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ABSTRAK 

Aris Pratomo.2013. “Studi Eksperimen Pembuatan Bolu Kering Subtitusi 

Tepung Pisang Ambon ”. Skripsi, Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, S1 PKK 

Konsentrasi Tata Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dosen 

pembimbing I Hj. Saptariana, S.Pd,M.Pd. dan Dosen pembimbing II Dra. Rosidah, 

M.Si. 

Kata kunci : Bolu Kering Tepung Pisang Ambon 

Bolu kering adalah kue kering yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula dan 

vanili. Bolu kering ini mempunyai sifat organoleptik yang khas, seperti warna kuning 

keemasan, rasa manis, aroma khas bolu kering, dan tekstur renyah. Bahan utama bolu 

kering adalah tepung terigu. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencoba 

menambahkan variasai bahan baku lain dalam pembuatan bolu kering yaitu 

menggunakan tepung pisang ambon. Pisang ambon adalah buah yang dapat berbuah 

sepanjang tahun, mempunyai kandungan gizi yang cukup banyak seperti kalori, 

karbohidrat, zat besi, fosfor, protein, mineral, lemak, dan vitamin B kompleks. 

Dengan dibuat menjadi tepung maka pisang ambon akan menjadi awet dan 

menambah variasi olahan dari pisang ambon. Berdasarkan latar belakang tersebut 

dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui:1) untuk mengetahui perbedaan 

bolu kering subtitusi tepung pisang ambon prosentase subtitusi 20 %, 30 %, dan 40 % 

terhadap kualitas inderawi dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur, 2) 

subtitusi yang terbaik pada bolu kering subtitusi tepung pisang ambon ditinjau dari 

aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur, 3) kandungan B-karoten, protein, dan serat 

kasar pada bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon yang terbaik, 4) 

kesukaan masyarakat terhadap bolu kering hasil eksperimen subtitusi dari tepung 

pisang ambon. 

Objek dalam penelitin ini adalah bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

dengan prosentase tepung pisang ambon dan tepung terigu yaitu 20% - 80%, 30% - 

70%, dan 40% - 60%. Desain eksperimen yang digunakan adalah desain acak 

sempurna. Metode pengumpulan data 1) penilaian subyektif dengan uji inderawi dan 

uji kesukaan, 2) penilain objektif dengan uji kandungan gizi seperti B-karotein, 

protein dan serat kasar. Untuk metode analisis data menggunakan analisis varian 

klasifikasi tunggal, kemudian dilanjutkan dengan uji Tukey. Metode yang digunakan 

untuk uji kesukaan bolu kering subtitusi tepung pisang ambon eksperimen 

menggunakan metode Analisisi Deskriptif Prosentase. 

Hasil penelitian menunjukan: 1) ada perbedaan yang signifikan pada kualitas 

inderawi bolu kering subtitusi tepung pisang ambon; 2) kualitas terbaik dari bolu 

kering subtitusi tepung pisang ambon 20% pada indikator warna, rasa, aroma, dan 

tekstur; 3) Kandungan gizi pada bolu kering yang terbaik dari hasil eksperimen 



 
 

viii 
 

adalah subtitusi tepung pisang ambon 20% menunjukan bahwa kandungan B-karotein 

3127,0424, protein 12,43%, dan serat kasar 6,24%, untuk bolu kering control 

menunjukan bahwa kandungan B-karotein 483,9397 mikrogram, protein 12,82%, dan 

serat kasar4,88%; 4) sampel 20% adalah sampel yang paling disukai oleh masyarakat. 

 Saran dari penelitian ini Perlu adanya penelitian lanjut untuk melihat 

komposisi gula dalam pembuatan bolu kering tepung pisang ambon, agar bolu kering 

lebih optimal hasilnya. perlu dilakukan uji laboratorium lanjutan untuk mengetahui 

kadar gizi selain B-karotein, protein, dan serat kasar, perlu dilakukan pengembangan 

pemanfaatan tepung pisang ambon terhadap aplikasi produk lain, agar dapat 

memaksimalkan tepung pisang ambon itu sendiri.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG  

       Makanan ringan adalah makanan yang bukan merupakan menu utama yang 

dimaksudkan untuk menghilangkan rasa lapar seseorang sementara waktu dan dapat 

memberi sedikit suplai energi ke tubuh atau merupakan sesuatu yang dimakan untuk 

dinikmati rasanya (Ayu Dewiani:2011). Biasanya makanan kecil tersebut berupa, 

bolu kering, kue, roti, bolu kering, dan keripik. Selain sebagai menghilangkan rasa 

lapar sementara waktu, makanan kecil juga dapat dijadikan teman minum teh atau 

kopi.  

      Di masyarakat umum salah satu makanan ringan yang disukai adalah bolu kering. 

Bolu kering adalah kue kering berbahan dasar tepung terigu, gula, telur,dan vanili 

(Braker, Flo: 2003), bolu kering biasanya memiliki rasa manis dan tekstur yang 

renyah, dengan proses pemanggangannya dilakukan dengan dua kali pemanggangan. 

Bolu kering banyak beredar di pasaran, namun bolu kering yang dijumpai di pasaran 

umumnya terbuat dari tepung terigu yang menjadi bahan baku utama. Dalam hal ini 

peneliti ingin mencoba menambahkan variasi bahan baku lain dalam pembuatan bolu 

kering. 

Selama ini pisang ambon pemanfaatannya belum secara optimal dan belum begitu 

banyak variasi olahannya, sehingga perlu ada variasi produk baru dari olahan pisang. 

Pisang ambon adalah buah yang memiliki karakteristik rasa yang manis dan aroma 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tepung_terigu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula


2 
 

 

yang khas (www.wikipedia.com,12.wib.9.8.2011). Pisang ambon memiliki jumlah 

yang melimpah, mudah didapat, harganya masih terjangkau, memiliki kandungan gizi 

yang cukup banyak seperti kalori, karbohidrat, zat besi, fosfor, protein, mineral, 

lemak, dan vitamin B kompleks (Lies Suprapti, 2005.25). Pisang ambon merupakan 

buah yang dapat berbuah sepanjang tahun namun pisang ambon mempunyai 

kelemahan yaitu daya simpan yang relatif pendek dan mudah busuk sehinggga perlu 

diolah menjadi bahan setengah jadi (tepung) sehingga dapat lebih fleksibel dalam 

pemanfaatannya. Tepung pisang adalah salah satu cara pengawetan pisang dalam 

bentuk olahan dengan cara digiling (topagriculture.blogspot.com./2009/05). Biasanya 

tepung pisang dalam industri pengolahan pangan dapat digunakan sebagai bahan 

campuran dalam pembuatan aneka jenis makanan, seperti pembuatan pudding, 

biscuit, roti, pastry, soufflé, bolu, cake/pancake dan industri makanan bayi. 

 Untuk pengolahan makanan ada berbagai jenis tepung pisang yang biasa 

digunakan sebagai bahan campuran, seperti tepung pisang kepok, tepung pisang raja, 

tepung pisang lampung, tepung pisang ketan, dan tepung pisang ambon. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mencoba menggunakan tepung pisang ambon, karena 

kandungan gizi pada tepung pisang ambon cukup tinggi, menurut laboratorium 

chemmix pratama tepung pisang ambon mengandung karbohidrat 76,46 %, air 

11,26%, abu 2,95%, protein 2,95 %, lemak 0,34%, serat kasar 5,99%, energi 

309,10% dan B- karoten 297,78 mikrogram,  selain itu tepung pisang ambon 

mempunyai rasa dan aroma yang khas (Ugi:2012). Untuk itu penganeragaman bahan 

http://www.wikipedia.com,12.wib.9.8.2011/
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baku lain pada pembuatan produk perlu dilakukan, karena ak an menambah nilai dari 

produk yang di hasilkan, meliputi rasa, aroma, dan kandungan gizi.  

       Dalam proses pengolahannya buah pisang yang tidak diolah terlebih dahulu 

untuk bahan baku produk mempunyai banyak kekurangan, seperti tidak awet bila 

diolah menjadi produk dan variasi produk yang dihasilkan sedikit, sedangkan buah 

pisang yang diolah terlebih dahulu akan mempunyai banyak kelebihan seperti, harga 

jual yang tinggi, dapat disimpan terlebih dahulu, bila diolah menjadi produk maka 

produk tersebut akan menjadi awet, dan variasi produk yang di hasilkan menjadi 

banyak. Dengan buah pisang yang diolah terlebih dahulu akan membantu dalam 

penelitian ini, karena produk yang dibuat adalah bolu kering, bahan utama dari bolu 

kering adalah tepung terigu. Bolu kering merupakan sejenis kue kering yang 

mempunyai tesktur yang renyah dan kering sehingga membutuhkan bahan baku yang 

kering (tepung terigu). Dengan menggunakan buah pisang yang sudah diolah menjadi 

tepung, maka akan menghasilkan bolu kering sesuai dengan karakter yang dimiliki 

oleh bolu kering yaitu kering dan renyah, karena tepung pisang ambon termasuk 

bahan baku kering sesuai dengan tepung terigu, sehingga sudah dapat digunakan 

untuk membuat bolu kering yang mempunyai tekstur renyah dan kering. 

      Mencermati kandungan gizi tepung pisang ambon yang cukup lengkap, rasa 

aroma yang khas dan belum banyaknya variasi olahan produk dari tepung pisang 

ambon, mendorong peneliti ingin mencoba memanfaatkan tepung pisang ambon 

sebagai bahan subtitusi dalam pembuatan bolu kering. Selain untuk menambahkan 
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variasi bahan lain, rasa, aroma, juga dapat menambahkan zat gizi pada bolu kering 

tersebut. 

 Dari alasan diatas, peneliti ingin mengangkat dalam skripsi dengan judul “STUDI 

EKSPERIMEN PEMBUATAN BOLU KERING SUBTITUSI TEPUNG 

PISANG AMBON”. 

1.2. RUMUSAN MASALAH  

     Substitusi adalah menganti sebagian , perbedaan subtitusi antara 20%,30%, dan 

40% dalam Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mensubtitusi tepung pisang 

ambon dalam pembuatan bolu kering. 

(1) Apakah ada perbedaan bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20 %, 30 %, 

dan 40 % terhadap kualitas inderawi dari aspek warna, rasa, aroma dan tekstur? 

(2) Manakah subtitusi yang terbaik pada bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

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

(3) Bagaimana kandungan B-karoten, protein, dan serat kasar pada bolu kering 

subtitusi tepung pisang ambon yang terbaik? 

(4) Bagaimana kesukaan masyarakat terhadap bolu kering hasil eksperimen? 

1.3.  TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian  ini adalah: 

(1) Untuk mengetahui perbedaan bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20 %, 

30 %, dan 40 % terhadap kualitas inderawi dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, 

dan tekstur 
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(2) Untuk mengetahui subtitusi yang terbaik pada bolu kering subtitusi tepung 

pisang ambon ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur 

(3) Untuk mengetahui kandungan B-karoten, protein, dan serat kasar pada bolu 

kering dengan subtitusi tepung pisang ambon yang terbaik 

(4) Untuk mengetahui kesukaan masyarakat terhadap bolu kering hasil eksperimen 

subtitusi dari tepung pisang ambon 

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 sesuai dengan batasan yang menjadi masalah adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Study eksperimen  

      Study eksperimen terdiri dari 2 kata yaitu studi dan eksperimen. Studi adalah 

penelitian ilmiah , kajian telaah (tim penyusun kamus besar bahasa indonesia, 2002 : 

1093). Eksperimen adalah suatu percobaan yang sistematis dan berencanan untuk 

membuktikan kebenaran suatu teori ( tim penyusun kamus besar bahasa indonesia , 

2002: 209). Dalam penelitian ini yang di maksud dengan eksperimen adalah 

pembuatan bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon dengan perbandingan 

tepung pisang ambon 20%, 30%, dan 40% dengan tepung terigu. 

1.4.2 Subtitusi  
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Subtitusi adalah suatu kegiatan yang menganti sebagian dari bahan utama yaitu 

tepung pisang ambon mengganti sebagian dari tepung terigu dengan perbandingan 

20%:80%, 30%:70%, dan 40%:60% 

1.4.3 Tepung pisang ambon 

Tepung pisang adalah salah satu cara pengawetan pisang dalam bentuk olahan 

dengan cara digiling (topagriculture.blogspot.com./2009/05), pisang di potong tipis – 

tipis, di rendam dalam air yang sudah di beri larutan natrium bisulfit, untuk mencegah 

reaksi browning pada pisang. Setelah di rendam, pisang di keringkan dengan cara di 

jemur langsung atau di keringkan menggunakan alat yang di sebut kabinet, kemudian 

di giling dan di ayak dengan ukuran 60 mesh. 

 Tepung pisang ambon mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi 

sebesar 76,46%. Karakteristik tepung pisang ambon mempunyai warna putih abu - 

abu,  dan tepung pisang ambon mempunyai rasa dan aroma khas (Ugi:2012). 

1.4.4 Bolu kering 

Bolu kering adalah kue kering berbahan dasar tepung terigu, gula, telur,dan 

vanili (Braker, Flo: 2003), bolu kering biasanya memiliki rasa manis dan tekstur yang 

renyah, dengan proses pemanggangannya dilakukan dengan dua kali pemanggangan 

MANFAAT PENELITIAN  

1.5.1 Manfaat bagi masyarakat  dan petani 

Memberikan informasi tentang pemanfaatan pisang ambon menjadi tepung 

pisang, sebagai penganeragaman olahan produk setengah jadi dari buah pisang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tepung_terigu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
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ambon, sehingga lebih luas dalam pemanfaatanya, serta memberikan ide baru kepada 

produsen bolu kering untuk meberikan variasi, seperti bolu kering subtitusi. 

1.5.2 Manfaat bagi akademisi 

Menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan dan memberikan informasi 

kepada para akademisi tentang alternatif pemanfaatan tepung pisang ambon sebagai 

subtitusi dalam pembuatan bolu kering. 

1.5. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi 

dan bagian akhir : 

(1)  Bagian Pendahuluan 

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

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar 

gambar. Bagian pendahuluan ini memberikan kemudahan kepada pembaca dalam 

mencari isi dari skripsi. 

(2)  Bagian Isi 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab yaitu : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, penegasan istilah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian  

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori bolu kering, tinjauan umum pisang ambon , tepung 

pisang ambon, kerangka berfikir dan hipotesis. 
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Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang prosedur rancangan penelitian, objek  penelitian, variabel 

penelitian, instrumen penelitian dan metode analisis data. 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang penyajian data hasil penelitian, analisis data serta 

pembahasannya sehingga data mempunyai arti.  

 Bab V Kesimpulan 

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari hasil analisis 

data, hipotesis dan pembahasan, serta saran dari peneliti untuk perbaikan yang 

berkaitan dengan penelitian. 

(3)  Bagian Akhir 

Pada bagian akhir skripsi berisi tentang : 

Daftar Pustaka menyajikan daftar buku dan literatur lain yang digunakan dalam 

penelitian. 

Lampiran merupakan kelengkapan skripsi yang berisi data penelitian secara   

lengkap. Contoh – contoh hitungan dan keterangan lain yang mendukung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

      Dalam landasan teori ini akan diuraikan teori-teori menjadi landasan dalam 

melakukan kegiatan penelitian. Landasan teori ini mencakup tentang : tinjauan umum 

bolu kering, bahan pembuatan bolu kering, alat dalam pembuatan bolu kering, kriteria 

bolu kering, faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas bolu kering, pisang ambon, 

tepung pisang ambon, tepung pisang ambon sebagai subtitusi dalam pembuatan bolu 

kering, kerangka berfikir dan hipotesis.  

