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ABSTRAK 

 
Prihatiningrum. 2011. “Pengaruh Komposit Tepung Kimpul dan Tepung 

Terigu Terhadap Kualitas Cookies Semprit”. Skripsi, S1 PKK Konsentrasi Tata 

Boga, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang. Dosen pembimbing I Dra. Hanna Lestari S, M.Si dan Dosen 

pembimbing II Saptariana S.Pd, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Komposit, Kualitas, Cookies Semprit 

 
Cookies semprit adalah kue kering yang bentuknya kecil-kecil, serta 

biasanya terbuat dari tepung terigu. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap 

tepung terigu, penulis ingin mencoba membuat eksperimen cookies semprit 

dengan komposit tepung kimpul. Tujuannya adalah :1) Untuk mengetahui 

pengaruh komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan prosentase yang 

berbeda yaitu sebesar 80% dan 90% ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, 

tekstur. 2) Untuk mengetahui kualitas cookies semprit komposit tepung kimpul 

dan tepung terigu yang terbaik dengan prosentase yang berbeda yaitu sebesar 80% 

dan 90% ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur. 3) Untuk mengetahui 

profil kesukaan masyarakat terhadap cookies semprit komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu dengan prosentase yang berbeda yaitu sebesar 80% dan 90% 

ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur. 4) Untuk mengetahui kandungan 

karbohidrat dan kadar air cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu.Manfaatnya yaitu memberi masukkan kepada petani tentang pemanfaatan 

kimpul, memberi pemikiran baru kepada produsen serta mengurangi penggunaan 

tepung terigu yang masih impor. 

Populasi dalam penelitian ini adalah cookies semprit dengan komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu dengan prosentase 80%, dan 90%. Sampelnya 

yaitu sebagian dari cookies semprit dengan komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas (banyaknya tepung 

kimpul yang digunakan sebagai komposit dalam pembuatan cookies semprit, yaitu 

80%, dan 90% dari resep yang digunakan), variabel terikat (kualitas cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan indikator warna, rasa, 

aroma, tekstur; serta kandungan karbohidrat dan kadar airnya), variabel kontrol 

(jumlah bahan, ukuran bahan, pencampuran bahan, lamanya pengukusan, serta 

alat yang digunakan).  

Hasil dari penelitian menunjukkan F hitung 83,82 > F tabel 3,32 maka Ha 

diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas cookies sempit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu ditinjau dari aspek warna bagian dalam, pada aspek 

warna bagian luar cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

menunjukkan F hitung 94,96 > F tabel 3,32 maka Ha diterima yang berarti ada 

pengaruh kualitas cookies semprit hasil eksperimen, pada aspek rasa cookies 

semprit tepung kimpul dan tepung terigu menunjukkan F hitung 333,91 > F tabel 

3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas cookies semprit hasil 
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eksperimen, pada aspek rasa manis gurih menunjukkan F hitung 96,53 > F tabel 

3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas cookies semprit hasil 

eksperimen, pada aspek aroma tepung kimpul dan tepung terigu menunjukkan F 

hitung 300,55 > F tabel 3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas 

cookies semprit hasil eksperimen, pada aspek aroma harum menunjukkan F 

hitung 160,20 > F tabel 3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas 

cookies semprit yang baik, pada aspek tekstur kerenyahan menunjukkan F hitung 

153,56 > F tabel 3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada pengaruh kualitas 

cookies semprit hasil eksperimen, pada aspek tekstur pori-pori penampang 

menunjukkan F hitung 106,41 > F tabel 3,32 maka Ha diterima, yang berarti ada 

pengaruh komposit terhadap kualitas cookies semprit hasil eksperimen. Hasil uji 

tukey menunjukkan selisih rata-rata antar sampel > nilai pembanding yang berarti 

berbeda nyata ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur. Hasil uji kesukaan 

masyarakat terhadap cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

menunjukkan masyarakat menyukai cookies semprit komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu sebesar 80%. Hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan 

karbohidrat yang tertinggi adalah cookies semprit tepung kimpul dan tepung 

terigu sebesar 80% yaitu 40,59g dan kandungan air yang tertinggi terletak pada 

sampel 90% yaitu 14,5g. 

Kesimpulan dari penelitian ini ada pengaruh komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu terhadap kualitas cookies semprit dengan prosentase 80% dan 90% 

ditinjau dari warna, rasa, aroma dan tekstur, komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu sebanyak 80% menghasilkan kualitas cookies semprit yang terbaik, sampel 

421 yaitu sampel cookies semprit hasil eksperimen dengan komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu 80% adalah sampel cookies semprit yang disukai 

masyarakat, hasil uji laboratorium menunjukkan cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu dengan prosentase 80% adalah karbohidrat 40,59 g dan 

kadar air 13,22 g, sedangkan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu dengan prosentase 90% adalah karbohidrat 31,17 g dan kadar air 14,5 g. 

Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya uji lanjut mengenai kandungan gizi 

tepung kimpul, karena pada tepung kimpul mengandung banyak gizi lain selain 

karbohidrat dan kadar air, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan 

tepung kimpul yang tidak menjadi coklat/browning dan tidak gatal, sehingga 

kualitas warna dan rasa cookies yang dihasilkan menjadi lebih bagus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Makanan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Manusia 

memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya, untuk meningkatkan 

kemampuan daya pikir dan mempertahankan kesehatan fisik, untuk itu 

diperlukan makanan yang bergizi. Sehubungan dengan adanya zat gizi yang 

terkandung dalam makanan, maka  manusia tidak hanya memperoleh zat gizi 

dari makanan pokok, lauk pauk dan sayuran tetapi dapat diperoleh dari 

makanan  kecil. Makanan kecil adalah makanan pendamping yang biasanya 

disajikan dengan minuman seperti teh atau kopi. Contoh makanan kecil 

biasanya berupa cookies, roti, dll (Srikandi Fardiaz dkk, 1992 : 106). 

Meningkatnya konsumsi makanan kecil oleh masyarakat saat ini dapat 

dilihat beragamnya produk makanan kecil yang ada di pasaran. Beragamnya 

jenis makanan kecil tersebut karena semakin meningkatnya kebutuhan 

makanan jajanan, maka semakin tinggi pula permintaan akan makanan jajanan 

tersebut. Permintaan makanan tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat, 

hal ini dibuktikan dari hasil survey oleh proyek makanan jajanan IPB (1990) 

di Kotamadya Bogor, menunjukkan rata-rata 31% dari anggaran belanja untuk 

makan (kira-kira 16% dari total pengeluaran), digunakan untuk membeli 

makanan jajanan (Srikandi Fardiaz, 1992 : 105). Salah satu makanan jajanan 

yang disukai oleh masyarakat adalah cookies. 

1 
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Cookies adalah kue kering yang rasanya manis dan bentuknya kecil-

kecil. Pada umumnya cookies terbuat dari tepung terigu. Tepung terigu yang 

digunakan adalah jenis soft wheat yaitu tepung terigu yang mempunyai 

kandungan protein sebesar 8 - 9% dan mempunyai mutu yang baik. Krisis 

moneter yang melanda Indonesia menurunkan nilai rupiah terhadap dolar, 

sehingga biji gandum yang merupakan bahan impor dan belum diproduksi 

didalam negeri mengalami lonjakan harga. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 

upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu. 

Hasil analisa kandungan gizi tepung terigu dari Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Gizi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, adalah sebagai 

berikut : kalori 365 kal, protein 8,9 g, lemak 1,3 g, karbohidrat 77,3 g, kalsium 

16 mg, pospor 106 mg, besi 1,2 mg, vitamin A ( RE ) 0, vitamin C 0 mg, 

vitamin B 0,12 m, air 12 g. Sedangkan kandungan gizi tepung kimpul dari 

Balai Penelitian Laboratorium Biologi dan Kimia Universitas Negeri 

Semarang adalah sebagai berikut : karbohidrat 38,85 g, protein 1,24 g, lemak 

0,29 g, air 16,38 g. Dengan mencermati kedua jenis kandungan gizi tepung 

diatas, ternyata perbedaannya tidak cukup jauh. Dengan demikian, peneliti 

ingin mencoba menganekaragamkan jenis produk cookies. Selain untuk 

menganekaragamkan jenis produk, peneliti juga ingin mencoba menjadikan 

tepung kimpul sebagai bahan komposit pembuatan cookies semprit. Bahan 

komposit yang digunakan tepung kimpul, karena tepung tersebut mempunyai 

kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan kandungan gizi tepung terigu, 

selain itu dengan karakteristik kimpul yang mengandung daya serap air tinggi, 
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maka kimpul harus diolah menjadi tepung. Ukuran mesh yang digunakan 

untuk mengayak tepung adalah 100 mesh (www.sinartani.com/teknik-

pengolahan-gandum-produksi-lokal1278322582.htm). Dengan demikian, 

kimpul dapat dikompositkan dengan tepung terigu dan sebagai salah satu 

alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu.  

Kimpul selama ini pemanfaatannya masih terbatas direbus, dikukus, 

digoreng atau dibuat keripik. Kimpul memiliki sifat atau karakteristik yaitu 

tidak mempunyai rasa manis, daya serap air tinggi, dapat membentuk gel 

dalam air panas sehingga bersifat kental. Kimpul dipilih karena ketersediaan 

bahan yang melimpah, mudah didapat, harga terjangkau, kandungan 

karbohidratnya yang tinggi, yang pemanfaatannya belum optimal. Kandungan 

gizi kimpul per 100 gram berat bahan adalah sebagai berikut : 

No Kandungan Gizi Berat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Energi 

Protein 

Lemak 

Hidrat arang total 

Serat 

Abu 

Kalsium 

Fosfor 

Ferrum 

Karoten Total 

Vitamin B 

Vitamin C 

Air 

Bdd  

145 kal 

1,2 g 

0,4 g 

34,2 g 

1,5 g 

1,0 g 

26 mg 

54 mg 

1,4 mg 

0 

0,10 mg 

2 mg 

63,1 g 

85℅ 

(Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI, 1980) 

Mencermati tabel kandungan gizi diatas, ternyata kimpul mempunyai 

banyak kandungan air. Dengan demikian, untuk dapat dibuat makanan 

http://www.sinartani.com/teknik-pengolahan-gandum-produksi-lokal1278322582.htm
http://www.sinartani.com/teknik-pengolahan-gandum-produksi-lokal1278322582.htm
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misalnya roti, cake, cookies, dan lain-lain, kimpul harus memerlukan proses 

pengeringan terlebih dahulu. Proses pengeringan yang dimaksud umbi kimpul 

harus diolah dalam bentuk tepung / serbuk. Apabila tidak diolah menjadi 

tepung, kadar air yang terkandung didalam kimpul masih tinggi, sehingga 

akan menyebabkan adonan kurang padat / tidak dapat dibentuk. Menurut F.G 

Winarno (1983) bahwa pengeringan merupakan suatu cara yang digunakan 

untuk mengurangi kadar air dari suatu bahan makanan dengan menggunakan 

sinar matahari atau alat pengering mekanis. 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian mengenai cookies 

semprit, sehingga mendorong peneliti untuk mengangkat dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Pengaruh Komposit Tepung Kimpul dan Tepung Terigu 

Terhadap Kualitas Cookies Semprit” 

 

 

1.2. PERMASALAHAN 

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan 

prosentase yang berbeda yaitu tepung kimpul 80% : tepung terigu 20℅ dan 

tepung kimpul 90% : tepung terigu 10℅ terhadap kualitas cookies semprit 

ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur? 

2. Manakah komposit yang terbaik terhadap kualitas cookies sempit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu ditinjau dari aspek warna, rasa, 

aroma dan tekstur? 
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3. Bagaimanakah kesukaan masyarakat terhadap cookies semprit  komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma 

dan tekstur? 

4. Bagaimana kandungan karbohidrat dan air pada cookies semprit hasil 

eksperimen tersebut ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan untuk memberi arahan yang jelas 

dari penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

dengan prosentase yang berbeda yaitu tepung kimpul 80% : tepung terigu 

20℅ dan tepung kimpul 90% : tepung terigu 10℅ terhadap kualitas 

cookies semprit ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. 

2. Untuk mengetahui komposit yang terbaik terhadap kualitas cookies 

semprit hasil eksperimen ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma dan 

tekstur. 

3. Untuk mengetahui  kesukaan masyarakat terhadap cookies semprit dengan 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu ditinjau dari aspek warna, rasa, 

aroma dan tekstur. 

4. Untuk mengetahui kandungan gizi karbohidrat dan air dalam cookies 

semprit hasil eksperimen. 
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1.4. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan judul tersebut 

diatas, serta untuk membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini 

maka penulis memberikan penegasan istilah  sebagai berikut : 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat 

adanya suatu perlakuan tertentu terhadap benda itu. (Surakhmat.W, 

1981:52)  

Dalam penelitian ini pengaruh yang dimaksud adalah sesuatu yang 

timbul dari adanya perlakuan terhadap suatu keadaan atau hasil yang 

diharapkan. Pengaruh pada penelitian ini adalah pengaruh karena adanya 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu terhadap warna, rasa, aroma 

dan tekstur cookies semprit. 

2. Komposit  

Yang dimaksud komposit adalah campuran dua tepung yang berbeda 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam percobaan ini komposit tepung 

dibuat dari tepung kimpul dan tepung terigu dengan perbandingan yang 

bervariasi yaitu tepung kimpul 80% : tepung terigu 20% dan tepung 

kimpul 90% : tepung terigu 10%. Jadi pengertian cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu adalah suatu makanan yang 

dibuat dari campuran tepung kimpul dan tepung terigu dengan 

perbandingan tepung kimpul 80% : tepung terigu 20% dan tepung kimpul 
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90% : tepung terigu 10%, telur, susu, lemak, garam, gula pasir, serta 

proses pemasakannya dengan dioven. 

3. Tepung Kimpul 

Tepung kimpul merupakan hasil olahan berupa tepung yang berasal 

dari pengeringan umbi kimpul yang melalui proses pemotongan tipis-tipis, 

direndam dalam air garam, dicuci, dikeringkan (dijemur), kemudian 

digiling dan diayak (Pinus Lingga, 1986:36-37).  

Tepung kimpul mempunyai karakteristik yaitu tidak mempunyai rasa 

manis, dalam air panas membentuk gel sehingga bersifat kental dan daya 

serapnya terhadap air tinggi (Anna Kushindrati,1999). Prinsip mendasar 

dalam pembuatan tepung kimpul adalah mengurangi kandungan air hingga 

batas tertentu yaitu tidak lebih dari 10% yang disebut dengan proses 

pengeringan (Norman W. Desrosier,1988). Dengan demikian, dalam 

penelitian ini tepung kimpul digunakan sebagai komposit pembuatan 

cookies semprit. 

4. Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan hasil dari penggilingan biji gandum. Biji 

gandum terdiri dari 2 jenis yaitu soft dan hard.  

Dalam penelitian ini akan menggunakan tepung terigu soft atau 

lunak, kandungan protein 8 – 9 %. Dihasilkan dari penggilingan 100% 

gandum soft. Digunakan untuk membuat biscuit dan kue – kue yang tidak 

memerlukan pengembangan. Berdasarkan kandungan glutennya tepung 

terigu soft juga mempunyai karakteristik yaitu tidak elastis, lengket, daya 
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serap air rendah.  Dalam penelitian ini tepung terigu digunakan sebagai 

komposit pembuatan cookies semprit. 

 

5. Kualitas 

Kualitas adalah sekumpulan sifat – sifat dari suatu produk yang biasa 

menunjukkan derajat atau tingkat dari suatu produk tersebut (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia).  

Kualitas cookies semprit dalam penelitian ini adalah kualitas 

inderawi meliputi warna, rasa, aroma, tekstur dan kandungan gizi meliputi 

karbohidrat dan air. 

6. Cookies Semprit  

Cookies Semprit adalah kue kering yang rasanya manis dan 

bentuknya kecil-kecil. Pada umumnya cookies dibuat dari tepung terigu. 

Cookies biasanya dijual dalam kemasan toples dengan berbagai macam 

bentuk. Ciri-ciri cookies semprit yaitu warna kuning kecoklatan, tekstur  

berpori-pori halus dan renyah, aroma harum yang ditimbulkan adanya 

kesesuaian bahan yang digunakan, rasa manis ditimbulkan dari banyak 

sedikitnya penggunaan gula dan juga dari karakteristik rasa bahan yang 

digunakan (www.Google). Cookies semprit dalam penelitian ini adalah 

cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu.  

 

 

 

 

 

 

http://www.google/
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1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat, bagi : 

1) Bagi Diri Sendiri :  

Memanfaatkan tepung kimpul menjadi produk baru dengan sentuhan 

teknologi pangan yang tepat. 

2) Bagi Mahasiswa Teknologi Jasa dan Produksi : 

Menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan dan memberikan 

informasi kepada mahasiswa Teknologi Jasa dan Produksi tentang 

alternatif pemanfaatan tepung kimpul sebagai komposit dalam 

pembuatan cookies semprit. 

3) Bagi Masyarakat :  

Memberi masukan pada masyarakat terutama para petani agar 

memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan kimpul menjadi suatu produk 

olahan yaitu tepung, serta memberikan sumbangan pemikiran baru 

kepada produsen cookies sehingga menghasilkan produk cookies semprit 

yang beraneka ragam. 

 

1.6. Sistematika Skripsi 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini berisi halaman judul,abstrak, pengesahan, halaman motto, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar. 

Bagian pendahuluan ini berguna untuk memudahkan membaca dan 

memahami Skripsi. 
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1.6.2  Bagian Isi 

 (1) Bab I Pendahuluan 

 Pada bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

 (2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam 

kegiatan penelitian mencakup teori tentang tinjauan umum cookies 

semprit (penjelasan umum tentang cookies semprit), bahan pembuatan 

cookies semprit (bahan baku dan bahan tambahan pembuatan cookies 

semprit), proses pembuatan cookies semprit ( tahap persiapan alat, 

persiapan bahan pembuatan cookies semprit, langkah-langkah 

pembuatan cookies semprit), kriteria-kriteria cookies semprit yang baik, 

tinjauan tentang umbi kimpul, tinjauan proses tepung kimpul, 

pertimbangan tepung kimpul digunakan sebagai bahan komposit 

pembuatan kue cookies semprit, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

(3) Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penentuan obyek penelitian meliputi : 

populasi, sampel dan variabel, pendekatan penelitian meliputi: jenis 

penelitian, desain eksperimen, pelaksanaan eksperimen, metode dan alat 

pengumpul data, teknik analisis data. Metode ini berguna untuk 

menganalisis data dan menguji kebenaran hipotesis. Landasan teori 
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digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian dan 

digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian. 

 (4) Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Pada bab ini akan disajikan data hasil penelitian dan 

pembahasannya. 

 (5) Bab V Kesimpulan Dan saran 

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data serta pembahasannya, saran tentang perbaikan-perbaikan 

atau masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian akhir skripsi berisi tentang : 

a. Daftar pustaka berisi daftar buku dan literature lain yang berkaitan 

dengan penelitian. 

b. Lampiran merupakan kelengkapan Skripsi yang berisi data penelitian 

secara lengkap, contoh-contoh perhitungan dan keterangan lain yang  

mendukung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

Pada bab II ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang menjadi 

landasan dalam melakukan kegiatan penelitian, kerangka berfikir dan hipotesis. 

Landasan teori berisikan teori-teori yang berfungsi sebagai pendukung dalam 

melaksanakan penelitian yaitu tinjauan tentang cookies semprit, tinjauan tentang 

tepung kimpul, tinjauan tentang tepung terigu, kemudian dilanjutkan dengan 

kerangka berfikir dan hipotesis merupakan jawaban atau pernyataan yang masih 

bersifat sementara dan perlu pembuktian kebenarannya melalui penelitian dengan 

menggunakan metode penelitian. 

