0,09 0,01142 0,05 0,00593 

  0,34985   0,40008   0,39279   0,38496   0,46826 

Keterangan : NE = Nilai Efektifitas 
 NP = Nilai Perlakuan 
 
 
 
 
 
 

Rerata hasil analisa organoleptik 

 T1K1 T1K2 T1K3 T2K1 T2K2 T2K3 T3K1 T3K2 T3K3

Rasa 4,40 4 3,95 4,75 4,35 4,55 4,65 4 

Warna 4,35 4,2 3 4,2 4,05 5,4 5 4,35 

Aroma 4,35 3,75 3,3 4,2 4,95 4,4 4,35 4 

Tekstur 4,65 4,35 3,65 4,9 4,95 5,4 4,75 4,35 

Total 17,75 16,3 13,9 18,05 18,3 19,75 18,75 16,7 18,25
 

panelis rasa warna aroma tekstur  

1 4 3 1 2  

2 4 1 3 2  

3 4 1 3 2  

4 4 1 3 2  

5 3 1 2 4  

6 2 4 3 2  

7 4 2 4 1  

8 4 3 2 1  

9 4 2 3 1  

10 4 2 3 1  

11 4 1 2 3  

12 4 3 2 1  

13 4 3 2 1  

14 2 4 3 2  

15 4 2 4 1  



16 4 3 2 1  

17 4 2 3 1  

18 4 2 3 1  

19 4 1 2 3  

20 4 3 2 1  

total 75 44 52 33 204 

 
 

Pemilihan Perlakuan Terbaik Parameter orlep       

Parameter bobot T1K1  T1K2  T1K3  T2K1  

  NE NP NE NP NE NP NE NP 

Rasa  0,3676471 0,5625 0,206801 0,0625 0,022978 0 0 1 0,367647

Warna 0,2156863 0,5625 0,121324 0,5 0,107843 0 0 0,5 0,107843

Aroma 0,254902 0,636364 0,16221 0,272727 0,069519 0 0 0,545455 0,139037

Tekstur 0,1617647 0,571429 0,092437 0,4 0,064706 0 0 0,742857 0,120168

Total 1  0,582772  0,265046  0  0,734696

Keterangan : NE = Nilai Efektifitas 
 NP = Nilai Perlakuan 
 
T2K3  T3K1  T3K2  T3K3  

NE NP NE NP NE NP NE NP 

0,75 0,275735 0,875 0,321691 0,0625 0,022978 0,8125 0,298713 

1 0,215686 0,833333 0,179739 0,5625 0,121324 0,75 0,161765 

0,666667 0,169935 0,424242 0,10814 0,424242 0,10814 0,818182 0,208556 

1 0,161765 0,628571 0,101681 0,4 0,064706 0,314286 0,05084 

 0,823121  0,711251  0,317148  0,719874 

Keterangan : NE = Nilai Efektifitas 
 NP = Nilai Perlakuan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 
 
Lembar Uji Organoleptik 
 



Nama Panelis :  
Hari/tanggal  : 
Jenis Pengujian : Uji Kesukaan 
Nama Produk : Cookies Berbahan baku Sera dan Tepung Beras Merah 
 

Saudara diminta memberikan penilaian terhadap rasa, warna, tekstur, dan aroma dari 
sampel-sampel berikut ini sesuai dengan tingkat kesukaan saudara. Pernyataan yang bijaksana akan 
sangat membantu kami. Hasil penilaian saudara dinyatakan dengan angka dengan ketentuan sebagai 
berikut : 

 
Kode sampel Rasa Warna Aroma Tekstur 
T1K1     
T1K2     
T1K3     
T2K1     
T2K2     
T2K3     
T3K1     
T3K2     
T3K3     
 
1 = Sangat tidak menyukai 
2 = Tidak menyukai 
3 = Agak tidak menyukai 
4 = Netral 
5 = Agak menyukai 
6 = Menyukai 
7 = Sangat menyukai 
 
 

Terima Kasih Atas Partisipasinya 
Lampiran 8 

 
Lembar Uji Penilaian Terbaik 
 
Nama Panelis :  
Hari/tanggal : 
Nama Produk : Cookies Berbahan baku sera dan tepung beras merah 
 
1. Parameter Fisik-Kimia 

Berikut disajikan parameter fisik-kimia yang meliputi kadar pati, kadar serat, kadar 
protein, kadar air, kadar abu, tekstur, dan warna. Saudara diminta untuk mengurutkan 
berdasarkan penilaian saudara dari yang kurang penting sampai yang sangat penting (1-7). 

Parameter Nilai Kepentingan 
Kadar Pati  
Kadar Protein  



Kadar Serat  
Kadar Air  
Kadar Abu  
Tekstur  
Warna  

 
2. Parameter Organoleptik 

Berikut ini disajikan parameter organoleptik dari cookies yang meliputi kerenyahan, 
warna, aroma, dan rasa. Saudara diminta mengurutkan berdasarkan penilaian saudara dari yang 
kurang penting sampai yang paling penting (1-4) 
 

Parameter Nilai Kepentingan 
Kerenyahan  
Warna  
Aroma  
rasa  

 
 

Terima Kasih Atas Partisipasinya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9. Foto Produk 

 
Keterangan : 
T1K1 : Proporsi Sera 55%, BerasMerah 20%, Konsentrasi Kuning Telur 15%  
T1K2 : Proporsi Sera 55%, BerasMerah 20%, Konsentrasi Kuning Telur 15% 
T1K3 : Proporsi Sera 55%, BerasMerah 20%, Konsentrasi Kuning Telur 15%  
T2K1 : Proporsi Sera 45%, BerasMerah 30%, Konsentrasi Kuning Telur 20% 
T2K2 : Proporsi Sera 45%, BerasMerah 30%, Konsentrasi Kuning Telur 20%  
T2K3 : Proporsi Sera 45%, BerasMerah 30%, Konsentrasi Kuning Telur 20% 
T3K1 : Proporsi Sera 35%, BerasMerah 40%, Konsentrasi Kuning Telur 25%  
T3K2 : Proporsi Sera 35%, BerasMerah 40%, Konsentrasi Kuning Telur 25% 
T3K3 : Proporsi Sera 35%, BerasMerah 40%, Konsentrasi Kuning Telur 25% 

 