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bolu kering 

 

Bolu kering adalah kue kering berbahan dasar tepung terigu, gula, telur,dan vanili 

(Braker, Flo: 2003), bolu kering biasanya memiliki rasa manis dan tekstur yang 

renyah, dengan proses pemanggangannya dilakukan dengan dua kali pemanggangan.  

Menurut SNI  01-2973- 1992 yang dimaksud dengan bolu kering adalah kue kering 

yang dibuat dari adonan lunak, renyah, dan bila dipatahkan penampangnya 

potongannya bertekstur kurang padat dan berongga. Berdasarkan pengamatan secara 

langsung bolu kering atau kue kering dapat dilihat dari kriteria fisik, yaitu memiliki  

aroma yang khas bolu kering atau kue kering, rasa manis, warna kuning keemasan, 

dan bertekstur renyah serta mudah hancur bila dimakan (lumer). Sedangkan menurut 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tepung_terigu
http://id.wikipedia.org/wiki/Gula
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SNI bolu kering harus beraroma khas bolu kering, rasa enak, warna sesuai dan tesktur 

renyah.  

Berdasarkan pengertian diatas bolu kering yang dimaksud adalah jenis produk 

makanan kering yang dibuat dari adonan lunak. Melalui proses pencampuran, dua 

kali pemanggangan, berbentuk bulat lonjong sesuai cetakan, dengan rasa mengarah 

kemanis, dan renyah serta bila dipatahkan penampang potongannya kasar dan 

berongga.   

2.1.2 Bahan Pembuatan Bolu Kering 

Bahan yang di gunakan dalam pembuatan bolu kering terdiri dari : tepung terigu, 

gula pasir, telur, dan vanili. camelia-at-home.blogspot.com/2009/12.  

2.1.2.1 Tepung terigu  

Tepung terigu adalah salah satu produk kering gandum yang dihasilkan 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) (ria-chocoloveid kamus 

dapur). Tepung kuat biasa digunakan untuk membuat roti dan mie, mengandung 

protein 11 - 13 % (Suhardjito, 2006: 119).  

Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan bolu kering adalah jenis tepung 

terigu soft atau lunak yang mengandung protein 8 - 9%. Karakteristik tepung terigu 

soft ini adalah daya serap air rendah, lengket, dan tidak elastis. Fungsi tepung terigu 

http://camelia-at-home.blogspot.com/2009/12/bolu-kering.html
http://www.blogger.com/profile/03736024838180448868
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dalam pembuatan bolu kering adalah sebagai kerangka pada adonan (Sangkan Paran, 

2009 : 60). Komposisi kandungan gizi dalam tepung terigu dapat dilihat pada tabel 

2.1 sebagai berikut :  

Tabel.2.1: Komposisi tepung terigu tiap 100 g 

No. Unsur Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Air (g) 

Serat  

B-karotein 

9,0 

1,0 

77,2 

11,8 

0 

0 

               Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2008 

2.1.2.2 Gula pasir 

       Gula merupakan salah satu bahan utama dalam pembuatan kue kering atau bolu 

kering. 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%.  

(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%.  
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(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 digunakan dalam pembuatan 

bolu kering adalah jenis gula sukrosa atau castor sugar. Gula dalam adonan memberi 

fungsi sebagai pemberi rasa manis, memperpanjang umur simpan, menyerap air 

Sangkan Paran (2009:61). Dalam proses pembuatan bolu kering pemakaian gula 

biasanya dicampur pertama kali dengan telur pada saat memulai pembuatan adonan, 

lalu di kocok dengan mixer sampai mengembang.  
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Komposisi kandungan gizi gula pasir dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :  

Tabel.2.2: komposisi gula pasir  

No.  Kandungan Gizi Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Air (g) 

364 

0 

0 

94,0 

5 

1 

0,1 

5,4 

Sumber : senior Copyright © 2011 www.pustakabumi.com 

2.1.2.3 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 protein, beragam vitamin, lemak, thiamin, karbohidrat, kalori dan 

mineral juga terkandung di dalam telur (Artikel gizi). Telur yang digunakan untuk 

pembuatan bolu kering 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). Adapun fungsi telur 

adalah sebagai membentuk kerangka pada kue serta penambah rasa, warna, dan gizi, 

http://writecooklove.blogspot.com/2011/01/fungsi-bahan-bahan-yang-digunakan-

dalam.html. 

http://www.pustakabumi.com/
http://mietha.wordpress.com/category/artikel-gizi/
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Kandungan gizi dalam telur dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.3: Kandungan gizi telur ayam tiap 100g 

 

No. Komposisi Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Energi (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Serat  

B-karotein 

162 

12,4 

12,4 

0,7 

54,0 

180 

3,0 

0 

0 

 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005 

      Telur merupakan bahan pelengkap dalam setiap pembuatan kue, mulai dari kue 

basah sampai kue kering, telur berperan memberikan nilai tambah gizi, warna, 

pengemulsi, dan penambah rasa. Dalam pembuatan bolu kering, telur mendapat 

giliran pertama dicampur dengan gula untuk pembuatan adonannya. Setelah itu di 

mixer sampai mengembang agar telur dapat menjalankan salah satu fungsinya dalam 

pembuatan kue. 
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2.1.2.4 Vanili  

Vanili adalah salah satu bahan penambah aroma pada suatu makanan. Vanili ada yang 

berbentuk bubuk dan essen, dosis penggunaanya relatif sedikit sesuai resep yang 

dianjurkan. Vanili dicampurkan terakhir kalinya sesudah adonan mengembang. 

2.1.3 Alat Yang Digunakan Dalam Pembuatan Bolu Kering  

Agar mendapatkan bolu kering yang berkualitas baik harus memperhatikan alat-

alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bolu kering adalah:  

(1)  Timbangan 

Timbangan yang di gunakan harus baik, yaitu timbangan yang cermat dan tepat 

ukurannya. Timbangan yang tidak baik dapat mempengaruhi bolu kering yang 

dihasilkan, karena ukuran bahan yang di timbang harus tepat tidak boleh lebih dan 

tidak boleh kurang. Timbangan yang digunakan dalam pembuatan bolu kering bisa 

menggunakan timbangan digital dan manual. 

(2)  Oven  

Oven adalah alat yang digunakan untuk memangang bolu kering, ada beberapa 

jenis oven antara lain oven tangkring, oven listrik, oven gas. Yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah oven gas.  

(3)  Loyang cetak  
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Loyang adalah alat yang digunakan untuk mencetak produk sehingga adonan bisa 

dibentuk sesuia keinginan. Dalam pembuatan bolu kering loyang yang digunakan 

adalah loyang ukuran kecil. 

(4)  Kompor  

Kompor adalah alat pemanas yang digunakan untuk mematangkan bolu. Kompor 

yang baik adalah kompor yang nyala apinya berwarna biru, aman mudah diatur 

apinya lalu nyala apinya berwarna biru. Dalam penelitian ini menggunakan kompor 

gas yang tergabung dengan oven oleh karena itu api harus diperhatikan besar 

kecilnya. bila api terlalu kecil bolu kering akan kurang mengembang dan kering. Api 

yang cocok untuk digunakan dalam pembuatan bolu kering yaitu apinya berukuran 

sedang. 

(5)  Spatula  

Spatula digunakan untuk mencampur kocokan telur dan gula dengan tepung 

terigu serta bahan yang lain. 

(6)  Mixer  

Mixer berfungsi untuk mencampur semua bahan yang sudah ditimbang untuk 

dibuat menjadi adonan. Mixer yang digunakan harus dalam keadaan baik, aman dan 

bersih. 
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(7)  Jam  

Jam berfungsi untuk mengukur waktu saat proses pemanggangan bolu kering. 

(8)  Alat-alat pembantu lain yang digunakan seperti piping bag (plastik segitiga) dan 

sendok makan 

Pinping bag digunakan untuk memasukan adonan kedalam loyang, sedangkan sendok 

makan digunakan untuk menuangkan bahan pada saat mau di timbang. Peralatan pembantu 

tersebut harus dalam keadaan bersih dan kering. 

2.1.4 Proses Pembuatan Bolu Kering 

Proses pembuatan bolu kering dimulai dengan seleksi bahan yaitu pemilihan bahan, 

penimbangan bahan, pencampuran bahan, pengovenan, dan pengemasan. Uraian mengenai 

proses pembuatan bolu kering adalah sebagai berikut : 

2.1.3.1  Seleksi Bahan 

Seleksi bahan adalah suatu cara pemilihan bahan - bahan yang akan 

digunakan untuk pembuatan bolu kering. Seleksi bahan dilakukan dengan cara 

memilih bahan yang berkualitas baik untuk digunakan dalam pembuatan bolu kering. 

Seleksi bahan perlu di lakukan sehingga akan berkaitan dengan produk yang di 

hasilkan. 

Bahan yang memiliki kualitas baik digunakan dalam pembuatan bolu kering 

diantaranya yaitu: tepung terigu berwarna putih bersih, kering, tidak berbau apek, tidak 
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menggumpal, dan tidak ditumbuhi jamur. Telur yang dipilih untuk bolu kering yaitu telur 

ayam yang masih baru, bagian luarnya bersih dan tidak rusak. Gula yang yang digunakan 

untuk membuat bolu kering adalah gula pasir yang berwarna putih cerah dan bersih, 

penggembang yang di gunakan adalah ovalet yang masih bagus, tidak berbau, dan belum 

masa kadarluarsa. 

2.1.3.2  Penimbangan Bahan 

Penimbangan bahan adalah mengukur seberapa besar bahan-bahan yang akan 

dipergunakan dalam pembuatan bolu kering dengan menggunakan timbangan. 

Penimbangan bahan dilakukan agar bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan 

bolu kering dapat sesuai dengan takaran resep yang digunakan. 

2.1.3.3  Penyatuan Bahan 

Penyatuan bahan adalah suatu proses penyatuan semua bahan bolu kering 

menjadi satu adonan.  

2.1.3.4  Pencetakan Bolu kering 

Pencetakan adonan bolu kering dilakukan dengan cara memasukkan adonan 

dalam piping bag yang ujungnya sudah di lobangi kecil, kemudian semprotkan 

adonan bolu kering ke loyang cetak dan  loyang tersebut sudah diolesi margarin. 
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2.1.3.5  Pengovenan 

Pengovenan adalah suatu cara untuk mematangkan bolu kering menggunakan 

oven, dengan suhu dan waktu yang ditentukan. Terlebih dahulu oven tersebut 

dipanaskan, sebelum bolu kering masuk dalam oven. Pengovenan dilakukan dengan 

cara memasukkan bolu kering yang sudah di masukan ke dalam loyang cetak lalu 

panggang dengan suhu 95°C selama 30 menit. Selama pemanggangan jangan terlalu 

sering di buka karena akan mempengaruhi pemanasan yang kurang maksimal. 

Pengovenan di lakukan dua kali agar mendapatkan bolu kering yang benar – benar 

kering.  

2.1.3.6  Pendinginan 

       Pendinginan bertujuan untuk menghilangkan uap panas sebelum dilakukan 

pengemasan. 

2.1.3.7  Pengemasan 

Pengemasan menggunakan toples atau plastik tebal yang tertutup rapat agar bolu 

kering dapat bertahan lama kerenyahannya dan menjaga bentuk dari bolu kering.   

2.1.5 Kriteria Bolu Kering 

Menurut SNI 01-2973-1992, kue kering yang dibuat dari adonan lunak, renyah 

dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang padat. Bolu kering 

atau kue kering mempunyai kriteria fisik (bau, rasa, warna, dan tekstur) bolu kering 

harus normal, artinya bau khas bolu kering sesuai dengan bahan yang digunakan, rasa 

enak, warna sesuai dengan SNI yang dianjurkan, tekstur renyah, bagian dalam 
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berongga, ringan dan tidak keras. Menurut pendapat lain bolu kering adalah bolu 

yang teksturnya kering, berbahan dasar tepung terigu, gula, telur, dan vanili.(camelia-

at home.blogspot.com/2009/12/).  

Jadi dalam penelitian ini bolu kering merupakan jenis kue kering yang terbuat 

dari tepung terigu, gula, telur, dan vanili, mempunyai rasa manis khas bolu, warna 

kuning keemasan, bertekstur renyah, penampangnya kurang padat. Aroma bolu 

kering ditentukan oleh komponen bahan yang digunakan dan perbandingannya, 

seperti tepung terigu, telur, gula pasir dan tambahan bahan makanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://camelia-at-home.blogspot.com/2009/12/bolu-kering.html
http://camelia-at-home.blogspot.com/2009/12/bolu-kering.html
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      Menurut Badan Standarisasi Nasional (1992) Syarat mutu bolu kering yang baik 

dan sempurna adalah sebagai berikut : 

Tabel.2.4: SNI bolu keirng 

Syarat Mutu Bolu Kering Berdasarkan Satndar Nasional Indonesia 

Kriteria uji  Persyaratan  

Keadaan (bau, rasa, warna, tekstur) Normal  

Air %, b/b  Maks 5 

Protein %, b/b Min 6 

Abu %, b/b Maks 1,5 

Bahan tambahan  Sesuai SNI , 022-m No.722/Men-

Kes/Per/IX/88 Pewarna  

Pemanis  
Tidak boleh ada 

Cemaran logam   

Tembaga (Cu), mg/kg Maks 10,0 

Timbal (Pb), mg/kg Maks 1,0 

Seng (Zn), mg/kg Maks 40,0 

Rausa (Hg), mg/kg Maks 0,05 

Arsen (As) , mg/kg Maks 0,5 

Cemaran mikroba   

Angka lempeng total   Maks 1,0x  

Coliform  Maks . 20 

Ecoli   ˂3 

Kapang  Maks 1,0x  

Sumber : BPOM SNI 01-2973-1992 
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2.1.6 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Bolu Kering  

Ada beberapa faktor yaitu faktor bahan, faktor alat, dan faktor pembuatan 

(1) Faktor bahan  

      Jika kualitas bahan digunakan baik akan menghasilkan kualitas yang baik, tetapi 

kualitas bahan yang digunakan kurang baik akan mempengaruhi kualitas dalam rasa, 

bolu kering yang dihasilkan. Misalnya tepung terigu, bila tepung terigu yang 

digunakan tidak baik seperti aromanya (bau apek) sudah tidak bagus maka akan 

berpengaruh terhadap aroma bolu kering tersebut. 

(2)  Faktor kebersihan alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan bolu kering harus bersih karena akan 

menghasilkan bolu kering yang berkualitas baik, tetapi jika alat tidak diperhatikan 

kebersihannya akan menghasilkan bolu kering  yang kurang bagus, misalnya pada 

loyang yang digunakan untuk memanggang, bila loyang yang digunakan masih ada 

sisa panggangan lain pada lapisan loyang akan mempengaruhi warna pada bolu 

kering seperti bercak  - bercak pada bolu kering sehingga warna bolu kering pada 

bagian luar tidak mulus sebagaimana mestinya. 

(3)  Faktor proses pembuatan  

Dalam proses pembuatan bolu kering sangat perlu diperhatikan karena akan 

berpengaruh terhadap hasil akhir bolu kering tersebut, karena dengan teknik yang 

baik dalam proses pembuatan maka akan menghasilkan bolu kering yang baik juga, 

misalnya dalam proses pemanggangan, dalam proses pemanggangan api yang 
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digunakan tidak boleh besar dan tidak boleh kecil, api harus dalam keadaan yang 

stabil, pengaruhnya pada hasil pemanggaan, bila api terlalu kecil maka akan basah 

bolu tersebut, namun bila api terlalu besar maka akan gosong, sebaiknya api harus 

dalam keadaan stabil. 