 

2.1. Tinjauan Umum Tentang Cookies Semprit 

Menurut SNI 01-2973-1992, cookies adalah jenis biskuit yang dibuat dari 

adonan lunak, berkadar lemak tinggi, renyah, dan apabila dipatahkan penampang 

potongannya bertekstur kurang padat. Menurut SNI 01-2973-1992, jika ditinjau 

dari segi nilai gizinya, cookies merupakan jenis kue kering yang terbuat dari 

bahan karbohidrat, lemak dan protein.  

Cookies atau kue kering berdasarkan cara pencampuran bahan dan resep 

yang digunakan dapat digolongkan menjadi dua yaitu jenis adonan dan jenis busa 

(batter type and foam type), yang termasuk jenis adonan meliputi kue kering yang 

dapat dicetak atau disemprotkan, sedangkan jenis busa terdiri dari kue sponge dan 

meringue (US. Wheat Associties, 1983:163). Berdasarkan cara pencampuran 
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bahan dan resep, cookies semprit termasuk jenis adonan kue kering yang dapat 

dicetak atau disemprotkan dengan berbagai macam bentuk.  

Berdasarkan jenis tepung yang digunakan (kandungan protein dan gluten 

rendah), maka ada atau tidaknya kandungan gluten didalam tepung tidak 

berpengaruh pada cookies yang dihasilkan. Karena pada dasarnya cookies tidak 

memerlukan proses pengembangan adonan dalam pembuatannya. Jika digunakan 

bahan pengembang pada pembuatan cookies berfungsi untuk menambah volume 

dan membantu merenyahkan tekstur cookies. 

2.1.1.  Bahan Pembuatan Cookies Semprit 

Menurut Ambarini,(2005) bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

cookies semprit terdiri dari: tepung terigu, gula, lemak (margarin), telur, susu 

bubuk, vanilli. 

2.1.1.1  Tepung terigu 

Tepung terigu adalah salah satu produk kering gandum yang dihasilkan 

dengan cara dihancurkan dengan cara ditumbuk atau digiling sampai halus. 

Menurut jenisnya tepung terigu dibedakan menjadi tiga macam yaitu (1) Tepung 

terigu lunak yang biasa digunakan untuk cake, biskuit, dan kue kering, 

mengandung protein 8 - 9%, (2) Tepung medium yaitu campuran antara tepung 

lunak dan tepung keras, biasa digunakan untuk cake, gorengan dan kue kering, 

mengandung protein 9 - 11%, (3). Tepung kuat biasa digunakan untuk membuat 

roti dan mie, mengandung protein 11 - 13 % (Suhardjito, 2005: 119).  

Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan cookies semprit adalah 

jenis tepung terigu soft atau lunak yang mengandung protein 8 - 9%. Karakteristik 
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tepung terigu yang digunakan, menurut kandungan glutennya adalah daya serap 

air rendah, lengket, tidak elastis. Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan 

cookies semprit ini yaitu dimasukkan terakhir setelah bahan lainnya tercampur 

rata. Fungsi tepung terigu dalam pembuatan cookies adalah sebagai kerangka dan 

sebagai pembentuk tekstur kerenyahan adonan (Sangkan Paran, 2009 : 60). 

Komposisi kandungan gizi dalam tepung terigu dapat dilihat pada tabel 2.1 

sebagai berikut :  

Tabel 1. Komposisi tepung terigu tiap 100 g 

No

. 

Unsur Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Vitamin A (SI) 

8,9 

1,3 

77,3 

12 

0 

               Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005 

 

2.1.1.2  Lemak 

Lemak atau fat adalah bahan untuk pembuatan kue yang berasal dari 

lemak nabati atau lemak hewani. Menurut Sangkan Paran (2009:11) jenis lemak 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: lemak nabati (margarine), lemak 

hewani (butter atau mentega) dan campuran lemak nabati dan lemak hewani 

(shortening). Uraian mengenai jenis – jenis lemak adalah sebagai berikut : 

Menurut Diah Surjani (2009:6) Margarin adalah lemak yang berasal dari 

minyak inti sawit yang mengandung 80% lemak diantaranya adalah asam lemak 
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tidak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat yang dihidrogenasi, 16% air, 2-

4% garam dan emulsifer. 

Butter adalah lemak yang berasal dari susu yang mengandung lemak 83%, 

air 14%, 3% garam. Butter memiliki karakteristik aroma yang harum, mempunyai 

titik leleh 33-35°C, daya creaming dan emulsinya rendah. 

Shortening adalah lemak yang terbuat dari 99% lemak dan 1% air, 

mempunyai aroma yang kurang harum, titik lelehnya 40-44°C serta mempunyai 

daya creaming paling bagus. 

Menurut Diah Surjani (2009:6) lemak berfungsi sebagai bahan 

pengempuk dan menambah nilai gizi, selain itu memberikan rasa gurih, aroma 

harum pada hasil jadi cookies semprit. Lemak yang digunakan dalam pembuatan 

cookies adalah lemak margarin. Cara pemakaian lemak dalam pembuatan cookies 

adalah dengan memasukkannya sekaligus ke dalam adonan cookies. Komposisi 

kandungan gizi dalam lemak dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut : 

  

Tabel 2. Komposisi lemak margarin tiap 100 g 

 

               Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005 

 

No

. 

Unsur Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Vitamin A (RE) 

0,6 

81 

0,4 

15,5 

267 
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2.1.1.3  Telur 

Telur merupakan salah satu produk peternakan unggas, yang memiliki 

kandungan gizi lengkap dan mudah dicerna. Telur merupakan salah satu sumber 

protein hewani di samping daging, ikan dan susu (Lies Suprapti, 2002 : 13). 

Setiap 100 gram telur mengandung 10-16 g protein. Selain protein, beragam 

vitamin, lemak, fosfor, karbohidrat, dan mineral juga terkandung di dalam telur. 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa yang lezat dan 

bernilai gizi tinggi (Lies Suprapti, 2002 : 17). 

Telur merupakan bahan makanan hewani yang bergizi tinggi dan banyak 

digunakan dalam pembuatan berbagai macam lauk, baik sebagai bahan pokok atau 

hanya sebagai bahan campuran saja. Telur yang digunakan untuk pembuatan 

cookies semprit adalah telur ayam negeri/ras yang berkualitas bagus artinya dalam 

keadaan utuh, umumnya berwarna cokelat pastel hingga coklat merah, dengan 

berat berkisar antara 50-70 g per butir (Lies Suprapti, 2002 : 15). Penggunaan 

telur dalam pembuatan cookies semprit ini yaitu langsung dicampur ke dalam 

adonan cookies, yang berfungsi sebagai pengikat atau untuk membentuk tekstur 

cookies yang kompak dan tidak rapuh apabila dipotong dan penambah unsur gizi 

(Lies Suprapti, 2002 : 17-18). Kandungan gizi dalam telur dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 
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Tabel 3. Kandungan gizi telur ayam tiap 100g 

No. Komposisi Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

162 

12,8 

11,5 

0,7 

54,0 

180 

3,0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2004 

 

2.1.1.4  Gula 

Gula merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan cookies. 

Menurut Mudjajanto (2004:24) Jenis gula yang biasanya ditambahkan dalam 

pembuatan kue adalah sebagai berikut :  

1)) Gula Sukrosa adalah gula yang berasal dari tebu yang diektraksikan dan 

dikristalkan sampai membentuk padat serta mempunyai derajat kemanisan 

100%.  Contoh : gula castor, gula pasir, dan gula icing.  

2)) Brown sugar (gula cokelat), adalah gula yang diperoleh dari molasses yang 

belum dimurnikan yang dapat berasal dari nira kelapa dan tebu yang diproses 

dengan cara tradisional.  

3)) Dextrosa atau glukosa, adalah gula yang diperoleh dari hidrolisis pati jagung 

atau singkong dan mempunyai derajat kemanisan 75%.  
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4)) Laktosa (gula susu) adalah gula yang diperoleh dari susu dan mempunyai 

derajat kemanisan 39%.  

5)) Maltosa adalah gula yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan derajat 

kemanisan 30%.  

6)) Gula invert, adalah gula yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan 

menggunakan enzim amilase, kemudian terisomerisasi sehingga terbentuk 

glukosa dan fruktosa. Gula ini mempunyai derajat kemanisan lebih besar dari 

100%. 

Berdasarkan jenis-jenis gula diatas, jenis gula yang biasa digunakan 

dalam pembuatan cookies adalah jenis gula sukrosa atau castor sugar (Sangkan 

Paran, 2009:61). Penggunaan gula dalam pembuatan cookies semprit ini yaitu 

langsung dicampur ke dalam adonan cookies, yang berfungsi sebagai pemberi rasa 

manis, memperpanjang umur simpan, menyerap air (Sangkan Paran, 2009:61). 

 

2.1.1.5  Susu Bubuk 

Susu merupakan emulsi dari bagian-bagian lemak yang sangat kecil di 

dalam larutan protein, gula dan mineral (Suhardjito, 2006:53). Biasanya susu yang 

digunakan untuk membuat kue kering adalah susu bubuk. Dalam pembuatan 

cookies, fungsi utama susu adalah sebagai penambah gizi dan penambah aroma 

(Sangkan Paran, 2009:62). Cara pemakaiannya susu ke dalam pembuatan cookies 

semprit adalah memasukkannya sekaligus ke dalam adonan cookies. 
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2.1.1.6  Vanili 

Baik esens maupun bubuk, mempunyai fungsi yang sama yaitu 

memperkaya aroma cookies. Penggunaan vanili hanya sedikit, karena apabila 

terlalu banyak justru akan merusak rasa gurih dari cookies dan timbul rasa pahit 

(Ananto, 2009:24). Cara pemakaiannya vanili ke dalam pembuatan cookies 

semprit yaitu langsung dicampur ke dalam adonan cookies. 

 

2.1.2  Proses Pembuatan Cookies Semprit 

Proses pembuatan cookies semprit diawali dengan seleksi bahan yaitu 

pemilihan bahan-bahan yang memiliki kualitas baik, penimbangan bahan-bahan 

untuk menentukan seberapa besar bahan yang akan dipergunakan dalam 

pembuatan cookies semprit, alat-alat yang digunakan, pencampuran bahan-bahan 

sehingga menjadi adonan, pengovenan kemudian pengemasan (Sangkan Paran, 

2009:65). Uraian mengenai proses pembuatan cookies semprit adalah sebagai 

berikut : 

 

2.1.2.1  Seleksi Bahan 

Seleksi bahan adalah pemilihan bahan-bahan yang akan dipergunakan 

dalam pembuatan cookies semprit. Seleksi bahan dilakukan dengan cara memilih 

bahan dengan kualitas baik yang akan digunakan dalam pembuatan cookies 

semprit. 

Bahan yang memiliki kualitas baik yang sesuai digunakan dalam 

pembuatan cookies semprit diantaranya yaitu: tepung terigu memiliki kandungan 
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protein 8 - 9%, berwarna putih bersih, kering, tidak berbau apek, tidak 

menggumpal, dan tidak ditumbuhi jamur. Telur yang dipilih untuk cookies 

semprit yaitu telur ayam yang masih baru dan belum berbau, rusak atau 

membusuk. Lemak yang digunakan untuk membuat cookies semprit adalah 

margarin karena memiliki kadar lemak yang rendah daripada butter. 

 

2.1.2.2  Penimbangan Bahan 

Penimbangan bahan adalah mengukur seberapa besar bahan-bahan yang 

akan dipergunakan dalam pembuatan cookies semprit dengan menggunakan 

timbangan atau alat tertentu. Penimbangan bahan dilakukan agar bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan cookies semprit dapat sesuai dengan takaran 

resep yang digunakan. 

Bahan-bahan yang ditimbang dalam  pembuatan cookies semprit antara 

lain: tepung terigu, margarin, telur, gula, susu, vanili. Menurut Ambarini, (2005) 

Besar bahan yang dipergunakan dalam pembuatan cookies semprit adalah sebagai 

berikut : 

Tepung terigu     250 g 

Margarin             175 g 

Kuning telur       1 butir 

Susu                   2 sdm 

Vanili                 ¼  sdt 

Gula 125 g 
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2.1.2.3  Peralatan yang digunakan  

Untuk menghasilkan cookies semprit yang berkualitas harus 

memperhatikan alat-alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan dalam 

pembuatan cookies semprit adalah:  

1) Timbangan 

Timbangan yang baik adalah timbangan yang cermat dan tepat ukurannya 

dengan petunjuk jarum normal. Timbangan yang tidak tepat dapat menyebabkan 

kelebihan bahan maupun kekurangan bahan dapat mempengaruhi cookies semprit 

yang dihasilkan. 

2) Loyang  

Loyang yang digunakan sebaiknya terbuat dari aluminium karena ringan 

dan tidak mudah berkarat, penghantar panas yang baik dan tidak menyerap panas 

radiasi. Dalam pembuatan cookies semprit loyang yang digunakan harus bersih, 

tidak ada sisa pengovenan dan dalam keadaan kering. 

3) Oven  

Oven yang digunakan dalam pembuatan cookies semprit ini adalah oven 

yang dilengkapi dengan temperatur suhu. Dengan adanya temperatur suhu pada 

oven akan membantu mengkontrol suhu pada waktu pengovenan cookies semprit. 

Jika suhu terlalu besar akan menyebabkan cookies semprit cepat gosong 

sebaliknya jika suhu kurang maka cookies semprit kurang mengembang. 

4) Kompor  

Kompor yang baik adalah kompor yang nyala apinya dapat diatur dan 

apinya merata serta berwarna biru. Dalam penelitian ini menggunakan kompor gas 



 

 

22 

biasa oleh karena itu api harus diperhatikan besar kecilnya. Jika api terlalu besar 

cookies semprit akan cepat gosong dan matangnya kurang rata. Jadi api yang 

digunakan pada saat pemanggangan cookies adalah api sedang. 

5) Spuit  

Spuit digunakan untuk mencetak adonan cookies semprit. Spuit yang 

digunakan berbentuk bintang dan dalam keadaan bersih. 

6) Jam  

Jam berfungsi untuk mengukur waktu saat proses pemanggangan cookies 

semprit. 

7) Mixer 

Mixer berfungsi untuk mencampur semua bahan yang sudah ditimbang 

untuk dibuat menjadi adonan. Mixer yang digunakan harus dalam keadaan baik 

dan bersih. 

8) Alat-alat lain yang digunakan seperti sendok makan, piping bag (plastik 

segitiga) 

Sendok makan digunakan untuk mengambil bahan pada saat ditimbang. 

Pingping bag digunakan untuk wadah adonan yang akan dicetak. Piping bag yang 

digunakan berbentuk segitiga dan dalam keadaan bersih. Semua peralatan yang 

digunakan harus dalam keadaan bersih dan kering supanya bahan yang tercampur 

dan dibuat adonan bisa menghasilkan cookies semprit yang bagus. 

 

2.1.2.4  Pencampuran Bahan 

Pencampuran bahan adalah pencampuran bahan-bahan cookies semprit 

menjadi satu adonan, yaitu dengan cara campur tepung terigu aduk rata, sisihkan. 
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Campur mentega, gula halus, susu bubuk, kuning telur, dan vanili, kocok hingga 

lembut. Tambahkan campuran tepung terigu sedikit demi sedikit, aduk rata. Uleni 

sampai menjadi adonan yang mudah dicetak. 

2.1.2.5  Pencetakan Cookies Semprit 

Pencetakan adonan dilakukan dengan cara memasukkan adonan dalam 

piping bag yang ujungnya terdapat spuit bintang, kemudian semprotkan adonan 

dengan bentuk menyerupai mawar dalam loyang yang telah diolesi margarin. 

2.1.2.6  Pengovenan 

Sebelum cookies semprit masuk dalam oven, sebaiknya panaskan oven 

terlebih dahulu. Pengovenan dilakukan dengan cara memasukkan cookies semprit 

yang sudah tertata diatas loyang kedalam oven, panggang dengan suhu 180°C 

selama 15 - 20 menit. Selama pemanggangan berlangsung jangan membuka oven 

sebelum cookies semprit benar-benar matang dan berwarna kuning kecoklatan. 

2.1.2.7  Pendinginan 

Pendinginan dilakukan untuk menghilangkan uap panas sebelum 

dilakukan pengemasan.  

2.1.2.8  Pengemasan 

Pengemasan dilakukan dengan menggunakan toples yang tertutup rapat 

agar cookies dapat bertahan lama.  
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2.1.3  Kriteria Cookies Semprit 

Menurut SNI 01-2973-1992, kue kering mempunyai kriteria fisik (bau, 

rasa, warna, dan tekstur) cookies harus normal, artinya bau khas cookies sesuai 

dengan bahan kue yang digunakan, rasa enak, warna sesuai dengan zat pewarna 

yang ditambahkan, dan tekstur renyah, tidak mudah hancur, tetapi tidak keras. 

Secara umum, keadaan fisik kue kering sesuai sebagaimana mestinya. Warna 

memegang peranan penting dan menentukan kesukaan panelis terhadap suatu 

produk. Makin lama pemanggangan, produk yang dihasilkan makin coklat karena 

terjadi reaksi pencoklatan (Winarno 2002).  

Aroma cookies ditentukan oleh komponen bahan yang digunakan dan 

perbandingannya, seperti margarin, telur, bahan tambahan, dan jenis tepung. 

Menurut Badan Standarisasi Nasional (1993) Syarat mutu cookies yang baik dan 

sempurna adalah sebagai berikut : 

 

Syarat Mutu Cookies Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan (bau, rasa, aroma, terstur) Normal  

Air (% b/b) Maksimum 5 

Protein (% b/b) Maksimum 6 

Abu (% b/b) Maksimum 2 

Bahan tambahan makanan 

(pewarna dan pemanis buatan)  

Tidak diizinkan, tidak 

boleh ada 

Cemaran logam - 

Tembaga (mg/kg)  Maksimum10 

Timbal (mg/kg) Maksimum 1 

Seng (mg/kg) Maksimum 40 

Mercuri (mg/kg) Maksimum 0,05 
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Cemaran mikroba  - 

Angka komponen total (koloni/g) Maksimum  

 

Koliform  Maksimum 20 

E.colli  Kurang dari 3 

Kapang (koloni/g) Maksimum 10 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (1993).  

 

 

2.2.  Tinjauan Umum Tentang Kimpul 

2.2.1  Kimpul   

Kimpul adalah salah satu jenis dari berbagai macam umbi-umbian yang 

ada di Indonesia. Menurut Slamet Soeseno (1984:99), jenis kimpul yang 

dibudidayakan oleh orang ada 4 macam yaitu : 

1) Kimpul hitam dengan ciri-ciri tangkai daunnya ungu, bagian atas daunnya 

bewarna hijau tua, umbi coklat dengan ujung merah, rasanya agak getir jika 

kurang matang merebusnya. 

2) Kimpul hijau dengan ciri-ciri batang dan daunnya bewarna hijau tua, rasanya 

getir seperti kimpul hitam. 

3) Kimpul belitung sering disebut dengan kimpul belang karena tangkai daunnya 

yang hijau muda mempunyai garis ungu, daunnya hijau muda, umbinya 

bewarna coklat dan lebih besar dari kimpul hitam dan hijau serta memiliki 

rasa yang enak sekali. 

4) Kimpul haji atau kimpul putih dengan ciri-ciri daunnya bewarna hijau muda 

hingga kuning keputih-putihan, umbinya lebih enak kimpul diatas, batang 

daunnya dapat dimakan sebagai sayur yang dikenal dengan sayur lompong 
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dan buntil. Umbinya yang direbus sering dipakai sebagai bahan pengganti 

kentang untuk bergedel.  