2.1.7 Tinjauan Umum Tentang Pisang Ambon 

2.1.7.1 Pisang ambon  

       Tanaman pisang berasal dari daerah tropis asia tenggara, tetapi sekarang 

penyebaran tanaman pisang telah menyebar diberbagai negara, dan di Indonesia 

tanaman pisang hampir ada disetiap wilayah Indoneisa.Sebagai negara tropis 

Indonesia memiliki 250 jenis pisang (www.kompas.com). Dari 250 jenis itu, pisang 

terdiri atas tiga kelompok, yaitu: (1)Pisang yang dimakan sebagai buah setelah 

masak, yaitu pisang ambon, pisang  susu, pisang raja, pisang meja, pisang mas, dan 

pisang barangan (2)Pisang yang dimakan setelah masak dan diolah (dikukus, 

digoreng), yaitu pisang tanduk, pisang nangka, pisang kepok (3) Pisang yang berbiji, 

yang biasa di pakai untuk penyedap rasa yaitu pisang batu atau kelutuk, biasanya di 

makan untuk aneka rujak.  

Pisang ambon merupakan salah satu jenis pisang yang setelah masak bisa 

langsung untuk dikonsumsi. Pisang ambon mempunyai rasa yang manis dan aroma 

yang merangsang (www.wikipedia.com,12.wib.9.8.2011). Pisang ambon berkulit 

kuning keputihan keunggulannya terletak pada rasa buah yang manis dan beraroma 

http://www.wikipedia.com,12.wib.9.8.2011/
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harum. Tanaman ini pertama kali dikembangkan didaerah Malang, Jawa Timur 

panjang buahnya antara 15-20 cm. Satu pohon dapat menghasilkan 7-10 sisir dengan 

jumlah buah 100-150. Bentuk buah melengkung dengan pangkal meruncing. Daging 

buah berwarna putih kekuningan. Umumnya buah pisang ini tidak mengandung biji. 

Pisang ambon merupakan buah meja yang di sajikan penting setelah makan, rasa 

daging manis dan aromanya kuat. Selain untuk pisang meja, buah pisang ambon 

dapat diolah misalnya menjadi sari buah, dodol, sale, jam dan tepung pisang. Jenis 

pisang ambon terdiri atas tiga macam yaitu: 

(1) Pisang ambon kuning memiliki kulit kuning keputihan, rasa buah yang manis dan 

beraroma harum. Tanaman ini pertama kali dikembangkan di daerah Malang, 

Jawa Timur. Panjang buahnya antara 15-20 cm. Satu pohon dapat menghasilkan 

7-10 sisir dengan jumlah buah 100-150. Bentuk buah melengkung dengan 

pangkal meruncing. Daging buah berwarna putih kekuningan. Umumnya buah 

pisang ini tidak mengandung biji.  
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(madang-dab.blogspot.com/2012/06/) 

 

Gambar .2.1: pisang ambon kuning 

(2) Pisang ambon hijau atau lumut memiliki warna kulit buahnya hijau walaupun 

sudah matang Tanaman ini berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Produksi 

buahnya tergolong tinggi. Setiap pohon  dapat menghasilkan 7-10 sisir dengan 

jumlah buah 140-200. Panjang buah 20-23 cm dengan diameter 4-5 cm. Bentuk 

buah memanjang dengan pangkal buah membengkok. Kulit buahnya tipis, daging 

buah berwarna putih kekuningan dengan rasa manis dan pulen.  

(al-malik-al-malik-al-malik.blogspot.com/2013/01/)  

 

Gambar 2.2: pisang ambon hijau lumut 

http://madang-dab.blogspot.com/2012/06/pisang-ambon-%20kuning.html
http://al-malik-al-malik-al-malik.blogspot.com/2013/01/pisang-ambon-lumut.html
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(3)  Pisang ambon putih, pada saat matang berwarna putih kekuningan, dengan 

warna daging buah putih sampai putih kekuningan.  Rasa daging buahnya manis 

sedikit asam dan aromanya kuat. Selain sebagai buah meja, pisang ambon 

digunakan sebagai makanan pada bayi. Berat tiap tandanya 15-25 kg terdiri dari 

10-14 sisir. Setiap sisir terdiri dari 14-24 buah dengan panjang 15-20 cm dan 

diameter 3,5-4 cm. (buahbuahku.wordpress.com//20011/02/16) 

 

Gambar.2.3: pisang ambon putih 

      Jenis pisang yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pisang ambon 

kuning (musa sapientum) yang pada umumnya di komsumsi oleh masyarakat 

umum yang memiliki ciri – ciri ukuran yang lebih besar di bandingkan dengan 

pisang ambon lainnya, kulit buah yang tidak terlalu tebal, daging buah yang 

sudah matang berwarna putih kemerahan rasa daging buah pulen, manis, dan 

aromanya harum. Adapun gambar pisang ambon kuning dapat di lihat di bawah 

ini: 

 

http://buahbuahku.wordpress.com/20011/02/16pisang
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Gambar.2.4: pisang ambon kuning 

2.1.7.2 Kandungan gizi pisang ambon 

       Hasil analisa kandungan gizi pisang ambon per 100 gram berat bahan dari  Daftar 

Analisis Bahan Makanan, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta (1992) dapat dilihat pada 

tabel 2.5: dibawah ini : 

No.  Jenis zat gizi  Jumlah  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

 

Kalori (kal) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Mineral (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Zat besi (mg) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin B2 (mg) 

Vitamin C (mg) 

110 

72 

1,2 

0,2 

25,8 

0,8 

8 

28 

0,5 

44 

0,08 

3 

Sumber : Daftar Analisis Bahan Makanan, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta (1992) 
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2.1.8 Tinjauan Tentang Tepung pisang ambon 

Tepung pisang adalah salah satu cara pengawetan pisang dalam bentuk olahan 

dengan cara digiling (topagriculture.blogspot.com./2009/05). Penggilingan disini 

merupakan cara yang digunakan untuk menepungkan atau menghaluskan buah pisang 

yang dikeringkan. Tepung pisang merupakan tepung  yang tinggi akan kandungan 

gizinya seperti  karbohidrat 76,46 %, air 11,26%, abu 2,95%, protein 2,95 %, lemak 

0,34%, , serat kasar 5,99%, energi 309,10% dan B- karoten 297,78 mikrogram 

(laboratorium chem – mix pratama) dan tepung pisang ambon mempunyai rasa dan 

aroma yang khas (Ugi:2012). Sehingga memungkinkan untuk dijadikan bahan 

tambahan makanan atau pelengkap vitamin pada makanan yang tidak dapat 

ditemukan pada tepung terigu, selain itu tepung pisang memiliki kandungan pati 

(karbohidrat) yang cukup besar yaitu 76,46% sehingga cocok jika diolah menjadi 

tepung.    
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Berikut adalah mutu tepung pisang sesuai dengan SNI 01-3841-1995 tabel .2.6: 

Syarat Mutu Tepung Pisang Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

Kriteria uji  Persyaratan  

Keadaan (bau, rasa, warna,) Normal  

Benda asing Tidak boleh ada 

Serangga Tidak boleh ada 

Jenis pati, selain pati tepung pisang Tidak boleh ada 

Kehalusan lolos ayakan 60 mesh Min 95 

Air  Maks 5 

Bahan tambahan makanan Sesuai SNI 01-0222-1987 

Sulfit (S ) Negatif  

Cemaran logam  

Timbal (Pb) Maks 1,0 

Tembaga (Cu) Maks 10,0 

Seng (Zn)  Maks 40,0 

Raksa (Hg) Maks 0,05 

Cemaran aksen (As) Maks 0,5 

Cemaram mikkroba   

Angka lempeng total  Maks  

Bakteri bentuk coli 0 

Escherichin coli 0 

Salmonela /25 gram  Maks  

Stafilococcus aureus/g Negatif  

Kapang dan kamir  Negatif  

Sumber : BPOM SNI 01-3841-1995 
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       Buah pisang merupakan buah yang mengandung banyak karbohidrat, vitamin, 

protein, fosfor, kalsium dan air.  Kandungan yang terdapat dalam buah pisang  

tersebut memiliki persamaan dengan jenis bahan makanan lain seperti kacang – 

kacangan, cereal, dan umbi – umbian, hal ini yang sangat mendukung buah pisang 

dapat dijadikan tepung. Tepung merupakan salah satu bentuk alternatif produk 

setengah jadi, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), 

diperkaya zat gizi (difortifikasi), dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan 

kehidupan modern yang serba praktis (topagriculture.blogspot.com/2009/05/). 

Prosedur pembuatan tepung sangat beragam, dibedakan berdasarkan sifat dan 

komponen kimia bahan pangan. Namun, secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu 1) bahan pangan yang mudah menjadi coklat apabila dikupas dan 

2) bahan pangan yang tidak mudah menjadi coklat.  

        Pada umumnya, buah-buahan mudah mengalami pencoklatan setelah dikupas. 

Hal ini disebabkan oksidasi dengan udara sehingga terbentuk reaksi pencoklatan oleh 

pengaruh enzim yang terdapat dalam bahan pangan tersebut (browning enzymatic) 

FG.Winarno (1991:40). Pencoklatan karena enzim merupakan reaksi antara oksigen 

dan suatu senyawa phenol yang dikatalisis oleh polyphenol oksidase. Buah pisang 

mengandung fenolik oleh karena itu mudah mengalami reaksi pencoklatan apabila 

kontak dengan udara. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencegah 

pencoklatan adalah penggunaan asam-asam organik maupun anorganik seperti asam 

sitrat dan asam sulfat. Dalam percobaan ini dipilih asam sitrat selain itu, asam sitrat 
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juga mempunyai keuntungan lain seperti mudah didapat dan sudah biasa digunakan 

dalam pengolahan pangan dalam skala rumah tangga maupun skala industri. 

        Asam sitrat adalah asam organik yang larut dalam air dengan citarasa yang 

menyenangkan dan banyak digunakan dalam industri pangan 

(topagriculture.blogspot.com/2009/05). Asam sitrat merupakan suatu asidulan yaitu 

senyawa kimia yang bersifat asam yang ditambahkan pada proses pengolahan 

makanan dengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa dan 

warna atau menyelubungi after taste yang tidak disukai. Penambahan asam dapat 

menurunkan pH makanan sehingga menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. 

Penurunan pH juga berfungsi untuk menghambat reaksi pencoklatan enzimatis yang 

optimal pada pH 6-7 dan pencoklatan non enzimatis.  

        Berikut ini adalah proses dalam pembuatan tepung pisang ambon, mulai dari 

awal pembuatan sampai akhir pembuatan. Peralatan yang digunakan untuk membuat 

tepung pisang yaitu pisau, waskom, loyang blender, ayakan tepung, dan pengering 

(kabinet) aau bisa juga panas alami (panas matahari) di bawah ini adalah alur proses 

dari pembuatan tepung pisang ambon. Pembuatan tepung pisang dapat di lakukan 

dengan dua cara yaitu dengan pengeringan alami dan alat pengering (kabinet), 

sebagai cara pengawetan bahan makanan. Untuk pengeringan dalam penelitian ini 

saya menggunakan pengeringan alami 

        Alur atau langkah yang saya gunakan untuk pembuatan tepung pisang salah 

satunya dalam hal perendaman buah pisang yaitu menggunakan asam sitrat sebagai 

pencegah pencoklatan pada buah pisang. Untuk membuat tepung pisang adalah 
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persiapan bahan, pengupasan, pencucian, pengirisan, perendaman, penirisan, 

pengeringan, penggilingan dan pengayakan.  

       Langkah – langkah dalam pembuatan tepung pisang dikutip dari 

http://lampung.litbang.deptan.go.id/ind/images/stories/publikasi/tepungpisang.pdf 

(1) Persiapan Bahan 

      Pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan bahan yaitu memilih pisang 

ambon  yang segar, setengah matang atau mengkal dan tidak ada bagian yang busuk 

atau cacat. 

(2) Pengupasan 

Pada tahap ini di lakukan agar dapat menghilangkan kulit luar dan mudah untuk 

tahap pengolahan selanjutnya 

(3) Pengirisan 

Pisang ambon yang telah dibersihkan, kemudian diiris tipis-tipis untuk 

mempercepat proses pengeringan. 

(4) Perendaman 

Perendaman dilakukan dalam air yang telah di beri larutan natrium besulfiet 

selama setengah jam agar tidak terjadi proses browning pada pisang karne pisang 
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mengandung pelifenol yang dapat menyebabkan pencoklatan. Perbandingan yang 

digunakan yaitu untuk 1 kg pisang dibutuhkan natrium besulfiet 100 g dan air 

sebanyak 1 liter. 

(5) Penirisan 

Penirisan ini bertujuan unutk menghilangkan air yang masih terdapat dalam 

pisang ambon yang sudah dicuci. 

(6) Pengeringan 

Pengeringan dilakukan secara alami dengan bantuan alat pengering (kabinet) 

dengan cara meletakkan potongan pisang pada loyang di keringkan selama 5 hari 

dalam kabinet. 

(7) Penggilingan 

Suatu cara untuk mengubah potongan pisang ambon yang sudah kering menjadi 

tepung dengan menggunakan blender. 

(8) Penyaringan  

Penyaringan dilakukan dengan menggunakan ayakan 60 mesh yang berguna 

untuk memisahkan bagian tepung yang masih kasar dan yang halus sehingga akan 

diperoleh tepung pisang ambon yang halus. 

Proses pembuatan tepung pisang dapat dilihat pada skema dibawah ini : 
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Gambar .2.5 : Skema Pembuatan tepung pisang ambon 

 

      Dalam pembuatan tepung pisang ambon dipenelitian ini yang saya lakukan  

melalui beberapa tahapan, dari pisang menjadi tepung pisang. Pada tahap awal 

pembuatan tepung pisang ambon memilih bahan baku yang bagus kualitasnya agar 

mendapatkan hasil yang memuaskan. Pilih buah pisang ambon dalam keadaan 

mengkal atau setengah matang, bertujuan mendapatkan rasa manis khas pisang pada 

bolu kering sehingga rasa bolu kering menjadi berbeda dengan bolu kering yang ada 

di pasaran. Kemudian untuk tahap kedua pengupasan dan pemotongan buah pisang 

supaya pada saat proses pembuatan tepung pisang ambon lebih mudah. Untuk tahap 

Pengeringan 

Pemblenderan 

penyaringan 

Tepung pisang ambon 

Pengupasan dan pemotongan pisang 

Perendaman pada larutan asam sitrat 

Penirisan 
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ketiga dilakukan perendaman buah pisang pada larutan asam sitrat atau natrium 

besulfiet, perbandingan air dengan larutan asam sitrat 1 liter air di campur dengan 

100 ml larutan asam sitrat, perendaman membutuhkan waktu selama 1 jam, 

penggunaan asam sitrat adalah mencegah browning pada buah pisang dan hasil akhir 

warna tepung menjadi bagus.  

       Pada tahap ketiga buah pisang setelah direndam dengan asam sitrat ditiriskan 

agar air yang masih berada dalam buah pisang menjadi berkurang sisa perendaman. 

Penirisan selesai tahap kelima pengeringan buah pisang, metode pengeringan 

digunakan dua cara yaitu panas buatan dan panas alami, panas buatan menggunakan 

lemari pengering biasanya disebut kabinet, kabinet dapat diatur suhu mana yang ingin 

digunakan, untuk panas alami langsung dijemur menggunakan panas matahari, 

dengan panas matahari hasil pengeringan lebih bagus dibandingkan dengan panas 

buatan. Untuk pengeringan yang saya gunakan adalah pengeringan alami yaitu di 

jemur menggunakan panas matahari.  

       Sesudah kering tahap selanjutnya adalah penggilingan, tahap penggilingan akan 

mulai terbentuk butiran – butiran tepung pisang. Selesai penggilingan untuk 

mendapatkan tepung pisang yang berkualitas baik maka dilakukan penyaringan 

tepung pisang, penyaringan tepung pisang menggunakan saringan tepung berukuran 

60 mesh. Tahap terakhir pengemasan tepung pisang, pengemasan menggunakan  

kantong plastik yang tebal, penutupan kemasan menggunakan siller, dengan 
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menggunakan siller udara tidak masuk kedalam kemasan dan tepung pisang terjaga 

dengan baik.  

 

2.1.9 Tepung Pisang Ambon Sebagai Bahan Subtitusi Pada Pembuatan Bolu 

Kering 

       Tepung pisang ambon merupakan hasil penggilingan buah pisang kering (gaple 

pisang). Tepung pisang ambon memiliki karakteristik rasa manis dan aroma yang 

khas pisang ambon serta memiliki kandungan gizi yang cukup banyak seperti 

karbohidrat, air, abu, protein, lemak, serat kasar, energi dan b-karotein. Tepung 

pisang memiliki kandungan pati (karbohidrat) yang cukup besar yaitu 76,46%, 

sehingga cocok diolah menjadi tepung. Mencermati kelebihan tepung pisang tersebut 

maka  perlu dioptimalkan pemanfaatannya misalnya sebagai bahan subtitusi pada 

pembuatan bolu kering. Adapun beberapa pertimbangan digunakannya tepung pisang 

ambon dapat dilihat dibawah ini yaitu: 

(1) Potensi 

       Pisang ambon merupakan buah yang mudah dijumpai karena dapat berbuah 

sepanjang musim, baik musim kemarau ataupun musim penghujan. Pisang ambon 

juga dapat diolah menjadi tepung, dengan diolah menjadi tepung pisang maka dapat 

tahan lama dan dapat dimanfaatkan  sebagai bahan dasar atau campuran dalam 

makanan misalnya dalam pembuatan bolu kering. 
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(2) Gizi 

Kandungan gizi pada buah pisang ambon cukup tinggi, mengandung mineral 

seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium juga mengandung karbohidrat, 

kalori, protein, lemak, abu, serat kasar, dan B- karoten. 

 

(3) Kesukaan 

Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon memiliki cita rasa yang khas dan 

enak, sehingga akan disukai oleh masyarakat dan bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon merupakan inovasi baru bolu kering . karena konsumen menyukai produk 

baru dari bahan baku baru. 

2.1.10 Kerangka Berfikir 

Tepung pisang ambon merupakan hasil dari pengeringan buah pisang (gaple 

pisang). Tepung pisang ambon adalah produk setengah jadi karena lebih tahan lama 

bila disimpan, lebih mudah dicampur dan instan untuk pemakaiannya. Selain itu 

tepung pisang ambon memiliki karakteristik rasa manis dan aroma yang khas pisang 

ambon. Kandungan gizi tepung pisang ambon juga cukup banyak yaitu mengandung 

karbohidrat, energi, protein, lemak, serat kasar, air, abu, dan b-karoten (laboratorium 

chem-mix pratama). Dengan mencermati kelebihan tersebut maka peneliti ingin 

memanfaatkan sebagai subtitusi dalam pembuatan bolu kering.  
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Bolu kering merupakan jenis kue kering yang memiliki rasa manis, tekstur 

renyah dan kering, bagian penampang dalamnya kasar, pada umumnya terbuat dari 

tepung terigu. Jenis makanan ringan ini banyak disukai oleh banyak kalangan karena 

sifatnya yang tidak mengenyangkang dan harganya relatif murah. Kue kering ini 

banyak dijumpai di pasaran baik di pasar modern atau pasar tradisional.  

Pada umumnya dipasaran rasa bolu kering hanya khas bolu kering saja, sehingga 

perlu ada variasi lain dari bolu kering agar meningkatkan nilai jual dan gizinya. Salah 

satu cara adalah dengan menvariasi bahan baku utama yaitu tepung terigu. Tepung 

terigu merupakan bahan baku utama untuk pembuatan bolu kering, dengan 

menambahkan bahan baku lain pada bahan utama maka akan meningkatkan mutu dari 

bolu kering yaitu pada rasa, aroma dan nilai gizi, bahan tersebut adalah tepung pisang 

ambon.    

Dalam penelitian ini, untuk pembuatan bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon, peneliti menggunakan tepung pisang ambon dengan prosentase 20%, 30%, 

dan 40%. Dari tiga prosentase yang berbeda pada pembuatan bolu kering maka akan 

didapatkan kualitas bolu kering yang terbaik. Untuk mengetahui kulitas yang berbeda 

dari bolu kering tersebut kemudian dilakukan penilaian berupa penilaian subjektif (uji 

inderawi dan organoleptik) dan penilaian objektif (uji laboratorium) untuk bolu 

kerirng yang terbaik dari hasil uji inderawi atau penilaian subjektif. Dari penjelasan 
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diatas dapat diperjelas skema kerangka berfikir dalam pembuatan eksperimen 

pembuatan bolu kering subtitusi tepung pisang ambon. 
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Gambar .2.6.Skema kerangka berfikir 
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2.2.  HIPOTESIS 

       Hipotesis adalah suatu jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan 

sampai terbukti melalui data terkumpul (Suharsimi Arikunto, 1996:67). Berdasarkan 

teori yang telah diuraikan dimuka, maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

2.2.1 Hipotesis kerja (Ha) 

Ada perbedaan kualitas bolu kering subtitusi tepung pisang ambon dengan 

prosentase 80:20%, 70:30%, dan 60:40% dilihat dari aspek warna, rasa, tekstur, 

aroma. 

2.2.2 Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan kualitas bolu kering subtitusi tepung pisang ambon dengan 

prosentase 80:20%, 70:30%, dan 60:40% dilihat dari aspek warna, rasa, tekstur, 

aroma. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah. Hal-hal yang akan dibahas dalam metode penelitian ini adalah objek 

penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data,  metode analisis data 

dan analisis varian. 

3.1 OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek yang 

mempunyai variasi tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya. Objek dalam penelitin ini adalah bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon dengan prosentase tepung pisang ambon dan tepung terigu yaitu 20% - 80%, 

30% - 70%, dan 40% - 60% 

3.2 VARIABEL PENELITIAN  

Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi titik perhatian suatu penelitian 

(Arikunto, Suharsimi, 2010:162). Variabel yang digunakan ada 3 (tiga) jenis yaitu 

variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. 

3.2.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel yang sengaja dipelajari 

pengaruhnya yaitu substitusi tepung pisang ambon  sebesar 20% dengan tepung 
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terigu 80%, tepung pisang ambon 30% dengan tepung terigu 70%, dan tepung pisang 

ambon 60% dengan tepung terigu 40%.    

3.2.2 Variabel Terikat  

       Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variable 

terikat dalam penelitian ini adalah kualitas bolu kering hasil eksperimen, mutu 

inderawi indikatornya adalah warna, aroma, rasa, tekstur, kandungan gizi berupa B-

karoten, protein, dan serat kasar, dan kesukaan masyarakat. 

3.2.3 Variabel Kontrol  

Variabel kontrol adalah faktor yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga 

tidak akan mempengaruhi variabel utama yang diteliti (Sugiyono, 2007:6). Variabel 

kontrol pada penelitian ini antara lain yaitu : 

a. Kondisi bahan, penggunaan bahan dan berat bahan  

Kondisi bahan yang akan digunakan harus mempunyai kualitas yang baik. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan tepung terigu dengan jenis 

yang sama, menggunakan gula pasir  yang sama, menggunakan telur, dan vanili yang  

sama. Berat bahan dalam hal ini adalah berat bahan yang digunakan dalam 

pembuatan bolu kering selain tepung  untuk setiap percobaan selalu dilaksanakan 

dengan berat yang sama sesuai dengan resep yang telah ditetapkan dan menggunakan 

timbangan digital. Dalam kondisi, penggunaan dan berat bahan di atas harus 

dikondisikan sama untuk semua sampel. 

b. Peralatan yang digunakan 
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      Peralatan yang digunakan dalam pembuatan bolu kering harus dikondisikan 

menggunakan peralatan yang selalu sama untuk setiap sampel. 

c. Proses Pembuatan  

Pembuatan adonan yaitu semua bahan dicampur atau di aduk hingga rata 

menggunakan mixer dan spatula. Untuk setiap percobaan, pembuatan adonan 

dilakukan dengan cara yang sama untuk semua sampel. 

d. Lama Pengovenan  

Lama pengoven selama 30 menit, dengan suhu pengovenan  90º C. Setiap 

percobaan, lama pengovenan dikondisikan dengan waktu yang sama untuk semua 

sampel. 

3.3 PENDEKATAN PENELITIAN 

Pendekatan  penelitian merupakan cara (langkah) dan strategi ilmiah yang 

digunakan untuk mengungkapkan permasalahan penelitian sehingga penelitian dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah eksperimen. Eksperimen adalah suatu percobaan yang berhubungan dengan 

percobaan yang diteliti (Sudjana, 1995:5). Eksperimen yang dilakukan adalah 

pembuatan bolu kering substitusi tepung pisang ambon sebesar 20%, 30%, dan 40%. 

3.3.1 Desain Penelitian Eksperimen 

Desain eksperimen merupakan langkah-langkah yang perlu diambil jauh sebelum 

eksperimen dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh, 

sehingga akan membawa pada analisis obyektif dan kesimpulan yang berlaku untuk 

persoalan yang sedang dibahas (Sudjana, 1994:1). Desain eksperimen yang 
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R 

digunakan dalam penelitian ini adalah desain acak sempurna. Perlakuan dikenakan 

sepenuhnya secara acak kepada unit-unit eksperimen. Dalam penelitian ini terdapat 

dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Di bawah ini 

adalah desain eksperimen yang di gunakan dalam eksperimen pembuatan bolu kering.  

Berikut gambar skema desain acak sempurna 

 

          E        X      
10  

   

          K        
20  

Skema desain acak sempurna 

Keterangan 

E: kelompok eksperimen yaitu kelompok yang di kenai perlakuan 

K:kelompok kontrol yaitu kelompok yang digunakan sebagai pembanding 

R: random 

X : perlakuan 

10 : observasi pada kelompok eksperimen 

20 : observasi pada kelompok kontrol 

Keterangan: 

Kode Tpa  : Merupakan produk bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

20% dan tepung terigu 80 % 
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Kode TPb  : Merupakan produk bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

30% dan tepung terigu 70 % 

Kode TPc  : Merupakan produk bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

40% dan tepung terigu 60% 

Kode TPo  :Merupakan kelompok pembanding tanpa diberi perlakuan 

bolu kering tepung terigu    

       Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan artinya 

dalam eksperimen ini peneliti melakukan percobaan bolu kering substitusi tepung 

pisang ambon sebesar 20%, 30%, 40% dan kelompok kontrol (sampel bolu kering) 

sebanyak 3 kali. Berikut ini adalah skema desain eksperimen dalam pembuatan bolu 

kering substitusi tepung pisang ambon  
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Gambar .3.1: Skema Desain Eksperimen 
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Keterangan :  

TPo      :   Kelompok kontrol (bolu kering tepung terigu)  

TPa : Sampel A (bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20%) 

TPb : Sampel B (bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 30%) 

TPc : Sampel C (bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 40%) 

A1 : Eksperimen ke - 1 

A2  :   Eksperimen ke - 2 

A3          :   Eksperimen ke - 3 

3.3.2 Prosedur Pelaksanaan Eksperimen 

       Prosedur pelaksanaan eksperimen merupakan langkah-langkah yang telah 

ditentukan dalam melaksanakan percobaan bolu kering dengan subtitusi tepung 

pisang ambon. Adapun prosedur pelaksanaan eksperimen meliputi waktu dan tempat 

eksperimen, bahan dan alat serta tahap-tahap eksperimen. 

3.3.2.1 Waktu dan tempat eksperimen 

Eksperimen pembuatan bolu kering subtitusi tepung pisang ambon dilakukan di 

laboratorium TJP Boga lantai 1 ruang 147 UNNES Sekaran Gunung Pati Semarang. 

Waktu pelaksanaan eksperimen pada 22 Februari 2013. 

3.3.2.2 Bahan dan ukuran bahan 

Penggunaan bahan di dalam eksperimen ini dipilih bahan yang berkualitas baik, 

misalnya kondisi bahan masih baik, tidak berubah rasa dan tidak kadaluarsa. Untuk 

menghasilkan bolu kering yang disubtitusikan dengan tepung pisang ambon yang 
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berkualitas perlu perbandingan ukuran bahan-bahan. Adapun perbandingan ukuran 

bahan yang digunakan di dalam eksperimen ini: 

Tabel 3.1. Formula bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

 

Bahan 

Kelompok eksperimen 

TPo TPa TPb TPc 

Tepung pisang ambon 

Tepung terigu 

Gula 

Telur 

Vanili  

 

100g 

100g 

4 butir 

½ sdt 

 

20 g 

80 g 

100 g 

4 butir 

½ sdt 

 

30 g 

70 g 

100 g 

4 butir 

½ sdt 

 

40 g 

60 g 

100 g 

4 butir 

½ sdt 

 

 

3.3.2.3 Peralatan yang digunakan 

      Peralatan yang digunakan didalam pelaksanaan eksperimen ini dipilih yang 

kondisinya masih baik dan higienis. Peralatan yang digunakan di dalam pelaksanaan 

eksperimen yaitu : 
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Tabel 3.2 Perlengkapan alat dalam pembuatan bolu kering 

No. Nama Alat Jumlah 

1. Timbangan 1 

2. Waskom 1 

3. Mixer 1 

4. Spatula 1 

5. Sendok 1 

6. Loyang cetak 10 

7. Oven 1 

8. Kompor 1 

9. Jam 1 

10. Pinping Bag 5 

 

3.3.2.4 Tahap – tahap pelaksanaan penelitian  

       Beberapa tahap dalam penelitian bolu kering substitusi tepung pisang ambon  

yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

1) Tahap persiapan 

a) Menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam pembuatan bolu kering 

substitusi tepung pisang ambon yang peralatan harus dalam keadaan bersih 

dan hieginis 
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b)  Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam pembuatan bolu kering substitusi 

tepung pisang ambon 

c) Menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan ukuran. 

2) Tahap pelaksanaan 

      Tahap pelaksanaan dalam pembuatan bolu kering substitusi tepung pisang ambon 

sebagai berikut : 

a) Pengadukan bahan 

        Mencampur bahan adonan  hingga membentuk adonan yang seragam atau 

homogen dan agak kental. 

b) Pencetakan adonan 

        Adonan  dimasukan ke dalam loyang cetak, menggunakan plastik pinping bag.  

c) Pengovenan adonan  

        Pengovenan adonan dilakukan dengan dua tahap, pada tahap yang pertama untuk 

mematangkan adonan, untuk pengovenan tahap kedua untuk mengeringkan bolu, 

supaya menjadi kering 

3) Tahap penyelesaian 

Tahap penyelesaian dari proses pembuatan bolu kering  substitusi tepung pisang 

ambon  adalah dikeluarkan bolu kering yang telah matang, kemudian didinginkan 

selama 15 menit, lalu bolu dipanggang lagi untuk tahap pengeringan, pengeringan 

dilakukan selama 10 menit,  yang telah kering dari oven dan didinginkan sebelum 

dikemas dalam plastik. Lalu bolu kering dikemas dalam toples atau plastik tertetup , 
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supaya tetap kering dan tahan lama dan diberi label. Berikut disajikan diagram alir 

pembuatan bolu kering  substitusi tepung pisang ambon: 
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Gambar 3.2 . Skema Pembuatan Bolu Kering Substitusi Tepung Pisang Ambon 
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3.4. METODE PENGUMPULAN DATA 

      Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penilaian. Metode penilaian didalam eksperimen ini terdiri dari penilaian subyektif 

dan penilaian objektif. Penilaian subyektif dengan uji karakteristik terhadap produk 

dan uji kesukaan terhadap produk, sedangkan penilaian objektif dengan uji 

kandungan gizi 

3.4.1 Penilaian Subyektif 

       Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap mutu atau sifat-sifat suatu 

komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrument atau alat. Metode ini 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kualitas dari bolu kering subtitusi 

tepung pisang ambon meliputi warna, aroma, tekstur dan rasa. Juga untuk 

mengumpulkan data tentang tingkat kesukaan terhadap bolu kering dari subtitusi dari 

tepung pisang ambon. Penilaian subyektif ini menggunakan penilaian  inderawi dan 

penilaian organoleptik. 