Menurut Lingga Pinus (1986:172) bahwa jenis kimpul ada dua macam 

yaitu Xanthosoma sagittifolium Schoot dan Alocasia sp yang termasuk dalam 

varietas araceae. Jenis kimpul yang digunakan dalam percobaan ini adalah jenis 

kimpul Xanthosoma sagittifolium Schoot yang pada umumnya sudah dikonsumsi 

oleh masyarakat dengan ciri-ciri warna kulit hitam kecoklatan dan sedikit 

berambut serta mempunyai umbi yang besar dan padat. Adapun gambar tanaman 

umbi kimpul dapat dilihat pada gambar dibawa ini :  

 

                   Gambar 2. Kimpul Xanthosoma sagittifolium Schoot 

Menurut Bradbury dan Holloway (dalam Harijono dkk,1994:303) kimpul 

merupakan jenis umbi yang sebagian besar tersusun dari pati dan menurut 

Williams dan Chew (dalam Harijono dkk,1994:303) kimpul mempunyai 
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kandungan senyawa oksalat yang tinggi penyebab rasa gatal. Oksalat dapat 

mengikat senyawa kalsium dan membentuk senyawa kompleks yang tidak larut 

(Yayuk F.B, dkk,2004:90). 

2.2.2 Kandungan Gizi Kimpul 

Hasil analisa kandungan gizi umbi kimpul mentah dan per 100 gram berat 

bahan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi, Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Departemen Kesehatan RI 1980 dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 

Tabel 4. Kandungan Gizi Umbi Kimpul Mentah dan Rebus per 100 gram 

No Zat Gizi 
Kandungan Gizi  

Kimpul Mentah 

Kandungan Gizi 

Kimpul Rebus 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Energi 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Serat 

Abu 

Calsium 

Phospor 

Ferum 

Karotin total 

Vitamin B1 

Vitamin C 

Air 

Bdd 

145 kal 

1,2 g 

0,4 g 

34,2 g 

1,5 g 

1,0 g 

26 mg 

54 mg 

1,4 mg 

0 

0,1 mg 

2 mg 

63,1 mg 

85℅ 

145 kal 

1,2 g 

0,4 g 

34,2 g 

1,0 g 

1,1 g 

21 mg 

48 mg 

0,9 mg 

0 

0,08 mg 

1 mg 

63,0 g 

100℅ 

(Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI,1980) 

 

2.3  Tinjauan Umum Tentang Tepung Kimpul 

2.3.1  Tepung Kimpul  

Tepung kimpul merupakan hasil olahan berupa tepung yang berasal dari 

pengeringan umbi kimpul yang melalui proses pemotongan tipis-tipis, direndam 

dalam air garam, dicuci, dikeringkan (dijemur), kemudian digiling dan diayak 
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(Pinus Lingga,1986:36-37). Tepung kimpul memiliki karakteristik yaitu tidak 

mempunyai rasa manis, dalam air panas membentuk gel sehingga bersifat kental 

dan daya serapnya terhadap air tinggi. 

Menurut hasil laboratorium biologi, FMIPA Universitas Negeri Semarang 

tentang kandungan gizi tepung kimpul dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 5. Kandungan zat gizi pada tepung kimpul dalam 100 gram 

No Nama zat gizi Jumlah 

1 Karbohidrat 38,35 gram 

2 Protein 1,24 gram 

3 Lemak 0,29 gram 

4 Air 16,38 gram 

 

Menurut Belitz dan Grosch (dalam Harijono dkk, 1994:307) garam bersifat 

higroskopis sehingga dapat menarik oksalat terlarut keluar sehingga kadarnya 

menurun. Dalam percobaan ini untuk membuat tepung kimpul sebelumnya umbi 

kimpul diberikan perlakuan perendaman dengan garam dapur (NaCl) yang 

bertujuan untuk mengurangi kadar senyawa oksalat dan mencegah reaksi 

browning atau pencoklatan (dalam Harijono dkk, 1994:307).  

Prinsip mendasar dalam pembuatan tepung kimpul adalah mengurangi 

kandungan air hingga batas tertentu yaitu tidak lebih dari 10% yang disebut 

dengan proses pengeringan yang dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu 

pengeringan alami dan buatan (Norman W. Desroiser,1988).  

Pembuatan tepung kimpul dilakukan dengan pengeringan alami dengan 

menggunakan bantuan sinar matahari sebagai salah satu cara pengawetan pangan. 
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Langkah yang harus dilakukan untuk membuat tepung kimpul adalah persiapan 

bahan, pengupasan, pencucian, pengirisan, perendaman, pengeringan, 

penggilingan dan pengayakan (Henny K.H, 2003:16-22).   

Adapun urutan langkah dalam pembuatan tepung kimpul menurut Henny 

K.H (2003:16-22) dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Persiapan Bahan 

Hal yang pertama dilakukan adalah mempersiapkan bahan yaitu memilih 

(sortasi) bahan umbi kimpul yang segar dan tidak terdapat bagian yang 

busuk atau cacat. 

b. Pengupasan 

Tahap ini dimaksudkan untuk menghilangkan kulit luar kimpul dan 

mengurangi sebagian lendir pada kimpul. 

c. Pengirisan 

Kimpul yang telah dibersihkan, diiris tipis-tipis untuk mempercepat proses 

pengeringan. 

d. Perendaman 

Perendaman dilakukan dalam air garam selama 1 jam untuk menghentikan 

proses browning dan menghilangkan lendir pada kimpul yang dapat 

menyebabkan gatal karena kandungan asam oksalat pada umbi kimpul. 

Perbandingan yang digunakan yaitu untuk 1 kg kimpul dibutuhkan garam 

100 g dan air sebanyak 1 lt. 

e. Pencucian 

Pencucian ini hendaknya dilakukan pada air yang mengalir karena berfungsi 

untuk menghilangkan kotoran dan lendir yang masih melekat pada kimpul. 

f. Penirisan 
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Penirisan ini bertujuan unutk menghilangkan air yang masih terdapat dalam 

kimpul yang sudah dicuci. 

g. Pengeringan 

Pengeringan dilakukan secara alami dengan bantuan sinar matahari dengna 

cara meletakkan irisan kimpul pada tampah dan dijemur hingga kering. 

h. Penggilingan 

Bertujuan untuk mengubah tekstur irisan kimpul yang sudah kering menjadi 

tepung dengan menggunakan mesin penggiling tepung atau blender. 

i. Pengayakan 

Pengayakan dilakukan dengan menggunakan ayakan 100 mesh yang 

dimaksudkan untuk memisahkan bagian tepung yang masih kasar dan yang 

halus sehingga akan diperoleh tepung kimpul yang halus. 

Proses pembuatan tepung kimpul dapat dilihat pada skema dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimpul 
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Pengirisan 

Perendaman dengan air garam 
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2.4 Pertimbangan Penggunaan Tepung Kimpul Sebagai Bahan Dasar dalam 

Pembuatan Cookies Semprit  

Pertimbangan penggunaan tepung kimpul sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan cookies semprit dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:  

2.4.1. Aspek Potensi 

Kimpul merupakan umbi yang mudah didapat dan pada masa panen dapat 

menghasilkan jumlah yang melimpah, dengan jumlah yang melimpah tersebut 

memungkinkan kimpul tidak terjual secara cepat sehingga dapat menyebabkan 

menurunnya kualitas kimpul. Disamping itu pemanfaatan kimpul pada saat ini 

belum optimal karena itu diperlukan suatu pengolahan guna penganekaragaman 

makanan dari bahan kimpul. Salah satunya dengan dibuat menjadi tepung kimpul. 

Dengan diolah menjadi tepung kimpul dapat tahan lama dan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan dasar ataupun campuran dalam pembuatan makanan misalnya 

dalam pembuatan cookies semprit.  

2.4.2. Aspek Ekonomi 

Dilihat dari aspek ekonomi harga tepung kimpul jauh lebih murah 

dibandingkan dengan tepung terigu. Pada saat panen harga tepung kimpul Rp 

3000/kg sedangkan harga tepung terigu Rp 8000/ kg, sedangkan kimpul pada saat 

panen melimpah harganya lebih murah yaitu sekitar Rp 1500/kg setelah diolah 

menjadi tepung harga jualnya menjadi Rp 3000/ kg. Dengan dimanfaatkanya 

tepung kimpul ini dalam pembuatan cookies semprit diharapkan dapat menekan 

biaya produksi sehingga harga jual produk lebih terjangkau.  
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2.4.3.  Aspek kesukaan 

Dilihat dari aspek kesukaan kemungkinan cookies semprit dengan 

komposit tepung kimpul disukai oleh konsumen. Saat ini konsumen menyukai 

produk-produk yang menggunakan bahan baru diharapkan dengan adanya 

eksperimen cookies semprit dengan komposit tepung kimpul banyak konsumen 

yang menyukainya.  

2.4.4.  Aspek Kelayakan 

Tepung kimpul dipilih sebagai bahan komposit dalam pembuatan cookies 

semprit, karena pada umumnya umbi kimpul mudah didapatkan, banyak 

diperdagangkan di pasar tradisional. Umbi kimpul mempunyai karakteristik yang 

dapat dimanfaatkan dalam pembuatan cookies dengan cara diolah menjadi tepung 

terlebih dahulu, karena umbi kimpul mempunyai banyak kandungan air. Umbi 

kimpul biasanya diolah menjadi makanan seperti keripik, gethuk, dll. Dari 

pernyataan diatas, maka tepung kimpul layak dijadikan bahan komposit dalam 

pembuatan cookies. 

 Tinjauan Tentang Cookies Semprit Komposit Tepung Kimpul dan Tepung 

Terigu 

Cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu adalah 

cookies semprit campuran tepung kimpul dengan tepung terigu dengan prosentase 

80% dan 90%, telur, margarine,  susu bubuk, vanili kemudian dicampur sampai 

rata dan dibentuk dengan spuit serta penyelesaiannya dengan cara dioven.  

Dalam pembuatan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu menggunakan perbandingan bervariasi sebagai berikut : 
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- 80% tepung kimpul dan 20 % tepung terigu 

- 90% tepung kimpul dan 10% tepung terigu 

- 100 % tepung terigu sebagai kontrol 

Tabel 6. Resep Cookies Semprit Komposit Tepung Kimpul danTepung Terigu 

Bahan 
Sampel A 

(80%) 

Sampel B 

(90%) 

Sampel C 

(100%) 

1. Tepung kimpul 

2. Tepung terigu 

3. Margarin 

4. Kuning Telur 

5. Susu 

6. Vanili 

7. Gula 

200 gram 

  50 gram 

175 gram 

    1 butir 

    2 sdm 

     ¼ sdt 

125 gram 

225 gram 

  25 gram 

175 gram 

    1 butir 

    2 sdm 

    ¼  sdt 

125 gram 

- 

250 gram 

175 gram 

    1 butir 

    2 sdm 

    ¼ sdt 

125 gram 

 

2.5. Kerangka Berpikir 

Cookies Semprit merupakan kue kering yang rasanya manis dan bentuknya 

kecil-kecil. Pada umumnya cookies terbuat dari tepung terigu. Tepung terigu yang 

digunakan adalah jenis soft wheat yaitu tepung terigu yang mempunyai 

kandungan protein sebesar 8 - 9% dan mempunyai mutu yang baik. Tepung terigu 

berfungsi membentuk kerangka kue kering. Tetapi untuk menghasilkan kue kering 

yang lebih ringan dan renyah, gunakan tepung terigu berprotein rendah (8%). 

Untuk membuat kue kering, sebaiknya jangan menggunakan tepung terigu 

berprotein tinggi (>10%). 
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Untuk mendukung program pemerintah tentang diversifikasi pangan yaitu 

penggunaan bahan pangan lokal yang harganya relatif lebih murah dan banyak 

tersedia di Indonesia yang tercantum dalam PP 68/2002 pasal 9 dengan tujuan 

mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor seperti tepung terigu, 

maka peneliti menggunakan kimpul yang saat musim panen tiba, kurang 

dimanfaatkan dan produksinya melimpah. Hal ini akan mempengaruhi harga jual 

kimpul itu sendiri. Dengan demikian, kimpul yang dibuat menjadi tepung tersebut 

akan mempermudah penggunaannya serta dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. 

Salah satu bahan sebagai alternatif komposit, dipilih tepung kimpul dengan 

pertimbangan bahwa karakteristik dari umbi kimpul tersebut, yaitu dengan daya 

serap air tinggi, dan tekstur kimpul yang banyak mengandung air maka perlu 

adanya penanganan, salah satunya diolah menjadi tepung kimpul dan zat-zat gizi 

yang lain yang memungkinkan digunakan sebagai bahan komposit tepung terigu. 

Maka dari itu tidak menutup kemungkinan tepung kimpul dapat dimanfaatkan 

untuk dibuat berbagai macam produk makanan dan dapat dikompositkan dalam 

pembuatan cookies semprit. 

Dalam penelitian ini cookies semprit yang dibuat dengan menggunakan 

bahan dasar tepung kimpul komposit tepung terigu yang berbeda yaitu : tepung 

kimpul 80% : tepung terigu 20% dan tepung kimpul 90% : tepung terigu 10%. 

Dari dua prosentase yang berbeda pada pembuatan cookies semprit, akan 

menghasilkan mutu yang berbeda. Sehingga dapat diketahui perbandingan yang 

paling tepat untuk mendapatkan cookies semprit hasil eksperimen dengan kualitas 

yang terbaik. Untuk mengetahui kualitas dan daya terima terhadap cookies 
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semprit yang dihasilkan maka dilakukan penilaian subyektif dan penilaian 

obyektif. Penilaian subyektif terdiri dari uji inderawi dan uji kesukaan. Sedangkan 

penilaian obyektif terdiri dari uji karbohidrat dan air. Pada penyajian diatas dapat 

disusun suatu kerangka berfikir untuk memperjelas arah dan maksud penelitian : 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Kerangka Berfikir 

 

 

2.6. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 

2006 : 71). Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut : 

Tepung Kimpul dan Tepung Terigu 

Tepung Kimpul : Tepung Terigu 

      80% : 20% 

Tepung Kimpul : Tepung 

Terigu 

90% : 10% 

Cookies Semprit Komposit Tepung Kimpul dan Tepung Terigu 

Penilaian Subyektif Penilaian Obyektif 

Uji Inderawi Uji Kesukaan Uji Karbohidrat dan Air  
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a. Hipotesis Nol (Ho) : ”Tidak ada pengaruh komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu terhadap kualitas cookies semprit dengan perbandingan yang 

bervariasi jumlahnya ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur”. 

b. Hipotesis Kerja (Ha) : ”Ada pengaruh komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu terhadap kualitas cookies semprit dengan perbandingan yang 

bervariasi jumlahnya ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur”.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

          Metode penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan 

dalam kegiatan penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hal-hal yang akan dibahas dalam 

metode penelitian ini antara lain adalah : Metode penentuan objek penelitian, 

Metode pengumpulan data, Alat pengumpul data dan Metode analisis data. 

 

3.1. Metode Penentuan Objek Penelitian 

Beberapa hal yang akan diungkap dalam metode penentuan objek 

penelitian meliputi : Populasi penelitian, Sampel penelitian, Teknik 

pengambilan sampel dan Variabel penelitian. 

3.1.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan cookies semprit  

komposit tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda yaitu 80% dan 90%. 

Jenis kimpul yang digunakan Xanthosoma sagittifolium Schoot. 

3.1.2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006: 131). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari 

jumlah populasi cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

yang berbeda yaitu 80% dan 90%. 
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3.1.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2008 : 81). Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Simple random sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel diambil secara acak sehingga subyek didalam populasi 

dianggap sama karena bahan yang digunakan sudah homogen. Dengan 

demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subyek untuk 

dipilih menjadi sampel. 

3.1.4. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 

2006:116). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan ada 3 yaitu variabel 

bebas, variabel terikat dan variabel kontrol. 

3.1.4.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja dipelajari pengaruhnya 

terhadap variabel terikat atau variabel yang dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu dengan prosentase 80℅ tepung kimpul : 20℅ tepung terigu, dan 

90℅ tepung kimpul : 10℅ tepung terigu. 

3.1.4.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas cookies semprit komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan 

kesukaan serta kandungan gizi yang meliputi karbohidrat dan air. 
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3.1.4.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah faktor yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti (Sugiyono, 

2003:4). Variabel kontrol pada penelitian ini antara lain yaitu : 

1) Kondisi bahan, penggunaan bahan dan berat bahan  

Kondisi bahan yang akan digunakan harus mempunyai kualitas 

yang baik. Penggunaan bahan disini yaitu menggunakan tepung kimpul 

dan tepung terigu dengan jenis yang sama, menggunakan telur horn yang 

sama, menggunakan gula dan lemak yang sama. Berat bahan dalam hal 

ini adalah berat bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies semprit 

untuk setiap percobaan selalu dilaksanakan dengan berat yang sama 

sesuai dengan resep yang telah ditetapkan dan menggunakan timbangan 

digital. Kecuali untuk berat tepung kimpul tidak dijadikan kontrol. 

Dalam kondisi, penggunaan dan berat bahan di atas harus dikondisikan 

sama untuk semua sampel. 

2) Peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan harus dikondisikan menggunakan 

peralatan yang selalu sama untuk setiap sampel. 

3) Proses Pembuatan  

Pembuatan adonan yaitu semua bahan dicampur atau di aduk hingga 

rata. Untuk setiap percobaan, pembuatan adonan dilakukan dengan cara 

yang sama untuk semua sampel. 
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4) Lama pemanggangan  

Lama pemanggangan selama 20  menit, dengan suhu 180º C. Setiap 

percobaan, lama pemanggangan dikondisikan dengan waktu yang sama 

untuk semua sampel. 

5) Pengemasan  

 Pengemasan pada cookies menggunakan toples dan plastik yang 

kedap terhadap udara. Dalam setiap pengemasan dikondisikan 

menggunakan toples dan plastik yang sama untuk semua sampel. 

6) Pemeriksaan laboratorium 

 Pemeriksaan laboratoriun dikondisikan sama untuk semua sampel 

yaitu dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas MIPA Universitas 

Negeri Semarang. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 

Pada metode ini peneliti akan mengungkapkan beberapa hal meliputi desain 

eksperimen dan pelaksanaan eksperimen 

3.2.1. Metode Eksperimen 

Eksperimen adalah suatu rangkaian kegiatan yang dirancang secara 

sistematis dan berencana untuk mendapatkan sesuatu penemuan atau 

pengembangan produk baru. 

3.2.1.1. Desain Eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah-langkah yang perlu didesain 

sebelum eksperimen dilakukan agar data yang diperlukan dapat diperoleh 
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sehingga dapat membantu proses analisis obyektif dan kesimpulan terhadap 

permasalahan yang dibahas. Desain eksperimen yang digunakan adalah 

desain acak sederhana dimana semua perlakuan dikenakan sepenuhnya secara 

acak terhadap unit-unit eksperimen. Sebaliknya dengan demikian tidak 

terdapat batasan terhadap pengacakan misalnya dengan adanya pemblokan 

dan pengalokasian dari perlakuan terhadap unit-unit eksperimen. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006 : 87), desain acak sederhana merupakan bentuk 

dari desain random terhadap subyek dengan pola : 

 

 

Gambar 5.  True Experimental Design ke 5 : Random terhadap subjek 

Keterangan: 

E : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai perlakuan   

K : Kelompok Kontrol, yaitu kelompok yang tidak dikenai perlakuan yang 

digunakan sebagai pembanding 

R  : Random 

X  : Perlakuan (threatmen) 

O1 : Hasil observasi sesudah perlakuan eksperimen 

O2 : Hasil observasi sesudah perlakuan kelompok kontrol  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema sebagai berikut: 
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Komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu 

80%, 90% 

Tanpa komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu 

 

Cookies semprit 

hasil eksperimen  

dengan kode 
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Cookies semprit 
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Gambar 6. Skema penjelasan dari desain random terhadap subyek 

Keterangan: 

Kode A : Merupakan produk cookies semprit komposit tepung kimpul 80% 

dan tepung terigu 20 % 

Kode B : Merupakan produk cookies semprit komposit tepung kimpul 90% 

dan tepung terigu 10 % 

Kode C : Merupakan kelompok pembanding tanpa diberi perlakuan       

(komposit).    