(1) Penilaian inderawi 

        Penilaian inderawi adalah pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan 

dengan menggunakan indera manusia termasuk indera penglihatan, peraba, pembau, 

perasa dan pendengar (Kartika dkk, 1998 : 3). Untuk melaksanakan pengujian ini 

diperlukan instrumen sebagai alat ukur, yaitu panelis agak terlatih yang mengetahui 

sifat-sifat sensorik dari sampel yang dinilai dan pengetahuan tentang cara-cara 
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penilaian, yang meliputi penilaian terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa karena 

mendapat penjelasan atau latihan (Soekarto, 1985 : 49). Dalam penelitian ini 

pengujian inderawi menggunakan tipe pengujian dengan uji skoring. Tipe pengujian 

ini digunakan untuk menilai mutu bahan dan intensitas sifat tertentu yaitu warna, 

rasa, aroma dan tekstur (Kartika dkk, 1988 : 59). Dalam penelitian ini uji inderawi 

digunakan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kualitas masing-masing 

sampel bolu kering dari subtitusi tepung pisang ambon hasil eksperimen meliputi 

indikator warna, aroma, tekstur dan rasa.  

(2) Penilaian Organoleptik  

        Uji organoleptik atau uji kesukaan adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan 

untuk mengungkap, mengukur, menganalisa dan menafsir reaksi indera penglihatan, 

perasa, pembau dan peraba ketika menangkap karakteristik produk (Bambang Kartika, 

dkk, 1988:4). Uji organoleptik dilakukan oleh panelis berdasarkan faktor kesukaan. 

Uji organoleptik atau uji kesukaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk bolu kering. 

        Karakteristik pengujian organoleptik menurut (Bambang Kartika, dkk, 1988:4) 

adalah penguji cenderung melakukan penilaian berdasarkan kesukaan, penguji tanpa 

melakukan latihan, penguji umumnya tidak melakukan penginderaan berdasarkan 

kemampuan seperti dalam pengujian inderawi, pengujian dilakukan ditempat terbuka 

sehingga diskusi kemungkinan terjadi. Pada waktu melakukan uji kesukaan ini 

digunakan tingkat kesukaan panelis terhadap sampel. 



56 
 

 

3.4.2 Penilaian Objektif  

        Penilaian obyektif adalah  penilaian yang dilakukan di laboratorium dan untuk 

mengetahui berapakah kandungan B-karoten, protein, dan serat kasar dalam pada 

bolu kering subtitusi tepung pisang ambon. Dalam mencari kandungan B-karotein 

menggunakan metode kromatografi (Anton Apriyanto Dkk,1989:129), kemudian 

dalam mencari kandungan protein menggunakan metode kjeldahl (Anton Apriyanto 

Dkk, 1989:71), dan dalam mencari kandungan serat kasar menggunakan metode 

soxhlet (Anton Apriyanto Dkk, 1989:61). 

 

3.5. INSTRUMEN PENELITIAN 

        Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan dalam penelitian supaya terpenuhi. Dalam penelitian ini instrumen 

yang digunakan adalah panelis agak terlatih dan panelis tidak terlatih.  
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3.5.1 Lembar Penilaian  

       Lembar penilaian digunakan untuk menilai kualitas dari bolu kering. Kualitas 

inderawi dari bolu kering terdiri dari 4 indikator yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur 

tersebut. 

3.5.2 Panelis Agak Terlatih 

        Panelis agak terlatih merupakan kelompok dimana anggotanya merupakan hasil 

seleksi kemudian menjalani latihan secara kontinyu dan lolos pada evaluasi 

kemampuan (Kartika dkk, 1988:17). Panelis agak terlatih yang digunakan untuk uji 

inderawi jumlahnya berkisar antara 15 - 25 orang yang dipilih setelah calon panelis 

mengikuti seleksi panelis dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan / persyaratan yang 

harus dipenuhi (Soekarto, 1985:49 – 52) yaitu : 

a) Ada perhatian terhadap pekerjaan penilaian inderawi. 

b) Bersedia dan mempunyai waktu untuk melakukan penilaian. 

c) Mengetahui sifat-sifat sensorik dari bahan / sampel yang dinilai. 

d) Mempunyai kepekaan dan konsistensi yang tinggi. 

       Salah satu syarat untuk mendapatkan panelis agak terlatih adalah mempunyai 

kepekaan dan konsistensi yang tinggi dengan kata lain valid dan reliabel. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk memperoleh panelis yang valid dan reliabel harus melalui 

tahap tahap seleksi panelis.  

      Untuk mendapatkan panelis agak terlatih maka dilakukan seleksi panelis, dengan 

cara melakukan wawancara menggunakan beberapa pertanyaan yang menyangkut 

kesediaan panelis, kesehatan panelis, kebiasaan panelis dan pengetahuan umum 
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tentang produk yang diujikan. Dibawah ini akan dijelaskan kisi – kisi pedoman 

wawancara (menjaring panelis),Berikut adalah kisi – kisi instrumen  untuk pedoman 

wawancara: 
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Tabel 3.3. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara (Menjaring Panelis) 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. Soal 

Panelis   Kesediaan 

panelis  

 

 

 

 

 

 

 Kesehatan  

 

 Penglihatan  

 

 Pengecap  

 

 Pembau  

 

 Perabaan  

 

 Pengetahuan 

bolu kering  

 Calon panelis 

bersedia atau 

tidak mengikuti 

suatu penelitian 

 Calon panelis 

bersedia 

meluangkan 

waktu  

 Kesehatan 

panelis  

 Kesehatan pada 

mata  

 Kesehatan pada 

mulut  

 Kesehatan pada 

hidung  

 Kesehatan pada 

tangan  

 Pengertian bolu 

kering  

 Pengetahuan 

rasa pada bolu 

kering  

 Pengetahuan 

warna bolu 

kering 

 Pengetahuan 

aroma bolu 

kering 

 Pengetahuan 

tesktur bolu 

kering  
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 (1)  Validitas Instrumen 

       Menurut Suharsimi Arikunto (2002:144) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat dan kesahihan atau kevalidan suatu instrument. Sebuah 

instrument dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang akan diukur dan dapat 
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mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrument ditunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Oleh karena itu, 

instrument dalam penelitian memenuhi validitas internal dan validitas isi. 

(a). Validitas Internal 

        Validasi internal untuk mengetahui kondisi internal / validitas internal dari calon 

panelis yang beragam. Kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui validitas internal 

dari calon panelis adalah melalui wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara 

lisan atau dengan pengisian kuisioner / angket yang mencakup beberapa hal yaitu 

kesedian, kondisi kesehatan, pengetahuan tentang bolu kering (Kartika dkk, 1988:20). 

Ketentuan penilaian adalah apabila jawaban tidak memenuhi salah satu indicator 

maka panelis tidak berpotensi menjadi calon panelis. Kriteria lulus wawancara adalah 

total skor >75%. 

       Calon panelis yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Teknologi Jasa dan Produksi Tata Boga Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Semarang sebanyak 30 orang. Dari wawancara akan diperoleh informasi tentang 

kualifikasi calon yaitu : calon yang berpotensi untuk pengujian, calon yang tidak 

berpotensi dan calon yang siap untuk melakukan tahap penyaringan / validasi isi 

(Kartika dkk, 1988:20).  

(b). Validitas Isi 
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        Validitas isi terhadap parameter yang  diuji kemampuannya (Kartika dkk, 

1988:22). Dengan menggunakan Range Method untuk mengetahui Validasi isi 

dilaksanakan dengan cara penyaringan dan latihan. Penyaringan bertujuan untuk 

mengetahui validitas / kesahihan / ketepatan calon panelis dalam memberikan 

penilaian kesahihan (validitas) penilaian calon panelis, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Jika 
panelis

jumlah

jumlah

range
 ≥ 1, maka calon panelis di terima 

Jika    
panelis

jumlah

jumlah

range
 ≤ 1, maka calon panelis di tolak 

Hasil Validasi isi terhadap 20 calon panelis. Calon panelis yang diterima pada tahap 

latihan berarti tingkat kepekaan calon penelis memenuhi syarat atau validitas isinya 

memenuhi syarat sebagai panelis atau penguji. 

 (2) Reliabilitas Instrumen 

        Reliabilitasi instrumen merupakan proses / kegiatan melalui evaluasi 

kemampuan untuk mendapatkan instrumen (panelis) yang reliabel, yaitu panelis yang 

memiliki konsistensi tinggi dalam memberikan penilaian yang tetap sama walaupun 

penilaian dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Untuk mendapatkan 

panelis yang reliabel, setelah tahap latihan selesai / berakhir dilakukan tahap evaluasi 

kemampuan dari masing-masing calon panelis. Pada tahap evaluasi kemampuan 
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calon panelis melakukan penilaian terhadap bolu kering dengan kualitas yang 

bervariasi. Syarat panelis agak terlatih yang reliabel adalah apabila nilai masuk di 

dalam range > 60% berarti dapat diandalkan menjadi panelis agak terlatih. Sedangkan 

calon panelis yang nilai masuk di dalam range < 60% maka calon panelis tidak dapat 

diandalkan menjadi panelis agak terlatih. Calon panelis yang memenuhi syarat 

sebagai panelis yang reliabel berhak untuk menjadi panelis dalam pengujian yang 

sesungguhnya. Sedangkan calon panelis yang tidak memenuhi syarat sebagai panelis 

yang reliabel dapat dipersiapkan untuk latihan lanjutan atau alternatif lain dengan 

mencari calon-calon baru untuk dipakai sebagai calon panelis dengan proses mulai 

dari tahap wawancara sampai pada tahap evaluasi kemampuan (Kartika dkk, 

1988:26). Berikut ini akan dijelaskan kisi – kisi pedoman uji inderawi.  
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Tabel 3.4. Kisi-Kisi Pedoman Uji Inderawi 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. Soal 

Kualitas bolu 

kering 

subtitusi 

tepung 

pisang 

ambon  

 Warna  

 

 

 Rasa  

 

 

 

 Aroma  

 

 

 Tekstur  

 Warna pada kualitas 

bolu kering yaitu 

kuning keemasan  

 Rasa pada kualitas 

bolu kering yaitu 

manis khas  kue 

kering  

 Aroma pada kualitas 

bolu kering yaitu 

khas pisang ambon  

 Tekstur pada kualitas 

bolu kering yaitu  

renyah 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

3.5.3 Panelis Tidak Terlatih 

        Panelis tidak terlatih digunakan untuk menilai tingkat kesukaan pada suatu 

produk atau pun menilai tingkat kemauan seseorang untuk menggunakan suatu 

produk. Menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka semakin 

banyak jumlah anggota panelis maka hasilnya akan semakin baik. Jumlah dari panelis 

tidak terlatih minimal 80 orang (Kartika, Bambang dkk, 1988:32). Karena 

menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka semakin banyak 

jumlah anggota panelis, maka hasilnya akan semakin baik. Panelis tidak terlatih yang 

akan digunakan didalam penelitian ini adalah panelis yang telah mengenal bolu 

kering dan sering mengkonsumsinya serta dapat menyatakan tingkat kesukaannya. Di 
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dalam masyarakat yang mengenal bolu kering dan sering mengkonsumsinya serta 

dapat menyatakan tingkat kesukaannya adalah remaja atau masyarakat umum. 

        Panelis tidak terlatih yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Lengkong, Rakit, Banjarnegara. 

Panelis tidak terlatih ini tidak perlu dilatih lebih dahulu (Soekarto, 1985:53) karena 

panelis ini tidak melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan seperti dalam uji 

inderawi (Kartika dkk, 1988:4) panelis tidak terlatih di kelompokan berdasarkan usia 

berikut ini: 

Dewasa putra   20 orang  (21-40 th) 

Dewasa putri   20 orang  (21-40 th) 

Remaja putri   20 orang  (10-20 th) 

Remaja putra   20 orang  (10-20 th) 
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Berikut adalah tabel kisi – kisi uji kesukaan: 

       Tabel 3.5. Kisi-Kisi Pedoman Uji Kesukaan 

Variabel Indikator Deskriptor Butir No. 

Soal 

Kesukaan 

terhadap 

bolu kering 

subtitusi 

tepung 

pisang 

ambon  

 Warna  

 

 

 

 Rasa 

 

  

 

 Aroma 

 

  

 

 Tesktur  

 Kesukaan masyarakat 

terhadap warna bolu kering 

subtitusi tepung pisang 

ambon   

 Kesukaan masyarakat 

terhadap rasa bolu kering 

subtitusi tepung pisang 

ambon  

 Kesukaan masyarakat 

terhadap bolu kering 

subtitusi tepung pisang 

ambon  

 Kesukaan masyarakat 

terhadap bolu kering 

subtitusi tepung pisang 

ambon  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

3.6. METODE ANALISIS DATA 

       Metode analisis data adalah cara mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data. Analisis data bertujuan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian atau membuktikan hipotesis yang meliputi kualitas bolu 

kering ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur, kandungan gizi serta penerimaan 

konsumen terhadap produk bolu kering hasil eksperimen. 

3.6.1 Uji Prasyarat  

Uji prasyarat meliputi uji normalitas dan uji homogenitas  

 

(a)Uji normalitas  
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       Uji normalitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dari hasil penilaian normal atau tidak maka untuk membuktikannya, perlu dilakukan 

uji normalitas data, dengan uji liliefors karena jumlah data penelitian kurang dari 30 

(Sudjana, 2002: 466) dengan langkah – langkah berikut: 

a. Mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. 

b. Menghitung mean X =  

c. Menghitung simpangan baku (S). S =  

d. Mengubah skor dasar menjadi skor baku (  

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

ketentuan jika maka  dikurangi  dan jika   >  maka  

dikurangi  

f. Menghitung S ( ) =   

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

Jika Lo >  , maka data yang diperoleh tidak normal 

Jika Lo < , maka data yang diperoleh normal 

 (b)Uji homogenitas  

       Uji homogenitas adalah suatu cara untuk mengetahui apakah data yang di peroleh 

dari penilaian panelis agak terlatih homogen atau tidak, maka maka perlu dilakukan 
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uji homogenitas data dimana pada penelitian ini menggunakan uji Bartleth (Sudjana, 

2002 : 261). dengan langkah – langkah sebagai berikut, 

Adapun langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut : 

a. Menghitung varians dari semua sampel dengan rumus 

       = { – 1)  / – 1)} 

b. Mencari harga satuan B dengna rumus 

     B = (Log ) – 1) 

c. Menghitung Chi kuadrat dengan rumus 

       = (In 10){B - – 1) Log } 

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

Keterangan : 

 : varian gabungan 

 : varian masing-masing 

   : koefisien Bartlett 

 : banyaknya anggota kelas i 

Dengan taraf nyata 5% tolak ho jika , dimana  didapat dari 

tabel distribusi chi kuadrat dengan peluang (1- ) dan dk : (k-1) dengan k adalah 

banyak kelompok sampel (Sudjana, 2002:263), Jika dikatakan normal dan homogen 

maka dilakukan Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

3.6.2 Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 
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       Metode analisis data dengan menggunakan Analisis Varian Klasifikasi Tunggal, 

untuk mengetahui perbedaan kualitas subtitusi tepung pisang ambon terhadap bolu 

kering hasil eksperimen, dilihat dari aspek warna, aroma, tekstur dan rasa. Apabila 

data yang dihasilkan signifikan, maka dilanjutkan dengan uji tukey. Metode ANAVA 

ini digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan diterima atau 

ditolak, maka Fo hasil perhitungan harus dikonsultasikan dengan nilai F tabel. 