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan bahan yang 

sudah homogen. Kedua kelompok tersebut ditentukan secara random (acak), 

untuk kemudian diberi suatu perlakuan yaitu komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu sebesar 80 %,  dan 90 % (untuk kelompok eksperimen) dan 

tanpa diberi komposit (untuk kelompok kontrol). Hasilnya berupa produk 

cookies semprit yang akan diteliti melalui observasi (oleh peneliti) dan 

penilaian (baik penilaian secara subyektif maupun penilaian secara obyektif). 

Kode C merupakan kelompok kontrol yang digunakan sebagai kelompok 

pembanding terhadap kelompok eksperimen yang dalam hal ini adalah A dan 

B. Eksperimen ini dilakukan tiga kali ulangan baik untuk kelompok 

eksperimen maupun kelompok  kontrol. Dari desain eksperimen diatas, dapat 

dibuat skema desain penelitian sebagai berikut: 
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Gambar 7. Skema Desain Penelitian 

Pembuatan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 
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Dalam penelitian ini, eksperimen akan dilakukan sebanyak tiga kali 

pengulangan untuk menghasilkan eksperimen pembuatan cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu yang stabil, dengan menggunakan 

bahan, alat, proses pengolahan dan lamanya waktu yang sama, ini dilakukan 

agar memperoleh hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.  

3.2.1.2 Pelaksanaan Eksperimen 

Prosedur pelaksanaan eksperimen merupakan langkah-langkah yang 

telah ditentukan dalam melaksanakan percobaan pembuatan cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu. Adapun prosedur pelaksanaan 

eksperimen meliputi waktu dari tempat eksperimen dan tahap-tahap 

eksperimen. 

3.2.1.2.1 Tempat dan waktu eksperimen  

Eksperimen dilakukan di rumah sendiri dengan alamat Jl. Puspanjolo 

Timur 6 No.222 Semarang, sedangkan waktu pelaksanaannya pada bulan Mei 

– Juni 2011 . 

3.2.1.2.2 Tahap-Tahap Eksperimen  

Tahap-tahap eksperimen ini harus dikondisikan sama untuk semua 

sampel, antara lain : 

a. Pembuatan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu dengan prosentase 80 % yaitu dalam persiapan bahan : semua 

bahan menggunakan jenis yang sama dengan kondisi bahan 

menggunakan kualitas yang terbaik dan berat yang sama kecuali 

berat tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda-beda, persiapan 
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alat menggunakan peralatan yang selalu sama, dalam pencampuran 

bahan-bahan diaduk hingga rata dengan cara / perlakuan yang sama, 

lama pengovenan selama 20  menit dengan suhu 180º C, ukuran dan 

bentuk harus dikondisikan sama dan berbentuk mawar serta 

pengemasan menggunakan toples dan plastik yang kedap terhadap 

udara. 

b. Pembuatan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu dengan prosentase 90 % yaitu dalam persiapan bahan : semua 

bahan menggunakan jenis yang sama dengan kondisi bahan 

menggunakan kualitas yang terbaik dan berat yang sama kecuali 

berat tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda-beda, persiapan 

alat menggunakan peralatan yang selalu sama, dalam pencampuran 

bahan-bahan diaduk hingga rata dengan cara / perlakuan yang sama, 

lama pengovenan selama 20  menit dengan suhu 180º C, ukuran dan 

bentuk harus dikondisikan sama dan berbentuk mawar serta 

pengemasan menggunakan toples dan plastik kedap udara. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penilaian. Penilaian yang digunakan dalam eksperimen terdiri dari 

penilaian subyektif dan penilaian obyektif. Penilaian subyektif dilakukan 

dengan uji inderawi dan uji organoleptik, sedangkan penilaian obyektif 

dilakukan dengan uji laboratorium. 
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3.3.1 Penilaian Subyektif 

Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau sifat-

sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen atau 

alat. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas dari 

cookies semprit hasil eksperimen dengan menggunakan uji inderawi dan uji 

kesukaan. 

3.3.1.1 Uji Inderawi 

Uji inderawi adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan 

pangan dengan menggunakan indera manusia termasuk indera penglihatan, 

penciuman, perasa, peraba dan pendengaran (Bambang Kartika, 1998:2). 

Untuk melaksanakan pengujian inderawi diperlukan instrumen sebagai alat 

ukur yaitu panelis agak terlatih dengan mengetahui sifat-sifat sensorik dari 

sampel yang dinilai dan mengetahui tentang cara-cara penilaian yang 

meliputi penilaian terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa (Soekarto, 

1985:49). Menurut Bambang Kartika (1998:3) karakteristik pengujian 

inderawi meliputi : penguji melakukan penginderaan dengan perasaan, 

methode pengujian yang dipergunakan telah pasti, pada umumnya penguji 

telah melakukan seleksi dan latihan sebelum pengujian, subyektifitas penguji 

relatif kecil karena penguji bekerja seperti sebuah alat penganalisa dan 

pengujian dilakukan dalam bilik-bilik pengujian dewan hasil pengujian akan 

dianalisa dengan methode statistik. 

 

 

 



 

 

47 

3.3.1.2 Uji Organoleptik 

Penilaian organoleptik adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan 

untuk mengungkap, mengukur, menganalisa dan menafsir reaksi indera 

penglihatan, perasa, pembau dan peraba ketika menangkap karakteristik 

produk. Karakteristik pengujian organoleptik menurut Bambang Kartika 

(1988:4) adalah penguji cenderung malakukan penilaian berdasarkan 

kesukaan, penguji tanpa melakukan latihan, penguji umumnya tidak 

melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan seperti dalam pengujian 

inderawi, pengujian dilakukan di tempat terbuka sehingga diskusi 

kemungkinan terjadi. Pada waktu melakukan uji kesukaan ini digunakan 

tingkat kesukaan panelis terhadap sampel.  

Uji kesukaan merupakan pengujian yang panelisnya mengemukakan 

responnya yang berupa senang tidaknya terhadap sifat bahan yang diuji. Pada 

pengujian ini digunakan panelis yang belum terlatih (Kartika, 1988:56). 

Panelis diminta untuk mengemukakan pendapatnya secara spontan tanpa 

membandingkan dengan sampel standar. Oleh karena itu pengujian dilakukan 

secara berurutan, tidak disajikan secara bersama-sama (Bambang Kartika, 

1988:56).  

3.3.2 Penilaian Obyektif 

Penilaian obyektif dilakukan dilaboratorium yang bertujuan untuk 

mengetahui kadar karbohidrat dan air dari sampel cookies semprit komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu. Pengujian ini dilakukan di Laboratorium 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang Gedung D8, Kampus Sekaran 

Gunung Pati Semarang. 
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3.4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengumpulkan data-data penilaian uji inderawi adalah panelis agak terlatih 

dan lembar penilaian, uji organoleptik adalah panelis tidak terlatih dan 

penilaian (Bambang Kartika, 1988:17). 

3.4.1 Panelis agak terlatih 

Panelis agak terlatih digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data 

dari kualitas sampel yang dilakukan melalui uji inderawi dengan indikator 

rasa, warna, aroma dan tekstur. Panelis agak terlatih merupakan kelompok 

dimana anggotanya bukan merupakan hasil seleksi tapi umumnya terdiri dari 

individu-individu yang secara spontan mau bertindak sebagai penguji 

(Bambang Kartika, 1988:18). 

Uji inderawi dilakukan panelis agak terlatih ini dengan cara skoring, 

untuk mengetahui perbedaan kualitas cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu 80℅ dan 90℅. Panelis agak terlatih dalam 

penelitian ini dilakukan oleh 22 orang mahasiswa TJP konsentrasi tata boga 

yang telah lulus mata kuliah Analisis Mutu Pangan dengan alasan mereka 

telah memperoleh dasar-dasar dari penilaian inderawi suatu produk makanan. 

Menurut Soewarno T, Soekarto,(1985:49) Panelis agak terlatih ini dipilih 

berdasarkan ketentuan-ketentuan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 

panelis agak terlatih  sebagai berikut : 

1) Mengetahui sifat sensorik dari makanan yang dinilai. 

2) Mengetahui cara penilaian inderawi. 
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3) Mempunyai tingkat kepekaan dan keajekan yang tinggi. 

4) Telah dilatih sebelum pengujian. 

5) Instrumen harus valid dan reliabel. 

Dalam penilaian terhadap bahan pangan, sifat pertama kali yang 

menentukan diterima atau ditolaknya bahan tersebut oleh pemakai adalah 

sifat-sifat inderawi yang dimilikinya (Bambang Kartika, 1988:5). Di bawah 

ini akan dijelaskan pengujian inderawi ada beberapa tahapan yaitu : 

a. Penglihatan 

Sifat penglihatan atau kenampakan merupakan sifat pertama yang 

diamati oleh konsumen sedangkan sifat-sifat yang lain akan dinilai kemudian. 

Sifat penglihatan yang dinilai adalah berupa warna. Warna bukan merupakan 

suatu zat/benda melainkan suatu sensasi seseorang oleh karena adanya 

rangsangan dari seberkas energi radiasi yang jatuh ke indera mata/retina mata 

(Bambang Kartika, 1988:6-7). Warna yang terbaik pada cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu yaitu bewarna kuning kecoklatan. 

b. Perabaan 

Perabaan terjadi hampir seluruh permukaan kulit dengan kepekaan yang 

berbeda-beda, beberapa daerah seperti rongga mulut seperti, bibir, tangan 

mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap kepekaan. Sifat perabaan 

dikaitkan dengan 3 hal, struktur, tekstur dan konsistensi. Struktur merupakan 

sifat dari kompoen penyusun bahan, tekstur merupakan sensasi tekanan yang 

dapat diamati dengan mulut (pada waktu digigit, dikunyah dan ditelan) atau 

pun perabaan dengan jari. Sedangkan konsistensi merupakan sebab yang 
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berhubungan dengan kharakteristik bahan seperti tebal, tipis, halus. Dari 

ketiga hal diatas timbul bermacam-macam istilah dalam sifat perabaan ini. 

Pada saat dilakukan pengujian inderawi, sifat-sifat seperti keras atau 

lemahnya bahan pada saat digigit, pemecahan dalam fragmen-fragmen, 

hubungan antar serat-serat yang ada dan sensasi lain (Bambang Kartika, 

1988:9-10). Seperti halnya untuk penilaian tektur, kriteria tekstur yang baik 

pada cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu yaitu renyah 

khas cookies. 

c. Pembauan  

Bau-bauan (aroma) dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

diamati dengan indera Pembau. Untuk dapat menghasilkan bau, zat-zat yang 

harus dapat menguap, sedikit larut dalam air dan sedikit dapat larut dalam 

lemak. Dalam pengujian inderawi bau lebih komplek daripada rasa (Bambang 

Kartika, 1988:10).  

Bau (aroma) dan suatu produk dapat diamati baik dengan cara membau 

maupun dengan merasakan. Zat yang menghasilkan bau sering lebih kuat 

diamati dengan merasakan daripada dengan membau. Ada dua cara dalam 

mengamati bau ayitu lewat indera pembau, dimana rangsangan akan diterima 

oleh “region alfactoria” (R) sutu bagian pada bagian atas rongga hidung, 

lewat mulut terutama bagi mereka yang sukar mengamati lewat hidung 

(Bambang Kartika, 1988:11). Bau dalam cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu terbaik yaitu aroma tepung kimpul nyata. 
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d. Pengecap  

Telah diketahui adanya empat macam rasa dasar : manis, asin, asam dan 

pahit. Kualitas empat rasa dasar dipengaruhi oleh konsentrasinya. Rasa manis 

pada gula akan bertambah apabila konsentrasi gula semakin tinggi tetapi 

sampai konsentrasi tertentu rasa enak yang ditimbulkannya akan menurun. 

Begitu pula pada ketiga rasa yang lain. Umunya bahan pangan tidak hanya 

terdiri dari salah satu rasa secara terpadu sehingga menimbulkan citra rasa 

yang utuh. Kecuali itu rasa suatu bahan pangan merupakan hasil kerjasama 

indera-indera yanglain. Indera penglihatan, pembauan dan perabaan ikut 

berperan dalam pengamatan rasa pada bahan pangan. Dalam hal kepekaan 

rasa, maka rasa manis dapat mudah dirasakan pada ujung lidah, rasa asin pada 

ujung dan pinggir lidah, rasa asam pada pinggir lidah dan rasa pahit pada 

bagian belakang (Bambang Kartika, 1988:12-13). Rasa yang terbaik pada 

cookies semprit yaitu ideal dan rasa yang terbaik pada cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu yaitu terasa bahan kompositnya. 

Dari uraian pengujian inderawi di atas dengan indikator rasa, warna, 

aroma dan tekstur. Untuk mengumpulkan data dari kualitas sampel di bawah 

ini akan dijelaskan kisi-kisi pedoman wawancara (untuk menjaring panelis) 
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Tabel 7. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara (Menjaring Panelis) 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No.Soal 

Panelis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kesediaan panelis 

 

 

 

 Penglihatan 

 

 

 Perabaan 

 

 

 

 

 

 Pembauan 

 

 

 Pengecap 

 

 Pengetahuan 

umum cookies 

 

 Pengetahuan 

umum tepung 

kimpul dan tepung 

terigu 

 Calon panelis bersedia 

atau tidak dalam 

mengikuti suatu 

penelitian 

 Kesehatan mata calon 

panelis (no2.iritasi, 

no3.buta, no11.warna)  

 Tangan mempunyai 

kepekaan yang tinggi 

terhadap perabaan. 

Sifat perabaan dikaitkan  

dengan 3 hal : struktur, 

tekstur, dan konsistensi 

 Kesehatan hidung calon 

panelis (no5.flu, no6. 

Asma, no12.aroma) 

 Kesehatan mulut calon 

panelis (sariawan) 

 

 Pengetahuan cookies 

semprit  

 

 Pengetahuan tepung 

kimpul dan tepung 

terigu 

1 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

3 

5 

 

1 

 

1 

1 

 

 

2,3,11 

 

13 

 

 

 

 

5,6,12,17 

4,14 

 

8,9,10 

 

15,16 

 

Materi yang diwawancarakan meliputi ketersediaan menjadi panelis, 

keadaan kesehatan, dan pengetahuan tentang  cookies semprit. Ketentuan 
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penilaian adalah apabila jawaban tidak memenuhi salah satu indikator maka 

panelis tidak berpotensi menjadi calon panelis. 

Dari hasil wawancara akan diketahui siapa yang memenuhi persyaratan 

kesehatan dan bersedia menjadi panelis. Untuk mendapatkan panelis agak 

terlatih yang memenuhi syarat valid dan reliabel maka dilakukan validitas 

instrumen dan reliabilitas instrumen. 

3.4.1.1 Validitas Instrumen 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 168), validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Validitas instrumen dapat dilihat apabila instrumen dapat 

mengukur sesuai dengan keadaan sebenarnya. Validitas instrumen terdiri dari 

validitas internal dan validitas isi. 

3.4.1.1.1 Validitas Internal 

Validitas internal adalah kevalidan instrumen dilihat dari kondisi internal 

panelis yang beragam (Arikunto, 2006:171). Kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan validitas internal adalah melalui wawancara. Materi yang 

diwawancara meliputi kesediaan menjadi panelis, keadaan kesehatan dan 

pengetahuan tentang cookies. Ketentuan penilaian adalah apabila jawaban 

tidak memenuhi salah satu indikator, maka calon panelis tidak berpotensi 

menjadi panelis. Calon panelis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa TJP Konsentrasi Tata Boga yang telah lulus mata kuliah Analisis 

Mutu Pangan yang berjumlah 30 orang untuk diseleksi, dari 30 orang panelis 

hanya 25 orang yang lolos seleksi dengan ketentuan nilai yaitu jika jumlah 

skor ≥ 75% dan 5 orang yang tidak lolos seleksi karena jumlah skor ≤ 75%. 
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Seleksi ini bertujuan untuk mencari calon panelis yang memiliki kepekaan 

yang cukup, sehingga dapat menilai hasil eksperimen dengan baik dan benar. 

3.4.1.1.2 Validitas Isi 

Validitas isi adalah meningkatkan kepekaan calon panelis yang validitas 

internalnya sudah memenuhi syarat dan supaya mampu menilai karakteristik 

mutu pangan pada produk meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur dengan 

tepat dan benar. Menurut (Bambang Kartika, dkk. 1988 : 24) data hasil 

penilaian dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika 
RangeJumlah

JumlahRange
 > 1, maka calon panelis diterima 

Jika 
RangeJumlah

JumlahRange
 < 1, maka calon panelis ditolak 

Dari hasil analisis tersebut akan diketahui hasil perhitungan range method 

diperoleh rasio jika > 1, maka calon panelis memenuhi syarat. Jika rasio < 1, 

maka calon panelis tidak memenuhi syarat. Dalam pengujian validitas isi dari 

25 orang calon panelis hanya 22 orang yang valid. 

 

3.4.1.2 Reliabilitas Instrumen 

Reabilitas Instrumen adalah pengukuran yang memiliki konsisten tinggi 

sebagai pengukuran yang ajeg atau stabil (Sugiyono, 2008:04). Reliabilitas 

tersebut sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, berarti panelis 

tersebut dapat menialai secara ajeg yaitu penilaian tetap sama dan mendekati 

sama, walaupun penilaian dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda. 

Untuk mendapatkan panelis yang reliabel calon panelis yang diterima pada tahap 
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penyaringan selanjutnya dilakukan tahap latihan. Pada tahap latihan panelis 

melakukan penilaian pada cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu sebanyak 6 kali pada waktu yang berbeda, kemudian dilakukan perhitungan 

dengan melakukan range  method, syarat minimal panelis agak terlatih yang 

reliabel adalah apabila total skor dalam range > 60% berarti dapat diandalkan 

menjadi panelis agak terlatih. Sedangkan apabila panelis yang total skor dalam 

range < 60 % maka calon panelis tidak dapat diandalkan menjadi panelis agak 

terlatih (Bambang Kartika, dkk, 1988:22). Dalam pengujian reliabilitas dari 25 

orang calon panelis hanya 22 orang yang reliabel. 

3.4.1.3 Lembar Penilaian (Instrumen) Uji Kualitas 

Lembar penilaian digunakan untuk menilai kualitas dari cookies semprit. 

Kualitas dari cookies semprit terdiri dari 4 indikator yaitu warna, rasa, aroma dan 

tekstur. Calon panelis harus menilai sampel berdasarkan indikator warna, rasa, 

aroma dan tekstur tersebut. Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman uji kualitas 

cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu : 

Tabel 8. Kisi-Kisi Pedoman Uji Kualitas  

Cookies Semprit Komposit Tepung Kimpul dan Tepung Terigu 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Kualitas 

cookies 

semprit 

 

    Pengertian 

mutu cookies 

semprit yang 

baik 

- Warna 

 

- Rasa 

 

 

 

 

 

- Warna 

- Warna bagian dalam 

- Warna penampang luar 

- Rasa 

- Rasa manis cookies semprit 

- Rasa tepung kimpul dan tepung 
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- Aroma 

 

 

 

 

- Tekstur 

terigu 

- Aroma 

- Aroma cookies semprit  

- Aroma tepung kimpul dan tepung 

terigu 

- Tekstur 

- Tekstur renyah khas cookies 

 

Kisi-kisi adalah sebuah tabel yang menunjukkan hubungan antara hal-hal 

yang disebutkan dalam baris dengan hal-hal yang disebutkan dalam kolom 

(Suharsimi Arikunto, 2006:162). Dalam kisi-kisi ini dijelaskan mengenai variabel 

yaitu kualitas cookies semprit, sub variabel yaitu pengertian mutu cookies semprit 

yang baik, indikatornya yaitu warna, rasa, aroma dan tekstur serta deskriptornya 

adalah warna pada bagian dalam dan penampang luar, rasa manis cookies semprit 

dan tepung kimpul, aroma cookies semprit dan aroma tepung kimpul, serta tekstur 

cookies. 

3.4.2  Panelis tidak terlatih 

Panelis tidak terlatih dipakai untuk menguji tingkat kesukaan pada suatu 

produk ataupun menguji tingkat kemauan untuk mempergunakan suatu produk 

(Bambang Kartika, 1988:18). Karena menyangkut tingkat kesukaan terhadap 

suatu produk makanan maka semakin besar jumlah anggota panelis, maka 

hasilnya akan semakin baik. Panelis yang digunakan untuk mengukur kesukaan 

masyarakat terhadap cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

minimal 80 orang (Bambang Kartika, 1988:32). 



 

 

57 

Panelis tidak terlatih yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

panelis yang telah mengenal cookies dan sudah biasa mengkonsumsinya serta 

tidak melakukan latihan sebelum melakukan penilaian. Panelis yang digunakan 

adalah masyarakat umum sebanyak 80 orang terdiri dari remaja putra dan putri 

usia 14 – 20 tahun dan dewasa putra dan putri usia 21 – 40 tahun. Penilaian ini 

tidak berdasarkan pada kepekaan akan tetapi berdasarkan pada tingkatan umur. 

Panelis digunakan sebagai uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesukaan atau penerimaan konsumen terhadap cookies semprit komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu semua hasil percobaan. Untuk menguji tingkat 

kesukaan pada suatu produk ataupun menguji tingkat kemauan untuk 

mempergunakan suatu produk, di bawah ini akan dijelaskan kisi-kisi pedoman uji 

kesukaan yaitu : 

Tabel 9. Kisi-Kisi Pedoman Uji Kesukaan 

Variabel Sub Variabel Indikator Deskriptor 

Kualitas dari segi 

kesukaan / 

subyektifitas 

     Uji Kesukaan  Warna 

 Rasa 

 Aroma 

 Tekstur 

 Kesukaan warna 

 Kesukaan rasa 

 Kesukaan aroma 

 Kesukaan tekstur 

 

Untuk melakukan uji kesukaan ini digunakan tingkat kesukaan panelis 

terhadap sampel yaitu dengan tingkatan sebagai berikut : 

1)   Sangat suka                 skor 4 

2)   Suka                        skor 3 

3) Kurang suka   skor 2 

4) Tidak suka  skor 1  
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3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah cara pengolahan data yang diperoleh dari hasil 

pengujian. Setelah data yang diperoleh dari panelis terkumpul, data di tabulasi 

kemudian dianalisis untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah 

ditentukan. Teknik analisis data hasil uji inderawi terhadap cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu hasil percobaan adalah menggunakan 

metode analisis klasifikasi tunggal (ANAVA), sedangkan metode analisis untuk 

uji kesukaan masyarakat terhadap cookies semprit komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu hasil percobaan menggunakan analisis diskriptif prosentase, namun 

sebelum data dianalisis dengan ANAVA perlu dilakukan uji prasyarat hipotesis 

yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

3.5.1 Uji Normalitas 

Uji kenormalan ini dapat dipenuhi melalui dua jalan. Pertama, 

mengadakan pengetesan normalitas (test of normality) dengan rumus-rumus yang 

sudah diketahui. Ini dilakukan jika belum mempunyai bukti-bukti bahwa gejala 

yang diselidiki mengikuti ciri-ciri distribusi normal. Kedua, jika telah mempunyai 

bukti-bukti bahwa variabel yang diselidiki telah mengikuti distribusi normal, baik 

bukti ini diperoleh dari penyelidikan-penyelidikan pendahuluan maupun dari 

penyelidikan-penyelidikan orang lain yang mendahului, dapat menggunakan 

bukti-bukti ini sebagai landasan untuk memenuhi syarat atau tuntutan normalitas 

ini. 

Uji kenormalan dilakukan secara parametrik dengan menggunakan 

penaksir rata-rata dan simpangan baku, maka dalam bagian ini akan diperlihatkan 
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uji kenormalan secara nonparametric. Uji normalitas adalah suatu cara untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh dari penilaian itu normal atau tidak, untuk 

membuktikannya maka perlu dilakukan uji normalitas data dengan metode 

Liliefors karena jumlah data peneliti ≤ 30, dengan langkah-langkah yang 

diungkapkan oleh Sudjana ( 2002 : 466 ) yaitu seperti berikut ini : 

1. Mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. 

2. Menghitung mean X = 
N

X1
 

3. Menghitung simpangan baku (S). S = 
1

)( 1

N

XX
 

4. Mengubah skor dasar menjadi skor baku (Z1). Z =
S

XX1  

5. Menghitung luas F(Z1), dengan mengkonsultasikan harga Z1 pada tabel 

dengan ketentuan jika F1 < Z1 maka Z1 dikurangi F1 dan jika F1 > Z1 maka 

F1 dikurangi Z1. 

6. Menghitung S (Z1) = 
X

x
 

7. Menghitung Lo = F (Z1) – S (Z1), dengan ketentuan 

Jika Lo > Ltabel, maka data yang diperoleh tidak normal 

Jika Lo < Ltabel, maka data yang diperoleh normal. 

 

3.5.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dari penelitian panelis agak terlatih itu homogen atau tidak maka 
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perlu dilakukan uji homogenitas data, dimana pada penelitian ini 

menggunakan uji Bartlett (Sudjana 2006 : 261). Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut : 

 

1. Menghitung varians dari semua sampel dengan rumus 

  

2. Mencari harga satuan  

3. MenghitungChi kuadrat  

Dengan In 10=2,3026 disebut logaritma asli dari bilangan. Dengan taraf 

nyata 5% tolak ho jika  , dimana  didapat dari tabel 

chi kuadrat dengan peluang  dan dk:  dengan k adalah 

kelompok sampel (Sudjana 2006 : 263).  

3.5.3  Analisis Varian Klasifikasi Tunggal (ANAVA) 

Analisis varian dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis 

kerja yang berbunyi “Ada Pengaruh Terhadap Kualitas Cookies Semprit  

Komposit Tepung Kimpul dan Tepung Terigu dengan perbandingan yang 

bervariasi jumlahnya ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur”. Data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan anava klasifikasi tunggal karena 

variabelnya hanya satu. Analisis ANAVA ini termasuk dalam pengujian duo 

trio karena pengujian duo trio ini salah satu sampelnya ada yang dijadikan 

sebagai kontrol (R) dan  digunakan untuk menentukan pengujian inderawi. 

Adapun rumus ANAVA adalah sebagai berikut :  
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Tabel 10. Rumus Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

Sumber Varian 

(SV) 

Derajat Bebas 

(db) 

Jumlah Kuadrat 

(JK) 

Rerata JK 

(MK) 

Sampel (a) dba = a – 1 JKa = 
N

X

b

X
22

 MKa = 
a

a

db

JK
 

Panelis (b) dbb =  b – 1 JKb = 
N

Xt

a

Xt
22

 MKb = 
b

b

db

JK
 

Error    (c) dbc = dba-dbb JKC = JKt – JKa - JKb MKc = 
c

c

db

JK
 

Total a x b – 1 JKt = 
N

Xt
X

2

2
  

 Sumber : Bambang Kartika, 1988 : 86 

 

  Keterangan :  

N    = Jumlah Subyek Keseluruhan 

a   = Banyaknya sampel   

b  = Jumlah panelis 

(∑ X)
2
      = Jumlah nilai total panelis 

∑ (∑Xt)
2 

= Jumlah total nilai sampel 

(∑ Xt)
2
   = Jumlah total nilai 

N

Xt
2

 = Faktor koreksi 

Ketentuan analisis varian jika Fo > Ft pada daftar signifikansi 5% maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Maka diantara sampel terdapat perbedaan yang 

nyata. Sebaliknya jika Fo < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Untuk mengetahui apakah hasil eksperimen memperoleh hasil yang 

berbeda nyata, maka dilakukan analisis lanjutan untuk mengetahui perbedaan 

antar sampel. Dalam penelitian ini uji lanjutan yang digunakan adalah Uji 

Tukey. 



 

 

62 

3.5.3.1  Uji Tukey 

Uji tukey digunakan apabila dari perhitungan anava klasifikasi tunggal 

menyebutkan adanya perbedaan tiap-tiap sampel, jika tidak ada perbedaan 

maka tidak perlu dilakukan uji lanjutan atau uji tukey. Untuk mengetahui 

seberapa besar perbedaan antar sampel cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu hasil eksperimen, dilakukan uji tukey dengan nilai 

pembanding. Dalam uji tukey digunakan rumus sebagai berikut : 

Standar error =   
PanelisJumlah

ErrorKuadratJumlahRerata
 

(Bambang Kartika, 1988: 83) 

Selanjutnya mencari nilai LSD (Least Signifikansi Difference) 

pembanding antar sampel, dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

 

 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai perbandingan antar 

sampel. Untuk menentukan perbandingan yang paling baik diantara sampel A 

dan B yaitu dengan melihat Mean yang terbesar merupakan sampel tersebut 

kualitas baik. 

3.5.4 Analisis Deskriptif Prosentase   

Analisis ini digunakan untuk uji kesukaan konsumen terhadap suatu 

bahan atau memproduksi reaksi konsumen terhadap sampel yang diajukan, 

oleh karena itu panelis diambil dalam jumlah banyak dan mewakili populasi 

masyarakat tertentu. Untuk mengetahui daya terima dari konsumen dilakukan 

Nilai Pembanding = Standart Error x Nilai LSD dari tabel 
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analisis deskriptif  kualitatif prosentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari 

panelis harus dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif. Menurut 

Mohamad Ali (1987:184) Skor nilai untuk mendapatkan prosentase 

dirumuskan sebagai berikut : 

%100%
N

n
 

Keterangan : 

% = Skor prosentase 

N = Skor ideal (skor tertinggi x jumlah panelis) 

n  = Jumlah skor yang diperoleh 

Untuk mengubah data skor prosentase menjadi nilai kesukaan 

konsumen, analisisnya sama dengan analisis kualitatif dengan nilai yang 

berbeda, yaitu sebagai berikut :  

Nilai tertinggi    : 4 (sangat suka) 

Nilai terendah    : 1 (tidak suka) 

Jumlah kriteria yang ditentukan : 4  kriteria  

Jumlah panelis    : 80 orang 

Langkah-langkah deskriptif prosentase adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung skor maksimal dengan cara mengalikan jumlah panelis 

dengan skor tertinggi. Skor maksimal = 80 x 4 = 320 

2. Menghitung skor minimal dengan cara mengalikan jumlah panelis dengan 

skor terendah. Skor minimal 80 x 1 = 80 

3. Menghitung prosentase maksimal dengan cara jumlah skor maksimal 

dibagi jumlah skor maksimal dikali 100 % :  320/ 320 X 100% = 100% 
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4. Menghitung skor prosentase minimal dengan cara jumlah skor minimal 

dibagi jumlah skor maksimal dikali 100% : 80 / 320 X 100% = 25% 

5. Menghitung rentang prosentase = 100% - 25% = 75% 

6. Menghitung interval kelas prosentase = 80 % : 4 = 20% 

 

   Tabel 11 . Interval prosentase dan Kriteria Kesukaan 

Prosentase Kriteria Kesukaan 

20,00 – 39,99 

40,00 – 59, 99 

60,00 – 79,99 

80,00 – 100,00 

Tidak suka 

Kurang suka 

Suka 

Sangat suka 

 

Skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung 

prosentasenya, kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan tabel diatas, 

sehingga diketahui kriteria tingkat kesukaan masyarakat.   

 



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan pembahasan dari hasil 

pembuatan cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu terdiri 

dari deskripsi data hasil uji inderawi, hasil uji normalitas, hasil uji 

homogenitas, hasil uji analisis varians klasifikasi tunggal berdasarkan hasil uji 

inderawi terhadap sampel hasil eksperimen ditinjau dari aspek warna (warna 

penampang dalam dan warna penampang luar), rasa (rasa manis cookies 

semprit dan rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu), aroma 

(aroma harum dan aroma tepung kimpul dan tepung terigu), dan tekstur 

(tekstur kerenyahan dan tekstur pori-pori penampang) maupun keseluruhan 

aspek, hasil uji tukey, hasil uji laboratorium dan analisis uji kesukaan 

masyarakat terhadap cookies semprit  hasil eksperimen. 

4.1.    Hasil Penelitian dan Analisis Data 

Berdasarkan komposit tepung kimpul dan tepung terigu yang digunakan 

maka cookies semprit yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, 

yaitu cookies semprit dengan komposit tepung kimpul dan tepung terigu 90% 

(kode sampel 576), cookies semprit dengan komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu 80%  (kode sampel 421). 
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4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Uji inderawi dilakukan oleh 22 orang panelis agak terlatih untuk 

menilai kedua cookies semprit hasil eksperimen berdasarkan warna (warna 

penampang dalam dan warna penampang luar), rasa (rasa manis cookies 

semprit dan rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu), aroma 

(aroma harum dan aroma tepung kimpul dan tepung terigu), dan tekstur 

(tekstur kerenyahan dan tekstur pori-pori penampang) di mana penilaian 

dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing aspek. Adapun deskripsi data 

per aspek berdasarkan penilaian dari masing-masing panelis agak terlatih 

(dalam bentuk skor bulat) dapat dipaparkan sebagaimana berikut : 

4.1.1.1 Warna 

1) Warna penampang dalam 

Sampel 576 diberi skor 1 oleh 4 orang panelis, diberi skor 2 oleh 13 

orang panelis, dan diberi skor 3 oleh 5 orang panelis lainnya. Sampel 

421 diberi skor 3 oleh 7 orang panelis dan skor 4 oleh 15 orang panelis  

lainnya. Sampel 332 diberi skor 4 oleh 3 orang panelis, diberi skor 3 

oleh 16 orang panelis dan skor 2 oleh 3 orang panelis. 

2) Warna penampang luar 

Sampel 576 diberi skor 3 oleh 2 orang panelis, diberi skor 2 oleh 18 

orang panelis, dan 2 orang panelis lainnya memberi skor 1. Sampel 

421 diberi skor 4 oleh 2 orang panelis, skor 3 oleh 17 panelis, dan 3 

panelis lainnya memberi skor 2. Sampel 332 diberi skor 3 oleh 6 orang 

panelis dan skor 4 oleh 16 orang panelis. 
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4.1.1.2 Rasa 

1) Rasa manis gurih cookies semprit 

Sampel 576 diberi skor 3 oleh 5 orang panelis, diberi skor 2 oleh 13 

orang panelis, dan 4 orang panelis lainnya memberi skor 1. Sampel 

421 diberi skor 4 oleh 3 orang panelis, diberi skor 3 oleh 17 orang 

panelis, dan diberi skor 2 oleh 2 orang panelis lainnya. Sampel 332 

diberi skor 3 oleh 7 orang panelis dan skor 4 oleh 15 orang panelis. 

2) Rasa cookies semprit tepung kimpul 

Sampel 576 diberi skor 3 oleh 7 orang panelis dan diberi skor 4 oleh 

15 orang panelis. Sampel 421 diberi skor 2 oleh 3 orang panelis dan 

diberi skor 3 oleh 19 orang panelis lainnya. Sampel 332 diberi skor 1 

oelh 11 orang panelis dan skor 2 oleh 11 orang panelis. 

4.1.1.3 Aroma  

1) Aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

Sampel 576 diberi skor 4 oleh 15 orang panelis dan 3 orang panelis 

lainnya memberi skor 7. Sampel 421 diberi skor 3 oleh 17 orang 

panelis dan diberi skor 2 oleh 5 orang panelis lainnya. Sampel 332 

diberi skor 1 oleh 14 orang panelis dan skor 2 oleh 8 orang panelis. 

2) Aroma harum 

Sampel 576 diberi skor 1 oleh 4 orang panelis, diberi skor 2 oleh 14 

orang panelis, dan 4 orang panelis lainnya memberi skor 3. Sampel 

421 diberi skor 3 oleh 15 orang panelis dan diberi skor 4 oleh 7 orang 
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panelis lainnya. Sampel 332 diberi skor 3 oleh 6 orang panelis dan 

skor 4 oleh 16 orang panelis. 

4.1.1.4 Tekstur 

1) Tekstur kerenyahan 

Sampel 576 diberi skor 1 oleh 3 orang panelis, diberi skor 2 oleh 17 

orang panelis, dan 2 orang panelis lainnya memberi skor 3. Sampel 

421 diberi skor 3 oleh 7 orang panelis dan diberi skor 4 oleh 15 orang 

panelislainnya. Sampel 332 diberi skor 3 oleh 15 orang panelis dan 

skor 4 oleh 7 orang panelis. 

2) Tekstur pori-pori penampang 

Sampel 576 diberi skor 3 oleh 4 orang panelis dan 18 orang panelis 

lainnya memberi skor 4. Sampel 421 diberi skor 2 oleh 4 orang 

panelis dan diberi skor 3 oleh 18 orang panelis lainnya. Sampel 332 

diberi skor 3 oleh 5 orang panelis, diberi skor 2 oleh 13 orang panelis 

dan skor 1 oleh 4 orang panelis. 

Uraian di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini: 

Tabel 12. Deskripsi Data Hasil Uji Inderawi 

Aspek   
576 421 332 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

WPD 4 13 5 0 0 0 7 15 0 3 16 3 

WPL 2 18 2 0 0 2 17 2 0 0 6 16 

RM 4 13 5 0 0 2 17 3 0 0 7 15 

RK 0 0 7 15 0 3 19 0 11 11 0 0 

AK 0 0 7 15 0 5 17 0 14 8 0 0 

AH 4 14 4 0 0 0 15 7 0 0 6 16 

TR 3 17 2 0 0 0 7 17 0 0 15 7 

TP 0 0 4 18 0 4 18 0 4 13 5 0 
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Keterangan: 

WPD : warna penampang dalam 

WPL : warna penampang luar 

RM : rasa manis cookies semprit 

RK  : rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu 

AK : aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

AH : aroma harum 

TR : tepung kerenyahan 

TP : tekstur pori-pori penampang 

 

 

4.1.2 Uji Normalitas dan Uji Homogenitas 

Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Adapun 

pengujiannya dengan menggunakan uji Liliefors, di mana sample_a 

pengambilan simpulannya adalah jika harga Lo < L sampl pada taraf 

signifikansi 5% maka data berdistribusi normal dan jika harga Lo > L sampl 

pada taraf signifikansi 5% maka data tidak berdistribusi normal. Adapun 

pengujian normalitas dilakukan pada masing-masing sample penelitian yang 

dilihat dari aspek penilaian maupun secara keseluruhan dan dapat dipaparkan 

sebagaimana sampel berikut ini. 
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Tabel 13.  Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Normalitas  

 

No Indikator penilaian Lo L tabel Keterangan 

1. Warna penampang dalam sampel  576 0,1333 0,190 Normal 

2. Warna penampang dalam sampel  421 0,1446 0,190 Normal 

3. Warna penampang dalam sampel 332 0,1459 0,190 Normal 

4. Warna penampang luar sampel 576 0,1767 0,190 Normal 

5. Warna penampang luar sampel 421 0,1524 0,190 Normal 

6. Warna penampang luar sampel 332 0,1539 0,190 Normal 

7. Rasa manis cookies semprit sampel 576 0,1175 0,190 Normal 

8. Rasa manis cookies semprit sampel 421 0,1742 0,190 Normal 

9. Rasa manis cookies semprit sampel 332 0,1379 0,190 Normal 

10. Rasa cookies semprit tepung kimpul dan 

tepung terigu sampel 576 
0,1497 0,190 Normal 

11. Rasa cookies semprit tepung kimpul dan 

tepung terigu sampel 421 
0,1671 0,190 Normal 

12. Rasa cookies semprit tepung kimpul dan 

tepung terigu sampel 332 
0,1894 0,190 Normal 

13. Aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

sampel 576 
0,1779 0,190 Normal 

14. Aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

sampel 421 
0,1700 0,190 Normal 

15. Aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

sampel 332 
0,1842 0,190 Normal 

16. Aroma harum sampel 576 0,1364 0,190 Normal 

17. Aroma harum sampel 421 0,1459 0,190 Normal 

18. Aroma harum sampel 332 0,1635 0,190 Normal 

19. Tekstur kerenyahan sampel 576 0,1698 0,190 Normal 

20. Tekstur kerenyahan sampel 421 0,1446 0,190 Normal 

21. Tekstur kerenyahan sampel 332 0,1539 0,190 Normal 

22.. Tekstur pori-pori sampel 576 0,1711 0,190 Normal 

23. Tekstur pori-pori sampel 421 0,1633 0,190 Normal 

24. Tekstur pori-pori sampel 332 0,1333 0,190 Normal 

25. Sampel 576 0,1063 0,190 Normal 

26. Sampel 421 0,1321 0,190 Normal 

27. Sampel 332 0,1094 0,190 Normal 
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Dari tabel 2 menunjukkan bahwa harga-harga Lo < L tabel, artinya 

semua sampel baik dilihat dari masing-masing aspek penilaian maupun secara 

keseluruhan per sampel berdistribusi normal. 

Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah data hasil penelitian pada masing-masing indikator 

penilaian maupun masing-masing sampel mempunyai varians yang sama 

(homogen) atau tidak. Adapun pengujiannya dengan menggunakan uji 

Bartlett, di mana kriteria pengambilan simpulannya adalah jika harga           

²hitung < ²tabel pada taraf signifikansi 5% maka data homogen atau 

mempunyai varians yang sama dan jika jika harga ²hitung > ²tabel pada taraf 

signifikansi 5% maka data tidak homogen atau variansnya tidak sama. Hasil 

pengujian homogenitas masing-masing indikator penilaian maupun secara 

keseluruhan (per sampel) dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut ini. 

 

Tabel 14.  Ringkasan Hasil Perhitungan Uji Homogenitas  

No Kelompok pengujian ²hitung ²tabel Keterangan 

1. Warna 

a. Penampang dalam 

b. Penampang luar 

 

2,7694 

0,9992 

 

5,99 

5,99 

 

Homogen 

Homogen 

2. Rasa  

a. Manis cookies semprit 

b. Cookies semprit tepung 

kimpul dan tepung terigu 

 

2,1882 

1,1445 

 

5,99 

5,99 

 

 

Homogen 

Homogen 

3. Aroma  

a. Tepung kimpul dan tepung 

terigu 

b. Harum 

 

1,9415 

 

3,6644 

 

5,99 

5,99 

 

 

Homogen 

 

Homogen 

4. Tekstur 

a. Kerenyahan 

b. Pori-pori penampang 

 

2,7099 

5,1024 

 

5,99 

5,99 

 

Homogen 

Homogen 
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Tabel 14 menjelaskan bahwa harga-harga ²hitung < ²tabel, artinya semua kelompok 

pengujian yaitu per aspek penilaian maupun per sampel mempunyai varians yang 

sama (homogen). 

4.1.3   Hasil Perhitungan Analisis Varians Klasifikasi Tunggal 

Perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis kerja, di mana 

kriteria pengambilan simpulannya adalah jika harga Fhitung > Ftabel dengan taraf 

signifikansi 5% maka Fhitung signifikan artinya ada perbedaan yang nyata pada 

sampel yang diuji berdasarkan aspek pengujiannya dan jika harga                   

Fhitung < Ftabel dengan taraf signifikansi 5% maka Fhitung tidak signifikan artinya 

tidak ada perbedaan yang nyata pada sampel yang diuji berdasarkan aspek 

pengujiannya.  

Hasil perhitungan analisis klasifikasi tunggal terhadap cookies dengan 

persentase tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda-beda pada aspek 

warna (warna penampang dalam dan warna penampang luar), rasa (rasa manis 

cookies semprit dan rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu), 

aroma (aroma harum dan aroma tepung kimpul dan tepung terigu), dan tekstur 

(tekstur kerenyahan dan tekstur pori-pori penampang) serta keseluruhan aspek 

sebagai pengujian hipotesis kerja yang diajukan secara rinci dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 15.Ringkasan Hasil Perhitungan Analisis Klasifikasi Tunggal terhadap 

Cookies Semprit Hasil Eksperimen Aspek Warna, Rasa, Aroma, 

Tekstur, dan Keseluruhan Aspek   

 

No Kriteria pengujian Fhitung Ftabel Keterangan 

1. Warna 

a. Penampang dalam 

b. Penampang luar 

 

83,82 

94,96 

 

3,32 

3,32 

 

Berbeda nyata 

Berbeda nyata 

2. Rasa  

a. Manis cookies semprit 

b. Cookies semprit tepung 

kimpul dan tepung terigu 

 

96,53 

333,91 

 

3,32 

3,32 

 

 

Berbeda nyata 

Berbeda nyata 

 

3. Aroma  

a. Tepung kimpul dan tepung 

terigu 

b. Harum 

 

300,55 

160,20 

 

3,32 

 

3,32 

 

Berbeda nyata 

 

Berbeda nyata 

4. Tekstur 

a. Kerenyahan 

b. Pori-pori penampang 

 

153,56 

106,41 

 

3,32 

3,32 

 

Berbeda nyata 

Berbeda nyata 

5. Keseluruhan aspek   106,12 3,32 Berbeda nyata 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada semua aspek pengujian yaitu 

warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan aspek  memiliki harga Fhitung 

yang lebih besar dibandingkan harga Ftabel artinya ada perbedaan yang nyata di 

antara masing-masing sampel cookies semprit hasil eksperimen di lihat dari 

masing-masing aspek pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja 

(Ha) yang berbunyi “Ada pengaruh terhadap kualitas cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan perbandingan yang 

bervariasi jumlahnya ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur” dapat 

diterima dan hipotesis nol (Ho) yang berbunyi “Tidak ada pengaruh terhadap 

kualitas cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan 

perbandingan yang bervariasi jumlahnya ditinjau dari warna, aroma, rasa dan 

tekstur” ditolak. 
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Diterimanya hipotesis kerja (Ha) yang diketahui berdasarkan hasil uji 

analisis varians klasifikasi tunggal menunjukkan bahwa pada tiap sampel 

cookies semprit mempunyai perbedaan yang nyata, dan untuk pasangan yang 

berbeda pengujian dilanjutkan ke uji tukey. 

4.1.4 Hasil Uji Tukey 

Uji Tukey dilakukan untuk mengetahui perbedaan antar sampel, 

dengan kriteria pengambilan simpulannya jika harga selisih antar sampel lebih 

besar dari nilai pembanding maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata 

diantara sampel yang dibandingkan tersebut. Uji Tukey dalam penelitian ini 

meliputi aspek warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan aspek (per 

sampel). 

a. Warna 

1) Warna penampang dalam 

Hasil uji Tukey terhadap aspek warna penampang dalam menunjukkan 

bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,53; 

selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,33; dan selisih 

antara sampel 576 dengan sampel 421 adalah 1,20. Di mana nilai 

pembandingnya adalah 0,29  berarti ada perbedaan warna penampang 

dalam yang nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 16. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator warna 

penampang dalam 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan 

332 dengan 576 0,89 0,29 Berbeda nyata 

332 dengan 421 0,64 0,29 Berbeda nyata 

421 dengan 576 1,53 0,29 Berbeda nyata 
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Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 17. Rerata skor pada indikator warna penampang dalam 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 3,00 

2 421 3,64 

3 576 2,11 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator warna penampang dalam dapat dilihat dari rerata skornya, dimana 

rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut 

memiliki kualitas yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator warna penampang dalam adalah pada sampel 421 yaitu 

cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung kimpul 80% dengan rerata 

skor sebesar 3,30 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator warna penampang dalam dapat dibuat histogram 

rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 8. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator warna penampang dalam 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

2) Warna penampang luar 

Hasil uji Tukey terhadap aspek warna penampang luar menunjukkan 

bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 adalah 0,88; 

selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,68; dan selisih 

antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,56. Di mana nilai 

pembanding 0,28 berarti ada perbedaan warna penampang luar yang 

nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 18. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator warna 

penampang luar 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 0,89 0,28 Berbeda nyata 

332 dengan 421  0,64 0,28 Berbeda nyata 

421 dengan 576 0,88 0,28 Berbeda nyata 
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Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 19. Rerata skor pada indikator warna penampang luar 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 3,67 

2 421 2,98 

3 576 2,11 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator warna penampang luar dapat dilihat dari rerata skornya, dimana 

rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut 

memiliki kualitas yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator warna penampang luar adalah pada sampel 421 yaitu 

cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan rerata skor 

sebesar 2,98 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator warna penampang luar dapat dibuat histogram 

rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 9. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung terigu 

dan tepung kimpul pada indikator warna penampang luar 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

Adanya perbedaan warna diantara kedua sampel hasil eksperimen 

disebabkan prosentase tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda sebagai 

bahan untuk membuat cookies semprit, di mana penggunaan komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu 80% menghasilkan kualitas warna yang terbaik yaitu 

kuning keemasan pada warna penampang dalam, sedangkan 100% tepung 

terigu menghasilkan warna yang terbaik pada penmpang luar. 

b. Rasa  

1) Rasa manis gurih cookies semprit 

Hasil uji Tukey terhadap aspek rasa manis cookies semprit 

menunjukkan bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 

adalah 0,97; selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,59; 
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dan selisih antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,56. Di mana 

nilai pembanding 0,28 berarti ada perbedaan rasa manis cookies 

semprit yang nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 20. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator rasa 

manis cookies semprit 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 1,56 0,28 Berbeda nyata 

332 dengan 421 0,59 0,28 Berbeda nyata 

421 dengan 576 0,97 0,28 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 21. Rerata skor pada indikator rasa manis cookies semprit 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 3,62 

2 421 3,03 

3 576 2,06 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator rasa manis cookies semprit dapat dilihat dari rerata skornya, dimana 

rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut 

memiliki kualitas yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator rasa manis cookies semprit adalah pada sampel 421 

yaitu cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan rerata 

skor sebesar 3,03 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  
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Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator rasa manis cookies semprit dapat dibuat 

histogram rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 10. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator rasa manis cookies semprit 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

2) Rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu 

Hasil uji Tukey terhadap aspek rasa cookies semprit tepung kimpul 

dan tepung terigu menunjukkan bahwa selisih antara sampel 576 

dengan sampel 421 adalah 0,74;  selisih antara sampel 421 dengan 

sampel 332 adalah 1,48; dan selisih antara sampel 576 dengan sampel 

332 adalah 2,23. Di mana nilai pembanding 0,21 berarti ada perbedaan 

rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu yang nyata pada 

sampel 576, 421 dan 332.  
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Tabel 22. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator rasa 

tepung kimpul dan tepung terigu 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 2,23 0,21 Berbeda nyata 

332 dengan 421 1,48 0,21 Berbeda nyata 

421 dengan 576 0,74 0,21 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 23. Rerata skor pada indikator rasa tepung kimpul dan 

tepung terigu 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 1,42 

2 421 2,91 

3 576 3,65 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator rasa tepung kimpul dan tepung terigu dilihat dari rerata skornya, 

dimana rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel 

tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator rasa tepung kimpul dan tepung terigu adalah pada 

sampel 576 yaitu cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

90% dengan rerata skor sebesar 3,65 maka sampel 576 adalah sampel yang 

terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator rasa tepung kimpul dan tepung terigu dapat 

dibuat histogram rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 11. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator rasa tepung kimpul dan tepung 

terigu 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

Adanya perbedaan rasa diantara kedua sampel hasil eksperimen 

disebabkan prosentase tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda sebagai 

bahan untuk membuat cookies semprit, di mana sampel dengan komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu 80% menghasilkan rasa cukup manis gurih 

dan cukup terasa bahan komposit sedangkan sampel dengan komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu 90% menghasilkan rasa kurang manis gurih dan 

terasa bahan komposit. 
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c. Aroma  

1) Aroma tepung kimpul dan tepung terigu  

Hasil uji Tukey terhadap aspek aroma tepung kimpul dan tepung terigu 

menunjukkan bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 

adalah 0,76; selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 1,47; 

dan selisih antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 2,23. Di mana 

nilai pembanding 0,22 berarti ada perbedaan tepung kimpul dan tepung 

terigu yang nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 24. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator aroma 

tepung kimpul dan tepung terigu 

 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan 

332 dengan 576 2,23 0,22 Berbeda nyata 

332 dengan 421 1,47 0,22 Berbeda nyata 

421 dengan 576 0,76 0,22 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 25. Rerata skor pada indikator aroma tepung kimpul dan 

tepung terigu 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 1,36 

2 421 2,83 

3 576 3,59 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator aroma tepung kimpul dan tepung terigu dilihat dari rerata skornya, 



 

 

 

91 

dimana rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel 

tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator aroma tepung kimpul dan tepung terigu adalah pada 

sampel 576 yaitu cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 

90% dengan rerata skor sebesar 3,59 maka sampel 576 adalah sampel yang 

terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator aroma tepung kimpul dan tepung terigu dapat 

dibuat histogram rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 12. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator aroma tepung kimpul dan 

tepung terigu 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 
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2) Aroma harum 

 Hasil uji Tukey terhadap aspek aroma harum menunjukkan bahwa 

selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 adalah 1,27; selisih 

antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,42; dan selisih antara 

sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,70. Di mana nilai pembanding 

0,29 berarti ada perbedaan aroma harum yang nyata pada sampel 576, 

421 dan 332. 

Tabel 26. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator aroma 

harum 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 1,70 0,24 Berbeda nyata 

332 dengan 421 0,42 0,24 Berbeda nyata 

421 dengan 576 1,27 0,24 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

 

Tabel 27. Rerata skor pada indikator aroma harum 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 3,70 

2 421 3,27 

3 576 2,00 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator aroma harum dilihat dari rerata skornya, dimana rerata skor yang 

tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut memiliki kualitas yang 

baik. 
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Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator aroma harum adalah pada sampel 421 yaitu cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu dengan rerata skor sebesar 

3,27 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator aroma harum dapat dibuat histogram rerata skor 

seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 13. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator aroma harum 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

Adanya perbedaan aroma diantara kedua sampel hasil eksperimen 

disebabkan prosentase tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda sebagai 

bahan untuk membuat cookies semprit, di mana sampel dengan komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu 80% menghasilkan aroma cukup nyata 



 

 

 

94 

tepung kimpul dan tepung terigu dan cukup harum khas cookies sedangkan 

sampel dengan komposit tepung kimpul dan tepung terigu 90% menghasilkan 

aroma nyata tepung kimpul dan tepung terigu dan kurang harum khas cookies. 

d. Tekstur 

1) Tekstur kerenyahan 

Hasil uji Tukey terhadap aspek tekstur kerenyahan menunjukkan 

bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 adalah 1,65; 

selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,33; dan selisih 

antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,32. Di mana nilai 

pembanding 0,24 berarti ada perbedaan tekstur kerenyahan yang nyata 

pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 28. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator tekstur 

kerenyahan 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 1,32 0,24 Berbeda nyata 

332 dengan 421 0,33 0,24 Berbeda nyata 

421 dengan 576 1,65 0,24 Berbeda nyata 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

:Tabel 29. Rerata skor pada indikator tekstur kerenyahan 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 3,30 

2 421 3,64 

3 576 1,98 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator tekstur kerenyahan dilihat dari rerata skornya, dimana rerata skor 
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yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut memiliki kualitas 

yang baik. 

Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator tekstur kerenyahan adalah pada sampel 421 yaitu 

cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 80% dengan rerata 

skor sebesar 3,64 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator tekstur kerenyahan dapat dibuat histogram rerata 

skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 14. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator tekstur kerenyahan 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

2) Tekstur pori-pori penampang 
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Hasil uji Tukey terhadap aspek tekstur pori-pori penampang 

menunjukkan bahwa selisih antara sampel 576 dengan sampel 421 

adalah 1,06; selisih antara sampel 421 dengan sampel 332 adalah 0,26; 

dan selisih antara sampel 576 dengan sampel 332 adalah 1,32. Di mana 

nilai pembanding 0,21 berarti ada perbedaan tekstur pori-pori 

penampang yang nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

 

Tabel 30. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari indikator tekstur 

pori-pori penampang 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 1,32 0,21 Berbeda nyata 

332 dengan 421 0,26 0,21 Berbeda nyata 

421 dengan 576 1.06 0,21 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 31. Rerata skor pada indikator tekstur pori-pori 

penampang 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 2,71 

2 421 2,45 

3 576 1.39 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari ketiga sampel pada 

indikator tekstur pori-pori penampang dilihat dari rerata skornya, dimana 

rerata skor yang tinggi pada suatu sampel menunjukkan sampel tersebut 

memiliki kualitas yang baik. 
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Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

berdasarkan indikator tekstur pori-pori penampang adalah pada sampel 421 

yaitu cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu 80% dengan 

rerata skor sebesar 2,45 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator tekstur pori-pori penampang dapat dibuat 

histogram rerata skor seperti pada gambar berikut ini. 
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Gambar 15. Histogram rerata ketiga sampel cookies semprit komposit tepung 

terigu dan tepung kimpul pada indikator tekstur pori-pori penampang 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

Adanya perbedaan tekstur diantara kedua sampel hasil eksperimen 

disebabkan prosentase tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda sebagai 

bahan untuk membuat cookies semprit, di mana sampel dengan komposit 

tepung kimpul dan tepung terigu 80% menghasilkan tekstur renyah dan pori-
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pori penampang kecil, sedangkan sampel dengan komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu 90% menghasilkan tekstur kurang renyah dan pori-pori 

penampang sedang.   

e. Keseluruhan Aspek   (Per sampel) 

Hasil uji Tukey terhadap kedua sampel cookies hasil eksperimen antara 

sampel 576 dengan sampel 421 adalah 5,53; selisih antara sampel 421 

dengan sampel 332 adalah 1,00; dan selisih antara sampel 576 dengan 

sampel 332 adalah 4,53. Di mana nilai pembanding 0,84 berarti ada 

perbedaan yang nyata pada sampel 576, 421 dan 332.  

Tabel 32. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari keseluruhan 

aspek 

Kode sampel Selisih rata-rata 

antar sampel 

Nilai pembanding Keterangan  

332 dengan 576 0,95 0,69 Berbeda nyata 

332 dengan 421 2,98 0,69 Berbeda nyata 

421 dengan 576 3,94 0,69 Berbeda nyata 

 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas diperoleh selisih rata – rata > 

nilai pembanding yaitu sampel 332 – 576, 332 – 421, dan 421 – 576 

menunjukkan bahwa masing – masing sampel tersebut berbeda nyata. 

Tabel 33. Rerata skor pada keseluruhan aspek 

No. Sampel Rerata Skor 

1 332 23,42 

2 421 24,42 

3 576 18,89 

 

Untuk mengetahui hasil yang terbaik dari keseluruhan aspek dilihat 

dari rerata skornya, dimana rerata skor yang tinggi pada suatu sampel 

menunjukkan sampel tersebut memiliki kualitas yang baik. 
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Rerata skor pada tabel diatas menunjukkan bahwa rerata skor tertinggi 

pada keseluruhan aspek adalah pada sampel 421 yaitu cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu 80% dengan rerata skor sebesar 

25,17 maka sampel 421 adalah sampel yang terbaik.  