Adapun ringkasan analisisnya adalah sebagai berikut :  tabel 3.6: Bambang Kartika, 

1988 : 86 

Sumber varian Derajat bebas (db) Jumlah Rerata JK (mk) 

Panelis (a) 

 

Sampel (b) 

 

Error/Kesalahan (c) 

Dba = a – 1 

 

Dbb = b – 1 

 

Dbc = dba . Dbb  

Jka = (Σx)² -   (Σx)² 

            a            n 

jkb = (Σx)² -  (Σx)² 

            b           N 

jkc = jk – jka – jkb  

Mka = jka  

           Dba 

Mkb = jkb 

           dbb  

Mkc = jkc 

            Dbc 

Total  Dbt = a.b – 1 Jkt = Σ (Σx)² - (Σx)² 

                          N 
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Keterangan : 

a            : Banyaknya sampel 

b            : Jumlah panelis 

N           : Jumlah subyek seluruhnya 

(Σx)²      : Jumlah total nilai panelis 

Σ (Σx1)² : Jumlah nilai sampel 

(Σx1)² : Jumlah total nila 

    (Σx1)² : Faktor koreksi. 

       N 

       Apabila diperoleh harga dari F hitung (Fo) > F tabel (F1) pada taraf signifikan 5 

%, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima dan jika F 

hitung (Fo) ≤ F tabel (F1) maka Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila F hitung (Fo) > 

f tabel (F1) maka dapat dikatakan bahwa diantara sampel terdapat perbedaan yang 

nyata. 

3.6.3 Uji Tukey  

       Uji Tukey digunakan apabila dari perhitungan anava klasifikasi tunggal 

menyebutkan adanya perbedaan, jika tidak ada perbedaan maka tidak perlu dilakukan 

uji lanjutan atau uji tukey. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antar sampel 
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bolu kering subtitusi tepung pisang ambon hasil eksperimen, dilakukan uji tukey 

dengan nilai pembanding (Bambang Kartika, 1988:87): 

Nilai pembanding = Standar Error×Nilai Least Signifikan Difference 

                             = SE x LSD 5 % 

Dalam uji tukey digunakan rumus sebagai berikut : 

Standar Error =   
PanelisJumlah

ErrorKuadratJumlahRerata
 

         Nilai Least Signifikan Difference dapat dilihat pada tabel. Sebelum 

dibandingkan harus dicari rata – rata masing – masing sampel dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

Nilai rata – rata  = ∑x 

          N 

Ketentuan penilaian adalah jika nilai selisih antar sampel > Np (nilai pembanding), 

berarti terdapat perbedaan yang nyata.  

3.6.4 Analisis Diskriptif Prosentase 

        Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat 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.  
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        Untuk mengetahui daya terima dari konsumen dilakukan analisis deskriptif 

kualitatif prosentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari penelis harus dianalisis 

dahulu untuk dijadikan data kuantitatif. Skor nilai untuk mendapatkan prosentase 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

% = Skor prosentase 

N = Skor ideal 

n  = Jumlah skor yang diperoleh 

(Muhammad Ali, 1985:84) 

        Untuk mengubah data skor prosentase menjadi nilai kesukaan konsumen, 

analisisnya sama dengan analisis kualitatif dengan nilai yang berbeda, yaitu sebagai 

berikut : 

Nilai tertinggi    =   5  (sangat suka ) 

Nilai terendah    =   1  (tidak suka ) 

Jumlah kriteria yang ditentukan =   5  kriteria 

Jumlah panelis    =   80 orang 

Langkah-langkah deskriptif prosentase adalah sebagai berikut:  

 

% = 
N

n
x 100 % 
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1. Menghitung skor maksimal dengan cara mengalikan jumlah panelis dengan skor 

tertinggi.  

       Skor maksimal =  80 x 5 = 400 

2. Menghitung skor minimal dengan cara mengalikan jumlah panelis dengan skor 

minimal 80 x 1 = 80.  

3. Menghitung prosentase maksimal dengan cara jumlah skor maksimal dibagi 

jumlah skor maksimal dikali 100% :  

        
400

400
x 100% = 100% 

4. Menghitung skor prosentase minimal dengan cara jumlah skor minimal dibagi 

jumlah skor maksimal dikali 100% :  

       
400

80
x 100% = 20% 

5. Menghitung rerata prosentasi : 100% - 20% = 80% 

6. Menghitung interval kelas prosentase : 80% : 5 = 16% 

       Skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung prosentasenya. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dibuat tabel interval prosentase 

dan kriteria kesukaan sebagai berikut:  
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Tabel 3.7. Interval Prosentase dan Kriteria Kesukaan 

Prosentase Kriteria Kesukaan 

20,00  -  35,99 

36,00  -  51,99 

52,00  -  67,99 

68,00  -  83,00 

84,00  -  100,00 

tidak suka 

kurang suka 

cukup suka 

suka 

sangat suka 

 (Muhammad Ali, 1985:84) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan pembahasan dari hasil pembuatan 

bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon yang terdiri dari uji prasyarat 

analisis varian klasifikasi tunggal (homogenitas dan normalitas), hasil dan analisis 

bolu kering subtitusi tepung pisang ambon ditinjau dari warna, rasa manis, aroma 

khas pisang ambon, dan tekstur, hasil uji laboratorium B-karoten, protein, dan serat 

kasar, serta hasil analisis uji kesukaan masyarakat terhadap bolu kering dengan 

subtitusi tepung pisang ambon. 

4.1 HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

      Uji inderawi dilakukan oleh 18 orang panelis agak terlatih untuk menilai bolu 

kering hasil eksperimen berdasarkan warna, rasa, aroma,  dan tekstur  dimana 

penilaian dilakukan sebanyak 1 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  

Sampel 742 diberi skor 2 oleh 3 orang panelis, dan diberi skor 3 oleh 6, diberi 

skor 4 oleh 9 orang panelis. Sampel 169 diberi skor 2 oleh 5 orang panelis, diberi 

skor 3 oleh 6 orang panelis,  diberi skor 4 oleh 7 orang panelis. Sampel 247 diberi 
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skor 1 oleh 3orang panelis, diberi skor 2 oleh 6 orang panelis, dan diberi skor 3 oleh 9 

orang panelis. Sampel  256 diberi skor 1 oleh 5 orang panelis, diberi skor 2 oleh 7 

orang panelis, dan diberi skor 3 oleh 6 orang panelis, Uraian di atas dapat diperjelas 

dengan tabel berikut ini: 

Tabel 4.1. deskripsi data hasil uji inderawi pada aspek warna  

Aspek 742 169 247 256 

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

W 0 3 6 9 0 5 6 7 3 6 9 0 5 7 6 0 

 

4.1.1.2 Rasa 

1) Rasa 

      Sampel 742 diberi skor 2 oleh 3 orang panelis, diberi skor 3 oleh 6 orang panelis, 

dan diberi skor 4 oleh 9 orang panelis. Sampel 169 diberi skor 2 oleh 4 orang panelis, 

diberi skor 3 oleh 7 orang panelis, dan diberi skor 4 oleh 7 orang panelis lainnya. 

Sampel 247 diberi skor 1 oleh 3 orang panelis, diberi skor 2 oleh 6 orang panelis, dan 

skor 3 oleh 9 orang panelis. Sampel 256 diberi skor 1 oleh 5 orang panelis, diberi 

skor 2 oleh 7 orang panelis, dan diberi skor 3 oleh 6 orang panelis, uraian di atas 

dapat diperjelas dengan tabel berikut ini: 

Tabel 4.2. deskripsi data hasil uji inderawi pada aspek rasa  

Aspek 742 169 247 256 

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

R 0 3 6 9 0 4 7 7 3 6 9 0 5 7 6 0 
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4.1.1.3 Aroma  

1) Aroma tepung pisang ambon 

       Sampel 742 diberi skor 1 oleh 5 orang panelis, diberi skor 2 oleh 6 orang panelis,  

dan diberi skor 3 oleh 7 orang panelis. Sampel 169 diberi skor 1 oleh 4 orang panelis, 

diberi skor 2 oleh 6 orang panelis dan diberi skor 3 oleh 8 orang panelis. Sampel 247 

diberi skor 2 oleh 3 orang panelis, diberi skor 3 oleh 7 orang panelis, 7 dan diberi 

skor 4 oleh 8 orang panelis, dan diberi skor 4 oleh 8 orang panelis. Sampel 256 diberi 

skor 2 oleh 3 orang panelis, diberi skor 3 oleh 6 orang panelis, dan diberi skor 4 oleh 

9 orang panelis, uraian di atas dapat diperjelas dengan tabel berikut ini: 

Tabel 4.3. deskripsi data hasil uji inderawi pada aspek aroma tepung pisang 

Aspek 742 169 247 256 

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

ATP 5 6 7 0 4 6 8 0 0 3 7 8 0 3 6 9 

 

4.1.1.4 Tekstur 

1) Tekstur kerenyahan 

       Sampel 742 diberi skor 2 oleh 5 orang panelis, diberi skor 3 oleh 4 orang panelis, 

dan diberi skor 4 oleh 9 orang panelis. Sampel 169 diberi skor 2 oleh 4 orang panelis, 

diberi skor 3 oleh 7 orang panelis. Sampel 247 diberi skor 1 oleh 5 orang panelis, 

diberi skor 2 oleh 7 orang panelis dan diberi skor 3 oleh 6 orang panelis.. Sampel 256 

diberi skor 1 oleh 5 orang panelis dan skor 3 oleh 6 orang panelis, uraian di atas dapat 

diperjelas dengan tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4. deskripsi data hasil uji inderawi pada aspek tekstur  

Aspek 742 169 247 256 

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

T 0 5 4 9 0 4 7 7 5 7 6 0 5 6 6 0 

 

4.1.2. Uji Prasyarat Dan Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

       Sebelum melangkah menggunakan Analisis Varian Klasifikasi tunggal dan uji 

Tukey terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas 

data hasil uji indrawi. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian 

dari setiap sampel apakah sudah homogen, sedangkan uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah data setiap sampel berditribusi normal, hasil uji normalitas dan uji 

homogenitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

a. Uji normalitas  

       Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Adapun pengujiannya dengan 

menggunakan uji Liliefors, di mana pengambilan simpulannya adalah jika harga Lo < 

L tabel maka data berdistribusi normal dan jika harga Lo > L tabel maka data tidak 

berdistribusi normal. Adapun pengujian normalitas dilakukan pada masing-masing 

sampel penelitian yang dilihat dari aspek penilaian maupun secara keseluruhan dan 

dapat dipaparkan sebagai berikut ini. 
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Tabel 4.5. hasil uji normalitas data uji indrawi bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon 

Indikator Sampel L0 Ltabel Keterangan 

Warna 0 

20 

30 

40 

0,1922 

0,1860 

0,1922 

0,1946 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Rasa 0 

20 

30 

40 

0,1922 

0,1943 

0,1922 

0,1946 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Aroma 0 

20 

30 

40 

0,1860 

0,1685 

0,1999 

0,1922 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Tesktur 0 

20 

30 

40 

0,1955 

0,1943 

0,1946 

0,1946 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

0,2000 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

 

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa uji normalitas data uji indrawi 

bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon pada indikator warna, rasa, aroma, 

dan tekstur maupun keseluruhan indikator tampak bahwa harga L0 < Ltabel ini berarti 

data hasil uji indrawi bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon  pada 

indikator warna, rasa, aroma khas pisang ambon, dan tekstur berdistribusi normal. 

b. Uji homogenitas  
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       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, dimana kriteria pengambilan simpulannya adalah 

jika harga ²hitung < ²tabel maka data homogen atau mempunyai varians yang sama 

dan jika jika harga ²hitung > ²tabel 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. 4.6. uji homogenitas data uji indrawi bolu kering dengan subtitusi tepung 

pisang ambon  

Indikator X
2 

hitung X
2 

tabel Keterengan 

Rasa 0,16 7,81 Homogen 

Rasa 0,05 7,81 Homogen 

Aroma 0,22 7,81 Homogen 

Tesktur 0,26 7,81 Homogen 

  

       Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji homogenitas data uji 

indrawi bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon pada indikator warna, 

rasa, aroma, dan tekstur atau keseluruhan indikator 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, dimana kriteria pengambilan 
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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 bolu kering subtitusi 

tepung pisang ambon dengan prosentase tepung pisang ambon yang berbeda – beda 

pada aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur sebagai pengujian hipotesis kerja yang 

diajukan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 4.7. Ringkasan Hasil Perhitungan Analisis Klasifikasi Tunggal terhadap Bolu 

Kering Hasil Eksperimen Aspek Warna, Rasa, Aroma, Tekstur, dan Keseluruhan 

Aspek   

No.  Aspek F hitung F tabel Keterangan  

1. Warna  14,83 2,79 Berbeda nyata 

2. Rasa  11,90 2,79 Berbeda nyata 

3. Aroma  16,12 2,79 Berbeda nyata 

4. Tekstur  14,00 2,79 Berbeda nyata 

 

       Tabel di atas menunjukkan bahwa pada semua aspek pengujian yaitu warna, 

aroma, rasa, dan tekstur memiliki harga Fhitung yang lebih besar dibandingkan harga 

Ftabel artinya ada perbedaan yang nyata di antara sampel bolu kering hasil eksperimen 



81 
 

 

dilihat dari masing-masing aspek pengujian. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kerja (Ha) yang berbunyi “Ada perbedaan kualitas bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon ditinjau dari segi warna, rasa, aroma dan tekstur” dapat diterima dan hipotesis 

nol (Ho) yang berbunyi “Tidak ada perbedaan kualitas bolu kering subtitusi tepung 

pisang ambon ditinjau dari warna, aroma, rasa dan tekstur” ditolak. 

       Diterimanya hipotesis kerja (Ha) yang diketahui berdasarkan hasil uji analisis 

varians klasifikasi tunggal menunjukkan bahwa pada sampel bolu kering mempunyai 

perbedaan yang  nyata, dan untuk pasangan yang berbeda pengujian dilanjutkan ke uji 

Tukey. 

4.1.4 Uji Tukey  

       Uji Tukey dilakukan untuk mengetahui besarnya perbedaan antar pasangan 

sampel, dengan kriteria jika harga selisih rata – rata antar sampel lebih besar dari nilai 

pembanding maka dapat dikatakan ada perbedaan yang nyata diantara sampel, jika 

harga selisih rata - rata antar sampel lebih kecil dari nilai pembanding maka dapat 

dikatakan tidak ada perbedaan yang yang  nyata. Uji Tukey dalam penelitian ini 

meliputi aspek warna, aroma, rasa, dan tekstur. 
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a.   Indikator warna 

       Tabel 4.8. Ringkasan perhitungan uji tukey dilihat dari indikator warna 

Pasangan Nilai selisih rata – rata Nilai pembanding Keterangan 

0TP - 20TP 0,2 0,60 Tidak berbeda nyata 

0TP - 30TP 1,00 0,60 Berbeda nyata 

0TP - 40TP 1,28 0,60 Berbeda nyata 

20TP - 30TP 0,78 0,60 Berbeda nyata 

20TP - 40TP 1,06 0,60 Berbeda nyata 

30TP - 40TP 0,28 0,60 Tidak berbeda nyata 

 

Keterangan :  

0TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 0% 

20TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20% 

30TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 30% 

40TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 40% 

       Dalam  mencari nilai selisih rata – rata dan nilai pembanding yaitu dengan cara 

pertama  menghitung nilai standar error, dilanjutkan mencari nilai least significant 

difference, kemudian untuk menentukan berbeda dan tidak berbeda nyata sampel 

adalah bila nilai rata – rata  lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembanding dapat 

dikatakan sampel tersebut tidak berbeda, lalu sebaliknya bila nilai rata – rata lebih 
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besar dibandingkan dengan nilai pembanding dapat dikatakan sampel tersebut 

berbeda Bambang Kartika (1988;90).  

Hasil uji Tukey terhadap aspek warna menunjukkan bahwa nilai selisih antara 

sampel 0TP dengan sampel 20TP adalah 0,2, berarti menunjukan bahwa diantara 

kedua sampel tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki kualitas 

yang sama dari aspek warna. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 30TP adalah 

1,00 berarti menunjukan bahwa kedua sampel tersebut berbeda nyata sehingga 

sampel 0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel 30TP 

dari aspek warna. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 40TP adalah 1,28 berarti 

menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata sehingga sampel 

0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel 40TP dari 

aspek warna. Nilai selisih antara sampel 20TP dengan 30TP adalah 0,78 berarti 

menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata sehingga sampel 

20TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel 30TP dari 

aspek warna. Nilai selisih antara sampel 20TP dengan 40TP adalah 1,06 berarti 

menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata sehingga sampel 

20TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampel 40TP dari 

aspek warna. Nilai selisih antara sampel 30TP dengan 40TP adalah 0,28 berarti 

menunjukan kedua sampel tersebut tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel 

tersebut memiliki kualitas yang sama dari aspek warna. 

       Untuk mengetahui kualitas bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

hasil eksperimen pada indikator warna dapat dilihat dari nilai rata – rata, nilai rata – 
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rata  yang tinggi pada suatu sampel menunjukan bahwa sampel tersebut memiliki 

kualitas yang baik dan apabila nilai rata ratanya rendah menunjukan bahwa sampel 

tersebut memiliki kualitas yang kurang baik atau rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.9. Rerata skor pada indikator warna 

No. Sampel Rata – rata 

1 0TP 3,33 

2 20TP 3,11 

3 30TP 2,33 

4 40TP 2,06 

 

Dari hasil uji inderawi pada aspek warna menunjukan sampel 0TP mempunyai 

nilai rerata skor 3,33, sampel 20TP mempunyai nila rerata 3,11, sampel 30TP 

mempunyai nilai rerata 2,33, sampel 40TP mempunyai nilai rerata 2,06. Dari nilai 

rerata skor setiap diketahui sampel 20TP mempunyai nilai yang paling tinggi, 

sehingga sampel 20TP adalah sampel yang terbaik dari indikator warna. Untuk 

mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel diatas berdasarkan 

indikator warna dapat dilihat dari nilai rata – rata tertinggi seperti pada gambar 

berikut:  
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Gambar 4.1. Histogram nilai rata – rata bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon indikator warna  

b. Indikator rasa manis  

      Tabel 4.10. Ringkasan perhitungan uji tukey dilihat dari indikator rasa manis 

Pasangan Nilai selisih rata – rata Nilai pembanding Keterangan 

0TP - 20TP 0,2 0,69 Tidak berbeda nyata 

0TP - 30TP 1,00 0,69 Berbeda nyata 

0TP - 40TP 1,28 0,69 Berbeda nyata 

20TP - 30TP 0,83 0,69 Berbeda nyata 

20TP - 40TP 1,11 0,69 Berbeda nyata 

30TP - 40TP 0,28 0,69 Tidak berbeda nyata 
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      Keterangan :  

0TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 0% 

20TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20% 

30TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 30% 

40TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 40% 

       Dalam mencari nilai selisih rata – rata dan nilai pembanding yaitu dengan cara 

pertama menghitung nilai standar error, dilanjutkan mencari nilai least significant 

difference, kemudian untuk menentukan berbeda dan tidak berbedanya sampel adalah 

bila nilai rata – rata  lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembanding dapat 

dikatakan sampel tersebut tidak berbeda, lalu sebaliknya bila nila rata – rata lebih 

besar dibandingkan dengan nilai pembanding dapat dikatakan sampel tersebut 

berbeda Bambang Kartika (1988;90). 

      Hasil uji Tukey terhadap aspek rasa manis menunjukkan bahwa nilai selisih 

antara sampel 0TP dengan sampel 20TP adalah 0,2, berarti menunjukan bahwa 

diantara kedua sampel tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki 

kualitas yang sama dari aspek rasa manis. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 

30TP adalah 1,00 berarti menunjukan bahwa kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 30TP dari aspek rasa manis. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 40TP 

adalah 1,28 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 40TP dari aspek rasa manis. Nilai selisih antara sampel 20TP dengan 30TP 



87 
 

 

adalah 0,83 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 20TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 30TP dari aspek rasa manis. Nilai selisih antara sampel 20TP dengan 40TP 

adalah 1,11 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 20TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 40TP dari aspek rasa manis. Nilai selisih antara sampel 30TP dengan 40TP 

adalah 0,28 berarti menunjukan kedua sampel tersebut tidak berbeda nyata sehingga 

kedua sampel tersebut memiliki kualitas yang sama dari aspek rasa manis. 

         Untuk mengetahui kualitas bolu kering pada indikator rasa manis dapat dilihat 

pada indikator rasa manis dapat dilihat dari nilai rata – rata, nilai rata – rata yang 

tinggi pada suatu sampel menunjukan sampel tersebut memiliki kualitas yang baik 

dan apabila nilai rata – ratanya rendah menunjukan bahwa sampel tersebut memlilki 

kualitas yang kurang baik atau rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 

Tabel 4.11.  Rerata skor pada indikator rasa manis  

No. Sampel Rata – rata 

1 0TP 3,33 

2 20TP 3,17 

3 30TP 2,33 

4 40TP 2,06 

        

Dari hasil uji inderawi pada aspek rasa menunjukan sampel 0TP mempunyai 

nilai rerata skor 3,33, sampel 20TP mempunyai nila rerata 3,17, sampel 30TP 
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mempunyai nilai rerata 2,33, sampel 40TP mempunyai nilai rerata 2,06. Dari nilai 

rerata skor setiap diketahui sampel 20TP mempunyai nilai yang paling tinggi, 

sehingga sampel 20TP adalah sampel yang terbaik dari indikator rasa manis. Untuk 

mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel diatas berdasarkan 

indikator rasa manis dapat dilihat dari nilai rata – rata tertinggi seperti pada gambar 

berikut:  

 

Gambar 4.2. Histogram nilai rata – rata bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon indikator rasa manis.  
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c. Indikator aroma khas pisang ambon  

     Tabel 4.12. Ringkasan perhitungan uji tukey dilihat dari indikator aroma pisang 

ambon 

Pasangan Nilai selisih rata – rata Nilai pembanding Keterangan 

0TP - 20TP 0,1 0,62 Tidak berbeda nyata 

0TP - 30TP 1,17 0,62 Berbeda nyata 

0TP - 40TP 1,22 0,62 Berbeda nyata 

20TP - 30TP 1,06 0,62 Berbeda nyata 

20TP - 40TP 1,11 0,62 Berbeda nyata 

30TP - 40TP 0,06 0,62 Tidak berbeda nyata 

 

Keterangan :  

0TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 0% 

20TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20% 

30TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 30% 

40TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 40% 

       Dalam mencari nilai selisih rata – rata dan nilai pembanding yaitu dengan cara 

pertama menghitung nilai standar error, dilanjutkan mencari nilai least significant 

difference, kemudian untuk menentukan berbeda dan tidak berbedanya sampel adalah 

bila nilai rata – rata  lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembanding dapat 
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dikatakan sampel tersebut tidak berbed, lalu sebaliknya bila nila rata – rata lebih 

besar dibandingkan dengan nilai pembanding dapat dikatakan sampel tersebut 

berbeda Bambang Kartika (1988;90). 

Hasil uji Tukey terhadap aspek aroma pisang ambon menunjukkan bahwa nilai 

selisih antara sampel 0TP dengan sampel 20TP adalah 0,1, berarti menunjukan bahwa 

diantara kedua sampel tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki 

kualitas sama dari aspek aroma pisang ambon. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 

30TP adalah 1,00 berarti menunjukan bahwa kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 30TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 0TP dari aspek aroma pisang ambon. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 

40TP adalah 1,22 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda 

nyata sehingga sampel 40TP mempunyai kualitas yang baik dibandingkan dengan 

sampel 0TP dari aspek aroma pisang ambon. Nilai selisih antara sampel 20TP dengan 

30TP adalah 1,06 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda 

nyata sehingga sampel 30TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan sampel 20TP dari aspek aroma pisang ambon. Nilai selisih antara sampel 

20TP dengan 40TP adalah 1,11 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel 

tersebut berbeda nyata sehingga sampel 40TP mempunyai kualitas yang lebih baik 

dibandingkan dengan sampel 40TP dari aspek aroma pisang ambon. Nilai selisih 

antara sampel 30TP dengan 40TP adalah 0,06 berarti menunjukan kedua sampel 

tersebut tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki kualitas yang 

sama dari aspek aroma pisang ambon.  
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Untuk mengetahui kualitas bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

hasil eksperimen pada indikator aroma khas pisang ambon dapat dilihat dari nilai rata 

– rata, nilai rata – rata tinggi pada suatu sampel nilai rata – ratanya rendah 

menunjukan bahwa sampel tersebut memiliki kualitas yang baik dan apabila nilai rata 

– ratanya rendah menunjukan bahwa sampel tersebut memlilki kualitas yang kurang 

baik atau rendah, untuk lebih jelasnya dapat dilhat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13. Rerata skor pada indikator aroma khas pisang ambon  

No. Sampel Rata – rata 

1 0TP 2,11 

2 20TP 2,22 

3 30TP 3,28 

4 40TP 3,33 

 

      Dari hasil uji inderawi pada aspek aroma khas pisang ambon menunjukan sampel 

0TP mempunyai nilai rerata skor 2,11, sampel 20TP mempunyai nila rerata 2,22, 

sampel 30TP mempunyai nilai rerata 3,28, sampel 40TP mempunyai nilai rerata 3,33. 

Dari nilai rerata skor setiap diketahui sampel 40TP mempunyai nilai yang paling 

tinggi, sehingga sampel 40TP adalah sampel yang terbaik dari indikator aroma khas 

pisang ambon. Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan tabel 

diatas berdasarkan indikator aroma khas pisang ambon dapat dilihat dari nilai rata – 

rata tertinggi seperti pada gambar berikut:  
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Gambar 4.3. Histogram nilai rata – rata bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon indikator aroma pisang ambon 

d. Indikator tekstur renyah 

Tabel 4.14. Ringkasan perhitungan uji tukey dilihat dari indikator tekstur renyah 

Pasangan Nilai selisih rata – rata Nilai pembanding Keterangan 

0TP - 20TP 0,1 0,67 Tidak berbeda nyata 

0TP - 30TP 1,17 0,67 Berbeda nyata 

0TP - 40TP 1,17 0,67 Berbeda nyata 

20TP - 30TP 1,11 0,67 Berbeda nyata 

20TP - 40TP 1,11 0,67 Berbeda nyata 

30TP - 40TP 0,00 0,67 Tidak berbeda nyata 

 

Keterangan :  

0TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 0% 
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20TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20% 

30TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 30% 

40TP: Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 40% 

       Dalam mencari nilai selisih rata – rata dan nilai pembanding yaitu dengan cara 

pertama menghitung nilai standar error, dilanjutkan mencari nilai least significant 

difference, kemudian untuk menentukan berbeda dan tidak berbedanya sampel adalah 

bila nilai rata – rata  lebih kecil dibandingkan dengan nilai pembanding dapat 

dikatakan sampel tersebut tidak berbeda, lalu sebaliknya bila nila rata – rata lebih 

besar dibandingkan dengan nilai pembanding dapat dikatakan sampel tersebut 

berbeda Bambang Kartika (1988;90). 

              Hasil uji Tukey terhadap aspek kerenyahan menunjukkan bahwa nilai selisih 

antara sampel 0TP dengan sampel 20TP adalah 0,1, berarti menunjukan bahwa 

diantara kedua sampel tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki 

kualitas sama dari aspek tesktur kerenyahan. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 

30TP adalah 1,17 berarti menunjukan bahwa kedua sampel tersebut berbeda nyata 

sehingga sampel 0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan 

sampel 30TP dari aspek tesktur kerenyahan. Nilai selisih antara sampel 0TP dengan 

40TP adalah 1,17 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut berbeda 

nyata sehingga sampel 0TP mempunyai kualitas yang lebih baik dibandingkan 

dengan sampel 40TP dari aspek tesktur kerenyahan. Nilai selisih antara sampel 20TP 

dengan 30TP adalah 1,11 berarti menunjukan bahwa diantara kedua sampel tersebut 

berbeda nyata sehingga sampel 20TP mempunyai kualitas yang lebih baik 
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dibandingkan dengan sampel 30TP dari aspek tesktur kerenyahan. Nilai selisih antara 

sampel 20TP dengan 40TP adalah 1,11 berarti menunjukan bahwa diantara kedua 

sampel tersebut berbeda nyata sehingga sampel 20TP mempunyai kualitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan sampel 40TP dari aspek tesktur kerenyahan. Nilai selisih 

antara sampel 30TP dengan 40TP adalah 0,00 berarti menunjukan kedua sampel 

tersebut tidak berbeda nyata sehingga kedua sampel tersebut memiliki kualitas yang 

sama dari aspek tesktur kerenyahan.  

       Untuk mengetahui kualitas bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

hasil eksperimen pada indikator tekstur renyah dapat dilihat dari nilai rata – rata, nilai 

rata – rata tinggi pada suatu sampel menunjukan sampel tersebut memiliki kualitas 

yang baik dan apabila nilai rata – ratanya rendah menunjukan bahwa sampel tersebut 

memlilki kualitas yang kurang baik atau rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilhat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.15. Rerata skor pada indikator tekstur renyah  

No. Sampel Rata – rata 

1 0TP 3,22 

2 20TP 3,17 

3 30TP 2,06 

4 40TP 2,06 

 

Dari hasil uji inderawi pada aspek aroma khas pisang ambon menunjukan 

sampel 0TP mempunyai nilai rerata skor 3,22, sampel 20TP mempunyai nila rerata 

3,17, sampel 30TP mempunyai nilai rerata 2,06, sampel 40TP mempunyai nilai rerata 

2,06. Dari nilai rerata skor setiap diketahui sampel 20TP mempunyai nilai yang 
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paling tinggi, sehingga sampel 20TP adalah sampel yang terbaik dari indikator aroma 

khas pisang ambon. Untuk mempermudah dan memperjelas dalam menyimpulkan 

tabel diatas berdasarkan indikator tekstur renyah dapat dilihat dari nilai rata – rata 

tertinggi seperti pada gambar berikut:  

 

 

Gambar 4.4.  Histogram nilai rata – rata bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon indikator tekstur renyah.  

4.1.5. Hasil Uji Laboratorium  

       Bolu kering subtitusi tepung pisang ambon setelah diuji secara sensorik dengan 

indikator warna, rasa, aroma khas pisang ambon, dan tekstur renyah, dilanjutkan uji 

laboratorium bersama bolu kering control, bertujuan untuk mengetahui kandungan B-

karotein, protein, dan serat kasar yang dilakukan di laboratorium Chemmix Pratama, 

Bantul, Yogyakarta 
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Tabel 4.16. Hasil uji laboratorium 

No. Sampel B-karotein Protein Serat kasar 

1. Bolu kering tepung 

pisang ambon 20% 

3127,0424 

mikrogram 

12,43% 6,24% 

2. Bolu kering tanpa 

tepung pisang ambon 

483,9397 

mikrogram 

12,82% 4,88% 

  

       Berdasarkan data hasil uji laboratorium yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa 

sampel bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 20% mengandung kadar B-

karotein 3127,0424 mikrogram, protein 12,43%, dan serat kasar 6,24%. Sedangkan 

bolu kering tanpa tepung pisang ambon mengandung kadar B-karotein 483,9397 

mikrogram, protein 12,82%, dan serat kasar 4,88%. 