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas pada keseluruhan aspek dapat dibuat histogram rerata skor seperti pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 16. Histogram rerata per sampel 

 

Keterangan 576 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung   

kimpul 90% 

             421 : Sampel cookies semprit komposit tepung terigu dan tepung  

kimpul 80% 

              332  : Sampel pembanding (100% tepung terigu) 

 

4.1.5  Hasil Analisis Deskripsi Prosentase 

Hasil analisis deskripsi persentase digunakan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap cookies semprit hasil eksperimen. Adapun uji 

kesukaan dalam penelitian ini dengan menggunakan 80 panelis tidak terlatih 
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yang terdiri dari 20 orang panelis remaja putri, 20 orang panelis remaja putra, 

20 orang panelis dewasa putri (ibu-ibu), dan 20 orang panelis dewasa putra 

(bapak-bapak) dengan aspek yang dinilai adalah aspek warna, aroma, rasa, 

dan tekstur. 

Berdasarkan hasil pengujian dari panelis tidak terlatih kemudian di 

analisis serta dibandingkan dengan tabel kriteria prosentase untuk mengetahui 

kriteria kesukaannya. Hasil analisis deskripsi prosentase cookies semprit hasil 

eksperimen dapat dijelaskan sebagaimana tabel-tabel berikut ini. 

Tabel 34.  Hasil Uji Kesukaan Kelompok Remaja Putri 

No Aspek   Sampel   
Skor 

Prosentase  

(%) 

Kriteria 

kesukaan 

Rerata 

1. Warna 576 

421 

56 

79 

70,00 

98,75 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,80 

3,95 

2. Aroma 576 

421 

56 

77 

70,00 

96,25 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,80 

3,85 

3. Rasa  576 

421 

59 

79 

73,75 

98,75 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,95 

4. Tekstur  576 

421 

59 

75 

73,75 

93,75 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,75 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis 

tidak terlatih kelompok remaja putri, tampak bahwa sampel 421 adalah sampel 

yang lebih disukai dibandingkan sampel 576 dilihat dari aspek warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. Visualisasi rerata masing-masing sampel berdasarkan uji 

kesukaan responden remaja putri dapat ditampilkan sebagaimana gambar 

berikut ini. 
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Gambar 17. Grafik Radar Rerata Penilaian Remaja Putri 

 

Tabel 35.  Hasil Uji Kesukaan Kelompok Remaja Putra 

No Aspek   Sampel   
Skor 

Persentase  

(%) 

Kriteria 

kesukaan 

Rerata 

1. Warna 576 

421 

58 

77 

72,50 

96,25 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,90 

3,85 

2. Aroma 576 

421 

59 

73 

73,75 

91,25 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,65 

3. Rasa  576 

421 

60 

71 

75,00 

88,75 

Cukup suka 

Sangat suka 

3,00 

3,55 

4. Tekstur  576 

421 

60 

77 

75,00 

96,25 

Cukup suka 

Sangat suka 

3,00 

3,85 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis 

tidak terlatih kelompok remaja putra, tampak bahwa sampel 421 adalah 

sampel yang lebih disukai dibandingkan sampel 576 dilihat dari aspek warna, 

aroma, rasa, dan tekstur. Visualisasi rerata masing-masing sampel berdasarkan 

uji kesukaan responden remaja putra dapat ditampilkan sebagaimana gambar 

berikut ini. 
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Gambar 18. Grafik Radar Rerata Penilaian Remaja Putra 

Tabel 36.  Hasil Uji Kesukaan Kelompok Dewasa Putri (Ibu-Ibu) 

No Aspek Sampel   
Skor 

Prosentase  

(%) 

Kriteria 

kesukaan 

Rerata 

1. Warna 576 

421 

57 

78 

71,25 

97,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,85 

3,90 

2. Aroma 576 

421 

60 

70 

75,00 

87,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

3,00 

3,50 

3. Rasa  576 

421 

63 

74 

78,75 

92,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

3,15 

3,70 

4. Tekstur  576 

421 

56 

78 

70,00  

97,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,80 

3,90 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis 

tidak terlatih kelompok dewasa putri, tampak bahwa sampel 421 adalah 

sampel yang lebih disukai dibandingkan sampel 576 dilihat dari aspek warna, 

aroma, rasa, dan tekstur. Visualisasi rerata masing-masing sampel berdasarkan 

uji kesukaan responden dewasa putri (ibu-ibu) dapat ditampilkan sebagaimana 

gambar berikut ini. 
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Gambar 19. Grafik Radar Rerata Penilaian Dewasa Putri 

 

Tabel 37.  Hasil Uji Kesukaan Kelompok Dewasa Putra (Bapak-Bapak) 

No Aspek   Sampel   
Skor 

Persentase  

(%) 

Kriteria 

kesukaan 

Rerata 

1. Warna 576 

421 

59 

74 

73,75 

92,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,70 

2. Aroma 576 

421 

56 

76 

70,00 

95,00 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,80 

3,80 

3. Rasa  576 

421 

59 

71 

73,75 

88,75 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,55 

4. Tekstur  576 

421 

59 

74 

73,75 

92,50 

Cukup suka 

Sangat suka 

2,95 

3,70 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis 

tidak terlatih kelompok dewasa putra, tampak bahwa sampel 421 adalah 

sampel yang lebih disukai dibandingkan sampel 576 dilihat dari aspek warna, 

aroma, rasa, dan tekstur. Visualisasi rerata masing-masing sampel berdasarkan 

uji kesukaan responden dewasa putra (bapak-bapak) dapat ditampilkan 

sebagaimana gambar berikut ini. 



 

 

 

104 

 

Gambar 20. Grafik Radar Rerata Penilaian Dewasa Putra 

 

Hasil analisis deskripsi prosentase cookies bila dilihat secara umum 

dari penilaian 80 orang panelis tidak terlatih dapat dijelaskan sebagaimana 

tabel berikut ini. 

Tabel 38.  Hasil Uji Kesukaan Panelis Tidak Terlatih 

No Aspek   Sampel   Skor Persentase  (%) Kriteria kesukaan 

1 Warna 

 

576 

421 

230 

308 

71,88 

96,25 

Suka  

Sangat suka 

2 Aroma 

 

576 

421 

231 

296 

72,19 

92,50 

Suka  

Sangat suka 

3 Rasa 

 

576 

421 

241 

295 

75,31 

92,19 

Suka  

Sangat suka 

4 Tekstur 576 

421 

234 

304 

73,13 

95,00 

Suka  

Sangat suka 

5 Per sampel 576 

421 

936 

1203 

73,13 

93,98 

Suka  

Sangat suka 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penilaian 80 panelis 

tidak terlatih tampak bahwa sampel 421 adalah sampel yang lebih disukai 

dibandingkan sampel 576 dilihat dari aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur. 
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Dan bila dilihat secara umum dari penilaian 80 orang panelis tidak 

terlatih, rerata masing-masing aspek penilaian pada masing-masing sampel 

dapat dipaparkan sebagaimana tabel berikut ini. 

Tabel 39. Rerata Masing-Masing Aspek Penilaian oleh Panelis Tidak 

Terlatih 

Kode Sampel Aspek   yang dinilai 

Warna Aroma rasa tekstur 

576 

421 

2,88 

3,85 

2,89 

3,70 

3,01 

3,69 

2,93 

3,80 

 

Bila divisualisasikan dalam bentuk grafik radar maka akan tampak 

sebagaimana  gambar berikut ini. 

 

Gambar 21. Grafik Radar Rerata Penilaian Panelis Tidak Terlatih 
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4.1.6  Hasil Uji Laboratorium 

Sampel cookies semprit dengan komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu hasil eksperimen maupun sampel cookies kontrol kemudian di uji di 

laboratorium dengan tujuan untuk mengetahui kandungan karbohidrat dan 

kadar air. Tabel berikut ini menyajikan hasil uji laboratorium yang dilakukan 

di Laboratorium Kimia FMIPA UNNES Semarang. 

Tabel 40. Hasil uji laboratorium 

No Persentase bahan sampel cookies Karbohidrat (gr) Kadar air (gr) 

1 Komposit 80% 40,59 13,22 

2 Komposit 90% 31,17 14,5 

 

Berdasarkan data uji laboratorium yang dilakukan diketahui bahwa 

kandungan karbohidrat dan kadar air terbaik pada sampel cookies semprit 

dengan komposit 80%. 

 

4.2 Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian meliputi pembahasan uji inderawi, 

pembahasan hasil analisis deskripsi prosentase, serta pembahasan hasil uji 

laboratorium. 

4.2.1 Pembahasan Hasil Uji Inderawi 

Pembahasan hasil uji inderawi didasarkan pada perhitungan analisis 

varians klasifikasi tunggal, di mana hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “Ada 

pengaruh komposit terhadap kualitas cookies semprit tepung kimpul dan 

tepung terigu dengan perbandingan yang bervariasi jumlahnya ditinjau dari 
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warna, aroma, rasa dan tekstur”, diterima baik dilihat per aspek   maupun 

keseluruhan aspek   (per sampel). 

4.2.1.1 Warna 

Warna dalam bahan makanan memegang peranan penting karena 

faktor warna merupakan faktor yang pertama kali diamati oleh konsumen, 

sedangkan faktor lainnya akan diamati kemudian (Bambang Kartika, 1988 : 

6). Sehingga warna merupakan faktor mutu yang sangat mempengaruhi 

kenampakan suatu produk pangan. Fungsi warna pada suatu makanan sangat 

penting, karena dapat membangkitkan selera makan. Pewarna makanan yang 

dijual di pasaran belum tentu aman untuk dikonsumsi karena adanya residu 

logam berat pada zat pewarna tersebut sehingga berbahaya bagi kesehatan 

(Winarno, FG, 2002:183). 

 

4.2.1.1.1 Warna Bagian Dalam 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator warna bagian dalam cookies semprit komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata pada masing-

masing sampel. Hal ini dimungkinkan karena warna tepung kimpul yang agak 

tajam sehingga penggunaan prosentase tepung kimpul yang banyak atau 

sedikit dapat mempengaruhi terhadap warna bagian dalam pada cookies 

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator warna bagian 

dalam yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % merupakan 



 

 

 

108 

sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies semprit hasil 

eksperimen ini sedikit dalam penggunaan tepung kimpul sehingga 

menghasilkan warna kuning kecoklatan lebih cerah, lebih menarik dari sampel 

yang lain. 

4.2.1.1.2 Warna Bagian Luar 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal 

pada indikator warna bagian luar cookies semprit komposit tepung kimpul dan 

tepung terigu (yang sudah di oven) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

nyata pada masing-masing sampel. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan 

jumlah/prosentase tepung kimpul yang digunakan. Semakin sedikit tepung 

kimpul yang digunakan dan semakin banyak tepung terigu yang digunakan 

maka akan menghasilkan cookies dengan warna yang semakin cerah. Semakin 

banyak tepung kimpul dan semakin sedikit tepung terigu yang digunakan 

maka akan menghasilkan cookies dengan warna yang semakin coklat, karena 

pada tepung kimpul mengandung senyawa saponin, maka akan mengalami 

proses pemanasan akan menjadi coklat. Proses ini terjadi pada bahan pangan 

yang mempunyai karbohidrat dimana senyawa karsinogen yang terbentuk 

didalam pangan selama proses pemasakan pada suhu tinggi (diatas 120°C) 

seperti pada penggorengan, baking dan roasting.  

Mekanisme utama pembentukannya disebut dengan reaksi maillard. 

Menurut Winarno (1997: 41), reaksi maillard merupakan reaksi antara 

karbohidrat dengan NH2 dari protein yang menghasilkan senyawa 

hidroksimetilfurfural yang kemudian berlanjut menjadi furfural. Furfural yang 
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terbentuk kemudian berpolimer membentuk senyawa melanoidin yang 

berwarna kecoklatan. Melanoidin inilah yang memberikan warna kuning pada 

Cookies semprit  yang dihasilkan.             

 Berdasarkan rerata jawaban penilaian pada indikator warna bagian 

luar yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % merupakan 

sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies semprit hasil 

eksperimen ini sedikit dalam penggunaan tepung kimpul dan 20% penggunaan 

tepung terigu sehingga menghasilkan warna kuning kecoklatan lebih cerah, 

lebih menarik dari sampel yang lain. 

4.2.1.2 Rasa 

Rasa pada suatu makanan mempunyai peran yang sangat penting, 

sebab dengan rasa konsumen dapat mengetahui dan menilai apakah makanan 

itu enak atau tidak. Rasa pada suatu bahan makanan dipengaruhi oleh bahan 

dasar yang digunakan. Bahan pangan pada umumnya tidak hanya memiliki 

satu rasa melainkan gabungan berbagai macam rasa secara terpadu (Kartika, 

1988: 14). Rasa lebih banyak melibatkan panca indera yaitu lidah, karena 

lidah senyawa dapat dikenali rasanya.  

4.2.1.2.1 Rasa Manis Gurih Cookies Semprit 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator rasa cookies semprit menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata 

pada masing-masing sampel. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan 
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prosentase komposit tepung kimpul dan tepung terigu yang tidak terlalu 

banyak maka akan berpengaruh terhadap cookies semprit.  

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator rasa manis gurih 

cookies semprit yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa 

cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % 

merupakan sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies 

semprit hasil eksperimen ini lebih sedikit dalam penggunaan tepung kimpul 

sehingga 20% protein dalam tepung terigu akan menghasilkan rasa gurih yang 

terdapat pada cookies dari sampel yang lain. 

4.2.1.2.2 Rasa Cookies Semprit Tepung Kimpul 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator rasa cookies semprit tepung kimpul dan tepung terigu menunjukkan 

bahwa ada perbedaan yang nyata pada masing-masing sampel. Rasa pada 

cookies semprit muncul dari bahan-bahan yang digunakan seperti tepung, 

margarin, telur dan garam. Dalam penelitian ini penggunaan bahan-bahan 

untuk pembuatan Cookies semprit sama kecuali penggunaan tepung. Adanya 

perbedaan rasa dari Cookies semprit hasil eksperimen disebabkan oleh 

penggunaan komposit tepung kimpul dan tepung terigu yang berbeda. Hal ini 

dimungkinkan karena pada tepung kimpul maupun tepung terigu mempunyai 

kandungan karbohidrat yang berbeda. Dimana dalam karbohidrat terdapat 

glukosa, sukrosa dan pati yang dapat meningkatkan citarasa yaitu rasa manis 

gurih pada Cookies semprit. Sehingga perbedaan jumlah tepung kimpul dan 

tepung terigu mempengaruhi rasa pada setiap masing-masing sampel tersebut. 
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Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator rasa cookies 

semprit tepung kimpul dan tepung terigu yang dilakukan oleh panelis agak 

terlatih diketahui bahwa cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu sebanyak 80 % merupakan sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, 

karena cookies semprit hasil eksperimen ini lebih banyak dalam penggunaan 

tepung kimpul sehingga karbohidratnya lebih banyak dan protein yang 

terdapat di dalamnya dapat menghasilkan rasa yang lebih gurih dari sampel 

yang lain. 

4.2.1.3 Aroma 

Aroma dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati dengan 

indera pembau. Aroma sukar untuk diukur sehingga biasanya menimbulkan 

pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas aromanya (Bambang Kartika, 

1988:10). Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena setiap orang 

memiliki intensitas penciuman yang tidak sama meskipun mereka dapat 

membedakan aroma, namun setiap orang mempunyai kesukaan yang 

berlainan. 

4.2.1.3.1 Aroma Tepung Kimpul 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator aroma tepung kimpul dan tepung terigu menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang nyata pada masing-masing sampel. Hal ini dimungkinkan 

karena tepung kimpul mempunyai karakteristik aroma yang langu sehingga 

penggunaan prosentase tepung kimpul yang banyak atau sedikit dapat 

mempengaruhi terhadap aroma yang dihasilkan. Dengan demikian perbedaan 
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jumlah tepung kimpul berpengaruh terhadap aroma pada Cookies semprit. Ini 

dikarenakan pada proses pembuatan tepung kimpul, granula pati akan 

mengalami hidrolisis yang menghasilkan monosakarida sebagai bahan baku 

untuk menghasilkan asam-asam organik. Senyawa organik ini akan 

terambibisi dalam bahan dan ketika bahan tersebut diolah akan dapat 

menghasilkan aroma dan cita rasa khas yang dapat sedikit menutupi aroma 

dan cita rasa umbi (ordbroken.wordpress.com/2011/01/04/kimpul/). Sehingga 

penggunaan tepung kimpul yang lebih banyak akan menghasilkan aroma 

tepung kimpul sangat nyata.    

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator aroma tepung 

kimpul dan tepung terigu yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui 

bahwa cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 

90 % merupakan sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies 

semprit hasil eksperimen ini banyak dalam penggunaan tepung kimpul 

sehingga menghasilkan aroma langu yang tajam. 

4.2.1.3.2  Aroma Harum 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator aroma harum menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata pada 

masing-masing sampel. Hal ini dimungkinkan karena aroma harum khas 

cookies timbul dari bahan dasar dan bahan tambahan yang digunakan yaitu 

tepung, telur, dan margarine. Dalam penelitian ini semua bahan yang 

digunakan sama kecuali penggunaan tepungnya. Tepung kimpul digunakan 
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sebagai komposit sehingga mempengaruhi aroma harum cookies semprit hasil 

eksperimen. 

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator aroma harum yang 

dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa cookies semprit 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % merupakan sampel 

yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies semprit hasil eksperimen 

ini sedikit dalam penggunaan tepung kimpul sehingga menghasilkan aroma 

cukup harum khas cookies. 

4.2.1.4 Tekstur 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat dirasakan dengan 

mulut dan dirasakan pada waktu digigit, dikunyah, ditelan ataupun perabaan 

dengan jari (Bambang Kartika, 1988:10). Tekstur yang baik dipengaruhi oleh 

bahan dasar yang digunakan. Tekstur makanan ini juga dapat mempengaruhi 

minat dari konsumen, jika suatu makanan dari segi bentuk saja tidak bagus 

maka minat konsumen untuk mengkonsumsi makanan tersebut akan 

berkurang. 

4.2.1.4.1 Tekstur Kerenyahan  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator tekstur kerenyahan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata 

pada masing-masing sampel. Hal ini karena faktor yang mempengaruhi 

diberikan dalam jumlah yang sama untuk setiap perlakuan kecuali jenis 

tepung, maka tekstur Cookies semprit menjadi berbeda karena pemakaian 

tepung.  
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Pengaruh komposit tepung kimpul dalam pembuatan Cookies semprit 

sangat berarti, karena apabila penggunaan tepung kimpul banyak dan tepung 

terigu lebih sedikit  akan menjadikan campuran tepung semakin kasar 

sehingga hasil yang diperoleh keras, dan apabila penggunaan tepung kimpul 

sedikit dan tepung terigu lebih banyak akan menjadikan campuran semakin 

lembut, sehingga hasil yang diperoleh renyah. Ini terjadi karena tepung terigu 

mempunyai karakteristik daya serap air rendah, maka akan membentuk tekstur 

renyah pada cookies. 

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator tekstur 

kerenyahan yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % merupakan 

sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies semprit hasil 

eksperimen ini sedikit dalam penggunaan tepung kimpul sehingga diperoleh 

hasil yang renyah. 

4.2.1.4.2 Tekstur Pori – Pori Penampang 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator tekstur pori – pori penampang menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang nyata pada masing-masing sampel. Hal ini karena faktor yang 

mempengaruhi diberikan dalam jumlah yang sama untuk setiap perlakuan 

kecuali jenis tepung, maka tekstur Cookies semprit menjadi berbeda karena 

pemakaian tepung.  

Pengaruh komposit tepung kimpul dalam pembuatan Cookies semprit 

sangat berarti, karena apabila penggunaan tepung kimpul lebih banyak akan 
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menjadikan campuran tepung semakin kasar sehingga hasil yang diperoleh 

tidak baik yaitu keras dan pori-pori penampang besar. 

Sesuai hasil rerata jawaban penilaian pada indikator tekstur pori – pori 

penampang yang dilakukan oleh panelis agak terlatih diketahui bahwa cookies 

semprit komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80 % merupakan 

sampel yang paling tinggi nilai rata-ratanya, karena cookies semprit hasil 

eksperimen ini sedikit dalam penggunaan tepung kimpul sehingga diperoleh 

hasil pori – pori penampang kecil. 

4.2.2  Pembahasan Hasil Uji Kesukaan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Cookies semprit dengan komposit 

tepung kimpul dari panelis tidak terlatih yang diwakili oleh 80 orang dari 40 

orang berjenis kelamin wanita dan 40 orang berjenis kelamin pria.  

4.2.2.1 Kesukaan dilihat dari Warna 

Pada aspek warna untuk masyarakat berjenis kelamin wanita dan pria 

pada sampel 332 tampak berwarna kuning keemasan sehingga panelis 

beranggapan bahwa warna tersebut merupakan warna yang terbaik 

dibandingkan dengan sampel 421 dan 576. Dan kemungkinan juga penelis tidak 

terlatih ini beranggapan bahwa warna kuning kecoklatan lebih cerah pada 

sampel 421 dan sampel 576 mempunyai warna tidak menarik, sehingga panelis 

lebih menyukai sampel 421.    

4.2.2.2   Kesukaan dilihat dari Aroma 

Pada aspek aroma untuk masyarakat berjenis kelamin wanita dan pria 

juga lebih menyukai sampel 421 (80% tepung kimpul : 20% tepung terigu), hal 
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ini disebabkan karena pada sampel 421 penggunaan prosentase tepung kimpul 

lebih sedikit dibandingkan dengan sampel 576. Proses pembentukan aroma 

terjadi pada saat pencampuran bahan (mixing), sampai menjadi adonan dan akan 

berlangsung sampai proses pengovenan sehingga terbentuklah aroma harum 

khas cookies (Henny Krissetiana, 2003 : 13). 

4.2.2.3   Kesukaan dilihat dari Rasa 

Pada aspek rasa untuk masyarakat berjenis kelamin wanita dan pria 

pada sampel 80% lebih disukai karena mempunyai rasa manis gurih dibanding 

dengan sampel 90%,. Rasa manis gurih timbul karena pengaruh dari banyaknya 

kandungan lemak yang terdapat pada sampel 421 (80%). 

4.2.2.4 Kesukaan dilihat dari Tekstur  

 Pada aspek tekstur untuk masyarakat berjenis kelamin wanita dan pria 

pada sampel 421 lebih disukai karena mempunyai tekstur renyah dan pori-pori 

penampangnya kecil dibanding dengan sampel 576. Tekstur cookies terbentuk 

menyerupai cookies pada umumnya, yaitu renyah, bila dipatahkan penampang 

potongannya bertekstur kurang padat. Komposisi tepung kimpul yang banyak 

dapat menjadikan cookies tidak renyah, pori-pori besar. Hal ini disebabkan 

karena kimpul yang dibuat tepung sama ringannya dengan  tepung terigu 

sehingga adonan cookies semprit dengan komposit tepung kimpul semakin 

banyak maka cookies semprit yang dihasilkan  tidak renyah dan pori-pori 

penampang besar. 
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4.2.3 Pembahasan Hasil Uji Laboratorium 

Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat 

dan kadar air terbaik adalah sampel cookies dengan komposit 80%. Kandungan 

karbohidrat dan air antara sampel A(80 % : 20 %),dan B (90 % : 10 %) masing-

masing berbeda. Kandungan karbohidrat cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu yang paling tinggi terdapat pada sampel 421 (80% : 20 

%) yaitu 40,59 gram sedangkan kandungan air cookies semprit komposit tepung 

kimpul dan tepung terigu yang paling tinggi terdapat pada sampel 421 (80% : 20 

%) yaitu 13,22 gram.  

Merujuk pada daftar komposisi bahan makanan pada tepung terigu 

dan tepung kimpul, bahwa dalam kandungan karbohidrat di setiap 100 gramnya 

adalah 77,3 g dan 38,35 g.  

Hal ini berarti kadar karbohidrat Cookies semprit tepung kimpul 

sebanyak 80% meningkat dan sesuai berdasarkan daftar komposisi bahan 

makanan pada tepung kimpul. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengaruh 

jumlah karbohidrat dan kadar air pada masing-masing sampel dikarenakan 

perbedaan jumlah tepung kimpul yang digunakan dalam pembuatan Cookies 

semprit  hasil eksperimen. 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

simpulan maupun saran sebagai berikut. 

A. SIMPULAN 

1. Ada pengaruh komposit tepung kimpul dan tepung terigu terhadap 

kualitas cookies semprit dengan prosentase yang berbeda sebesar 80%, 

90% ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur. 

2. Komposit tepung kimpul dan tepung terigu sebanyak 80% 

menghasilkan kualitas cookies semprit yang terbaik. 

3. Sampel 421 yaitu sampel cookies semprit hasil eksperimen dengan 

komposit tepung kimpul dan tepung terigu 80% adalah sampel cookies 

semprit yang disukai masyarakat. 

4. Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat 

dan kadar air cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepung 

terigu dengan prosentase yang berbeda adalah sebagai berikut : 

a. Sampel A (80% tepung kimpul : 20% tepung terigu) 

kandungan karbohidratnya yaitu 40,59 g dan kadar air 13,22 g. 

b. Sampel B (90% tepung kimpul : 10% tepung terigu) kandungan 

karbohidratnya yaitu 31,17 g dan kadar air 14,5 g. 
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B. SARAN 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menghasilkan tepung kimpul 

yang tidak menjadi coklat/browning dan tidak gatal, sehingga kualitas 

warna dan rasa cookies yang dihasilkan menjadi lebih bagus. 

2. Perlu adanya uji lanjut mengenai kandungan gizi yang lain selain  

karbohidrat dan kadar air pada cookies semprit komposit tepung kimpul 

dan tepung terigu. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA CALON PANELIS AGAK TERLATIH  

No.  Nama Panelis  NIM 

1. Isnani Swastuti  5401406037 

2. Heni Atianingsih 5401406039 

3. Meysaroh  5401406073 

4. Dyah wulandari  5401406017 

5. Amelia Mutiarini  5451307010 

6. Dwi Asih  5401406042 

7. Fitri  5451307004 

8. Marina  5451307008 

9. Lia  5451307007 

10. Ida Purwitasari 5401407059 

11. Indria Hapsari  5403405041 

12. Iva A.  5403405018 

13. Rina Fusia  5401406074 

14. Rudi R. 5451307009 

15. Kristalenta  5451307001 

16. Indra M.  5401406006 

17. Abdul C.  5403406033 

18. Tri hartati  5401406032 

19. Septi A.  5401406040 

20. Hikmah P.  5401406029 

21. Anisya Z.  5401406045 

22. Pramita M.  5401406034 

23. Zulaikha  5403406009 

24. Retno P.  5401406041 

25. Bernadeta N.  5403406069 

26. Rury A.  5401406062 

27. Meilda Imanuela 5401407025 

28. Hanna C.  5403405034 

29. Lathifatul  5401406008 

30. Arfika  5401406054 
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Lampiran 2 

 

Formulir Penilaian Seleksi Panelis 

 

Nama : ............................... 

Umur : ..................tahun 

Jenis Kelamin : L/P (Lingkari salah satu) 

Tanggal Penilaian : ............................. 

Petunjuk         :  

Dihadapan saudara disajikan sebuah wawancara, saudara diminta untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengetahuan saudara dan 

keadaan yang sebenarnya. Saudara diminta memberi tanda cek (V) pada butir 

alternatif jawaban yang sesuai. Atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan 

terima kasih.  

Petunjuk pengisian  :  

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 

cermat !  

2. Berilah tanda cek (V) pada salah satu huruf di depan jawaban yang sesuai 

dengan keadaan saudara.  

Pertanyaan  : 

1. Apakah saudara bersedia meluangkan waktu menjadi seorang panelis ? 

a. Bersedia 

b. Ragu-ragu 

c. Tidak bersedia 
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2. Berapa kali saudara menderita gangguan penglihatan (iritasi, belek) dalam 

satu bulan ? 

a. 0-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

3. Berapa kali saudara menderita gangguan penglihatan (rabun, buta warna) 

dalam satu tahun ? 

a. 0-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

4. Berapa kali saudara menderita gangguan kesehatan mulut (sariawan, sakit 

gigi) dalam satu bulan ? 

a. 0-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

5. Berapa kali saudara menderita gangguan pernafasan (flu/pilek) dalam satu 

bulan ? 

a. 0-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

6. Berapa kali saudara menderita gangguan pernafasan (asma / sesak nafas) 

dalam satu bulan ? 

a. 0-2 kali 
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b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

7. Apakah saudara pernah merokok ? 

a. Tidak pernah 

b. Kadang-kadang 

c. Sering  

8. Apakah saudara tahu atau tidak apa itu cookies semprit ? 

a. Tahu 

b. Kurang tahu 

c. Tidak tahu 

9. Berapa kali saudara mengkonsumsi cookies semprit dalam satu tahun ?  

a. 0-2 kali 

b. 3-4 kali 

c. > 5 kali 

10. Apakah saudara sering mengkonsumsi cookies semprit dari bahan lain 

selain tepung terigu ? 

a. Sering 

b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

11. Menurut saudara bagaimana warna cookies semprit yang baik ? 

a. Kuning keemasan 
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b. Kuning muda 

c. Putih 

12. Menurut saudara bagaimana aroma cookies semprit yang baik ? 

a. Aroma nyata khas cookies semprit 

b. Aroma cukup nyata khas cookies semprit  

c. Aroma tidak nyata khas cookies semprit 

13. Menurut saudara bagaimana tekstur cookies semprit yang baik ? 

a. Renyah  

b. Lunak 

c. Keras   

14. Menurut saudara bagaimana rasa cookies semprit yang baik ? 

a. Manis 

b. Cukup Manis 

c. Tidak Manis 

15. Apakah saudara tahu apa yang dimaksud tepung kimpul ? 

a. Tahu, tepung kimpul adalah hasil olahan berupa tepung yang 

berasal dari pengeringan umbi kimpul. 

b. Kurang tahu 

c. Tidak tahu 

16. Apakah saudara pernah mengkonsumsi makanan dari bahan tepung 

kimpul? 

a. Sering 
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b. Kadang-kadang 

c. Tidak pernah 

 

17. Bagaimana aroma tepung kimpul ? 

a. Langu 

b. Cukup langu 

c. Tidak langu 

 

 

 

       Peneliti, 

 

     

      

   Prihatiningrum 

        NIM.5401406072 
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Lampiran 3 

 

Formulir Penilaian  

Validitas Isi Dan Reliabilitas 

Nama / NIM   : ………………….. 

Tanggal   : ………… 

Bahan / sampel  : cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepungterigu 

Petunjuk   :  

 

Dihadapkan saudara disajikan 3 sampel cookies semprit dengan kode 

223, 241, dan 665. Saudara diminta menilai berdasarkan aspek warna, aroma, 

tekstur dan rasa dari cookies semprit. Setiap memberikan penilaian terhadap 

sampel yang tersedia, saudara diminta untuk meminum air putih terlebih dahulu 

dan selanjutnya saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia. 

Kejujuran dan kesediaan saudara dalam hal ini akan sangat membantu kami. Atas 

kerjasama anda kami sampaikan terima kasih. 

 

 

 

Peneliti,  

 

 

Prihatiningrum  

NIM.5401406072  
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Lampiran 4 

 

Lembar Penilaian 

(Validitas Isi dan Reliabilitas)  

No. Kriteria penilaian Skor 
Kode sampel 

223 241 665 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warna  

a) Warna Penampang Luar  

1) Kuning  

2) Kuning kecoklatan  

3) Coklat  

4) Coklat tua  

b) Warna Penampang Dalam  

1) Kuning  

2) Kuning kecoklatan 

3) Coklat  

4) Coklat tua  

 

Aroma  

a) Aroma Harum  

1) Harum khas cookies  

2) Cukup harum khas cookies  

3) Kurang harum khas cookies  

4) Tidak harum khas cookies  

b) Aroma Tepung Kimpul  

1) Nyata khas tepung kimpul 

2) Cukup nyata khas tepung kimpul  

3) Kurang nyata khas tepung kimpul  

4) Tidak nyata khas tepung kimpul 
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4 

 

Rasa  

a) Rasa Manis Gurih  

1) Manis gurih khas cookies  

2) Cukup manis gurih khas cookies  

3) Kurang manis gurih khas cookies  

4) Tidak manis gurih khas cookies  

b) Rasa Tepung Kimpul  

1) Nyata khas tepung kimpul  

2) Cukup nyata khas tepung kimpul 

3) Kurang nyata khas tepung kimpul 

4) Tidak nyata khas tepung kimpul  

Tekstur  

a) Kerenyahan  

1) Renyah  

2) Cukup renyah  

3) Kurang renyah  

4) Tidak renyah  

b) Pori-pori Penampang  

1) Tidak tampak   

2) Kecil  

3) Sedang  

4) Besar  
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Lampiran 5  

 

Formulir Penilaian Uji Inderawi  

Nama / NIM   : 

Tanggal   : 

Bahan / sampel  : cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepungterigu 

Petunjuk   :  

 

Dihadapkan saudara disajikan 3 sampel cookies semprit dengan kode 

232, 114, dan 566. Saudara diminta menilai berdasarkan aspek warna, aroma, 

tekstur dan rasa dari cookies semprit. Setiap memberikan penilaian terhadap 

sampel yang tersedia, saudara diminta untuk meminum air putih terlebih dahulu 

dan selanjutnya saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia. 

Kejujuran dan kesediaan saudara dalam hal ini akan sangat membantu kami. Atas 

kerjasama anda kami sampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 Peneliti, 

  

 

Prihatiningrum 

   NIM.5401406072  
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Lampiran 6  

 

Lembar Penilaian Uji Inderawi  

No. Kriteria penilaian Skor 
Kode sampel 

232 114 566 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Warna  

a) Warna Penampang Luar  

1) Kuning  

2) Kuning kecoklatan 

3) Coklat  

4) Coklat tua  

b) Warna Penampang Dalam  

1) Kuning  

2) Kuning kecoklatan 

3) Coklat  

4) Coklat tua  

 

Aroma  

a) Aroma Harum  

1) Harum khas cookies  

2) Cukup harum khas cookies  

3) Kurang harum khas cookies  

4) Tidak harum khas cookies  

b) Aroma Tepung Kimpul  

1) Nyata khas tepung kimpul  

2) Cukup nyata khas tepung kimpul  

3) Kurang nyata khas tepung kimpul  

4) Tidak nyata khas tepung kimpul 
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Rasa  

a) Rasa Manis Gurih 

1) Manis gurih khas cookies  

2) Cukup manis gurih khas cookies  

3) Kurang manis gurih khas cookies  

4) Tidak manis gurih khas cookies  

b) Rasa tepung kimpul  

1) Nyata khas tepung kimpul  

2) Cukup nyata khas tepung kimpul  

3) Kurang nyata khas tepung kimpul  

4) Tidak nyata khas tepung kimpul 

Tekstur  

a) Kerenyahan  

1) Renyah  

2) Cukup renyah  

3) Kurang renyah  

4) Tidak renyah  

b) Pori-pori Penampang  

1) Tidak tampak  

2) Kecil  

3) Sedang  

4) Besar  
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Lampiran 7  

 

Formulir Penilaian Uji Kesukaan 

Nama / usia   : 

Tanggal   :  

Bahan / sampel  : cookies semprit komposit tepung kimpul dan tepungterigu 

Petunjuk   :  

 

Dihadapkan saudara disajikan 3 sampel cookies semprit dengan kode 213, 

144 dan 655. Saudara diminta menilai berdasarkan aspek warna, rasa, aroma dan 

tekstur dari galantine ayam. Setiap memberikan penilaian terhadap sampel yang 

tersedia, saudara diminta untuk meminum air putih terlebih dahulu dan 

selanjutnya saudara diminta untuk menilai sesuai dengan kriteria yang ditentukan 

dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang tersedia. Kejujuran dan 

kesediaan saudara dalam hal ini akan sangat membantu kami. Atas kerjasama 

anda kami sampaikan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 Peneliti,  

 

 

Prihatiningrum 

`        NIM.5401406072  
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Lampiran 8  

Lembar Penilaian Uji Kesukaan 

No. Kriteria penilaian Skor 
Kode sampel 

213 144 655 

1. 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Tekstur (kerenyahan)  

a. Suka  

b. Cukup suka  

c. Kurang suka  

d. Tidak suka 

  

Rasa  

a. Suka  

b. Agak suka  

c. Kurang suka  

d. Tidak suka  

 

Warna  

a. Suka  

b. Agak suka  

c. Kurang suka  

d. Tidak suka  

 

Aroma  

a. Suka  

b. Agak suka  

c. Kurang suka  

d. Tidak suka  

 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

 

4 

3 

2 

1 
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Lampiran 9. Gambar Bahan – Bahan Cookies Semprit 
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Lampiran 10. Gambar Cookies Semprit 
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Lampiran 11. Gambar Kemasan Cookies Semprit 
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REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PANELIS TAHAP PENYARINGAN (VALIDITAS ISI) 

                          
Aspek pengujian 

Penilaian oleh calon panelis 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

warna penampang 
dalam 

Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

warna penampang 
luar 

Tvd Vld Vld Vld Tvd Vld Vld Vld Vld Tvd Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

rasa manis cookies 
semprit 

Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

rasa cookies semprit 
tepung kimpul dan 
tepung terigu 

Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

aroma tepung 
kimpul dan tpg 
terigu 

Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

aroma harum Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

tekstur kerenyahan Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

tekstur pori-pori 
penampang 

Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld Vld 

SIMPULAN T LR LR LR T LR LR LR LR T LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR LR 

Keterangan: Vld  = valid 
                      

 
Tvd = tidak valid 

                     

 
LR    = lanjut ke reliabilitas 

                    

 
T      = ditolak 
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REKAPITULASI HASIL UJI RELIABILITAS CALON PANELIS  
 

          

Nomor 
responden 

warna 
penampang 

dalam 

warna 
penampang 

luar 

rasa manis 
cookies 
semprit 

rasa cookies 
semprit TK 

dan TT 

aroma 
tepung 

kimpul dan 
tpg terigu 

aroma 
harum 

tekstur 
kerenyahan 

tekstur pori-pori 
penampang 

Simpulan 

1 R R R R R R R R R 

2 R R R R R R R R R 

3 R R R R R R R R R 

4 R R R R R R R R R 

5 R R R R R R R R R 

6 R R R R R R R R R 

7 R R R R R R R R R 

8 R R R R R R R R R 

9 R R R R R R R R R 

10 R R R R R R R R R 

11 R R R R R R R R R 

12 R R R R R R R R R 

13 R R R R R R R R R 

14 R R R R R R R R R 

15 R R R R R R R R R 

16 R R R R R R R R R 

17 R R R R R R R R R 

18 R R R R R R R R R 
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19 R R R R R R R R R 

20 R R R R R R R R R 

21 R R R R R R R 0 R 

22 R R R R R R R 0 R 

Keterangan: 
         R    = reliabel 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