4.1.6. Hasil Analisis Uji Kesukaan Masyarakat Terhadap Bolu Kering Dengan 

Subtitusi Tepung Pisang Ambon 

       Untuk mengetahui uji kesukaan masyarakat terhadap bolu kering dengan 

subtitusi tepung pisang ambon dilakukan uji kesukaan dengan analisis deskripstif 

kualitatif persentase yang dilakukan pada 80 panelis tidak terlatih yang terdiri dari 

kelompok usia remaja putri, remaja putra, dewasa putri, dan dewasa putra. 

       Berdasarkan hasil pengujian dari panelis tidak terlatih kemudian dianalisis serta 

dibandingkan dengan tabel kriteria presentase untuk mengetahui kriteria 

kesukaannya. 
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Tabel 4.17. Ringkasan hasil uji kesukaan bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon oleh kelompok remaja putri 

No. Indikator Sampel Skor Persentase Kriteria 

kesukaan 

1. Warna  20TP 

30TP 

40TP 

97 

74 

39 

97,0 

74,0 

39,0 

SS 

S 

KS 

2. Rasa  20TP 

30TP 

40TP 

91 

71 

46 

91,0 

71,0 

46,0 

SS 

S 

KS 

3. Aroma  20TP 

30TP 

40TP 

66 

83 

92 

66,0 

83,0 

92,0 

CS 

S 

SS 

4. Tekstur 20TP 

30TP 

40TP 

95 

83 

92 

95,0 

74,0 

43,0 

SS 

S 

KS 

  

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis tidak terlatih 

kelompok usia remaja putri, pada indikator warna yang paling disukai adalah sampel 

20TP, indikator rasa yang paling disukai sampel 20TP, indikator aroma  yang paling 

disukai sampel 40TP dan indikator tekstur yang paling disukai sampel 20TP. 
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Tabel 4.18. Ringkasan hasil uji kesukaan bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon oleh kelompok remaja putra 

No. Indikator Sampel Skor Persentase Kriteria 

kesukaan 

1 Warna  20TP 

30TP 

40TP 

98 

73 

39 

98,0 

73,0 

39,0 

SS 

S 

KS 

2 Rasa 20TP 

30TP 

40TP 

92 

74 

33 

92,0 

74,0 

33,0 

SS 

S 

TS 

3 Aroma 20TP 

30TP 

40TP 

62 

77 

90 

62,0 

77,0 

90,0 

CS 

S 

SS 

4 Tekstur 20TP 

30TP 

40TP 

92 

65 

25 

92,0 

65,0 

25,0 

SS 

CS 

TS 

  

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis tidak terlatih 

kelompok usia remaja putra, pada indikator warna yang paling disukai adalah sampel 

20TP, indikator rasa yang paling disukai sampel 20TP, indikator aroma  yang paling 

disukai sampel 40TP dan indikator tekstur yang paling disukai sampel 20TP. 
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Tabel 4.19. Ringkasan hasil uji kesukaan bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon oleh kelompok dewasa putri  

No. Indikator Sampel Skor Persentase Kriteria 

kesukaan 

1 Warna  20TP 

30TP 

40TP 

94 

82 

30 

94,0 

82,0 

30,0 

SS 

S 

TS 

2 Rasa 20TP 

30TP 

40TP 

96 

74 

40 

96,0 

74,0 

40,0 

SS 

S 

KS 

3 Aroma  20TP 

30TP 

40TP 

65 

80 

91 

65,0 

80,0 

91,0 

CS 

S 

SS 

4 Tekstur  20TP 

30TP 

40TP 

91 

58 

30 

91,0 

58,0 

30,0 

SS 

CS 

TS 

 

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis tidak terlatih 

kelompok usia dewasa putri, pada indikator warna yang paling disukai adalah sampel 

20TP, indikator rasa yang paling disukai sampel 20TP, indikator aroma  yang paling 

disukai sampel 40TP dan indikator tekstur yang paling disukai sampel 20TP. 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

Tabel 4.20. Ringkasan hasil uji kesukaan bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon oleh kelompok dewasa putra 

No. Indikator Sampel Skor Persentase Kriteria 

kesukaan 

1 Warna  20TP 

30TP 

40TP 

94 

79 

29 

94,0 

79,0 

29,0 

SS 

S 

TS 

2 Rasa 20TP 

30TP 

40TP 

90 

78 

34 

90,0 

78,0 

34,0 

SS 

S 

TS 

3 Aroma 20TP 

30TP 

40TP 

56 

78 

94 

56,0 

78,0 

94,0 

CS 

S 

SS 

4 Tekstur 20TP 

30TP 

40TP 

90 

41 

28 

90,0 

41,0 

28,0 

SS 

KS 

TS 

  

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa menurut 20 panelis tidak terlatih 

kelompok usia dewasa putra, pada indikator warna yang paling disukai adalah sampel 

20TP, indikator rasa yang paling disukai sampel 20TP, indikator aroma  yang paling 

disukai sampel 40TP dan indikator tekstur yang paling disukai sampel 20TP. 
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Tabel 4.21. Ringkasan hasil uji kesukaan per sampel bolu kering dengan subtitusi 

tepung pisang ambon dari 80 panelis tidak terlatih 

No. Sampel Indikator Skor Persentase Kriteria 

kesukaan 

1. 20TP Warna 

Rasa 

Aroma 

Tekstur 

Keseluruhan 

383 

369 

249 

368 

1369 

97,0 

91,0 

66,0 

95,0 

SS 

SS 

CS 

SS 

2. 30TP Warna 

Rasa 

Aroma 

Tekstur 

Keseluruhan 

308 

297 

318 

238 

1161 

77,0 

74,3 

79,5 

59,5 

 

S 

S 

S 

CS 

3. 40TP Warna 

Rasa 

Aroma 

Tekstur 

Keseluruhan 

137 

153 

367 

126 

783 

34,3 

38,3 

91,8 

31,5 

TS 

KS 

SS 

TS 

 

       Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum indikator warna 

yang paling disukai adalah sampel 20TP, indikator rasa yang paling disukai adalah 

sampel 20TP, indikator aroma yang paling disukai adalah sampel 40TP, indikator 

tekstur yang paling disukai adalah 20TP. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

        Pembahasan hasil penelitian berikut ini menguraikan tentang perbedaan kualitas 

bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon secara keseluruhan meliputi 

indikator warna, rasa, aroma, dan tekstur. Pembahasan uji kimiawi yaitu kandungan 
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B-karoten, protein, dan serat kasar, serta pembahasan hasil kesukaan panelis tidak 

terlatih 

4.2.1 Pembahasan Perbedaan Kualitas Bolu Kering Dengan Subtitusi Tepung 

Pisang Ambon Secara Keseluruhan Meliputi Indikator Warna, Rasa, 

Aroma, Dan Tesktur. 

a. Warna bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

       Fungsi dari warna pada suatu makanan sangatlah penting, karena dapat 

membangkitkan selera makan. Warna dalam suatu makanan yang dijual di 

pasaran belum tentu aman, dan tidak baik untuk dikonsumsi terlalu sering 

karena adanya residu logam berat pada zat pewarna tersebut sehingga berbahaya 

bagi kesehatan (F.G Winarno,1991:183). Warna makanan yang menarik dapat 

mempengaruhi selera konsumen dan membangkitkan selera makan, bahkan 

warna dapat menjadi petunjuk bagi kualitas makanan yang dihasilkan. 

       Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator warna bolu kering subtitusi tepung pisang ambon menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang nyata pada sampel. Dalam hal ini dimungkinkan karena 

pengaruh warna dari tepung pisang ambon, dan  jumlah penggunaan prosentase 

tepung pisang ambon dapat mempengaruhi terhadap warna pada bolu kering. 

Berikut ini adalah perbandingan pasangan sampel yang berbeda nyata dari 

hasil uji tukey, bertujuan untuk mencari sampel yang terbaik dari setiap 

pasangan pada aspek warna berdasarkan perbandingan rerata skornya. Pasangan 

sampel 0TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 0TP, pasangan 
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sampel 0TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 0TP, pasangan 

sampel 20TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 20TP, pasangan 

sampel 20TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 20TP.  

       Berdasarkan hasil rerata jawaban yang dilakukan oleh 18 panelis agak 

terlatih  diketahui bahwa bolu kering subtitusi tepung pisang ambon dari 

keempat sampel pada indikator warna, urutan sampel terbaiknya adalah sampel 

0TP yaitu bolu kering kontrol memiliki warna kuning keemasan, kemudian 

sampel 20TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 20% 

memiliki warna kuning, sampel 30TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung 

pisang ambon 30% memiliki warna kuning kecoklatan dan sampel 40TP yaitu 

bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 40% memiliki warna kuning 

coklat. 

       Adanya perbedaan warna bolu kering subtitusi tepung pisang ambon 

disebabkan karena penggunaan tepung pisang ambon yang berbeda, semakin 

tinggi jumlah subtitusi tepung pisang ambon yang digunakan warnanya semakin 

kurang baik (kuning coklat), hal ini disebabkan karena terjadinya proses 

pencoklatan (browning), proses pencoklatan atau browning sering terjadi pada 

buah – buahan seperti pisang, pear, salak, pala dan apel, karena pada buah – 

buahan tersebut mengandung senyawa fenolik (FG.Winarno,1991:10), itulah 

sebabnya pada buah tersebut dapat terjadi proses pencoklatan atau browning, 

salah satunya buah pisang. Dengan terjadinya proses browning pada pisang 

ambon, akan berpengaruh terhadap hasil dari warna tepung pisang ambon, 
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sehingga penggunaan tepung pisang ambon menyebabkan pengaruh dari warna 

bolu kering itu sendiri, semakin banyak penggunaan tepung pisang ambon pada 

pembuatan bolu kering maka akan menurunkan mutu dari warna bolu kering 

tersebut. 

b. Rasa bolu kering subtitusi tepung pisang ambon  

       Rasa lebih banyak melibatkan panca indera yaitu lidah, agar suatu 

senyawa dapat dikenali rasanya, senyawa tersebut harus dapat mengadakan 

hubungan dengan mikrovolus dan implus yang berbentuk yang dikirim melalui 

syaraf ke pusat susunan (F.G Winarno, 1991: 204). 

       Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator rasa bolu kering subtitusi tepung pisang ambon menunjukkan bahwa 

ada perbedaan yang nyata pada sampel. Adanya perbedaan rasa pada bolu 

kering subtitusi tepung pisang ambon disebabkan oleh penggunaan subtitusi 

tepung pisang ambon yang berbeda – beda pada tiap sampel.  

       Berikut ini adalah perbandingan pasangan sampel yang berbeda nyata dari 

hasil uji tukey, bertujuan untuk mencari sampel yang terbaik dari setiap 

pasangan pada aspek rasa manis berdasarkan perbandingan rerata skornya. 

Pasangan sampel 0TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 0TP, 

pasangan sampel 0TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 0TP, 

pasangan sampel 20TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 20TP, 

pasangan sampel 20TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 20TP.   

Rasa manis khas bolu kering 
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       Rasa manis bolu kering yang ideal adalah manis seimbang yaitu manis 

khas bolu kering. Berdasarkan hasil rerata jawaban yang dilakukan oleh 18 

panelis dari keempat sampel pada indikator rasa manis, urutan sampel 

terbaiknya adalah 0TP yaitu bolu kering kontrol memiliki rasa manis ideal bolu 

kering, sampel 20TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

sebesar 20% memiliki rasa manis cukup ideal bolu kering, sampel 30TP yaitu 

bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon sebesar 30% memiliki rasa 

manis kurang ideal bolu kering, dan sampel 40TP yaitu bolu kering dengan 

subtitusi tepung pisang ambon sebesar 40% memilki rasa manis tidak ideal 

bolu kering.  

       Perbedaan rasa manis dalam setiap sampel bolu kering dipengaruhi oleh 

perbedaan penambahan bahan subtitusi untuk setiap sampel. Dalam penelitian 

ini tepung pisang yang digunakan diambil dari buah pisang yang sudah mulai 

masak atau mengkal, menurut Fitri Syarifah (2013) pisang yang sudah mulai 

masak sudah mengandung gula, sehingga tepung pisang tersebut sudah 

terdapat kandungan gula, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan rasa 

manis pada bolu kering yang telah disubtitusi dengan tepung pisang ambon. 

Semakin banyak penggunaan tepung pisang ambon, maka akan terjadi 

peningkatan rasa manis pada bolu kering hasil eksperimen, sehingga rasa 

manis bolu kering menjadi tidak ideal. 
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c.  Aroma bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

       Menurut Bambang Kartika (1988:10) aroma yaitu bau yang sukar diukur 

sehingga biasanya menimbulkan pendapat yang berlainan dengan menilai 

kualitas aromanya. Perbedaan pendapat disebabkan setiap orang memiliki 

pebedaan penciuman, meskipun mereka dapat membedakan aroma namun 

setiap orang mempunyai kesukaan yang berlainan. Aroma bolu kering yang 

dinilai pada penelitian ini adalah aroma khas tepung pisang ambon. 

        Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator aroma  tepung pisang ambon menunjukkan bahwa ada perbedaan 

yang nyata pada sampel. Adanya perbedaan aroma pada bolu kering subtitusi 

tepung pisang ambon disebabkan karena tepung pisang ambon mempunyai 

aroma wangi yang khas, sehingga perbedaan prosentase mempengaruhi aroma 

yang dihasilkan.  

       Berikut ini adalah perbandingan pasangan sampel yang berbeda nyata dari 

hasil uji tukey, bertujuan untuk mencari sampel yang terbaik dari setiap 

pasangan pada aspek aroma khas pisang ambon berdasarkan perbandingan 

rerata skornya. Pasangan sampel 0TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah 

sampel 30TP, pasangan sampel 0TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah 

sampel 40TP, pasangan sampel 20TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah 

sampel 30TP, pasangan sampel 20TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah 

sampel 40TP.  
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       Berdasarkan hasil rerata jawaban yang dilakukan oleh 18 panelis agak 

terlatih dari keempat sampel pada indikator aroma khas tepung pisang ambon, 

urutan sampel terbaiknya adalah sampel 40TP yaitu bolu kering dengan 

subtitusi tepung pisang ambon 40% memiliki aroma khas pisang ambon nyata, 

sampel 30TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 30% 

memiliki aroma khas pisang ambon cukup nyata, kemudian sampel 20TP yaitu 

bolu kering dengan subitusi tepung pisang ambon 20% memiliki aroma khas 

pisang ambon kurang nyata, dan sampel 0TP yaitu bolu kering kontrol 

memiliki aroma tepung pisang ambon tidak nyata. 

       Hasil analisis varians klasifikasi tunggal terhadap indikator aroma khas 

pisang ambon bolu kering menunjukan ada perbedaan yang signifikan pada 

sampel – sampel. Panelis menilai aroma dari khas pisang ambon sampai tidak 

khas pisang ambon. Adanya perbedaan aroma khas pisang ambon pada sampel 

bolu kering tersebut dipengaruhi oleh bahan subtitusi yang digunakan dalam 

pembuatan bolu kering yaitu tepung pisang ambon. Tepung pisang ambon 

mempunyai aroma yang khas dan tajam (wangi pisang yang khas), penggunaan 

semakin banyak subtitusi tepung pisang ambon yang digunakan maka aroma 

khas tepung pisang ambon semakin nyata. Sebaliknya apabila sedikit tepung 

pisang ambon yang digunakan maka aroma khas pisang ambon bolu kering 

menjadi kurang nyata.  
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d. Tekstur bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

      Tesktur merupakan tekanan yang dapat diamati dengan mulut (pada waktu 

digigit, dikunyah, dan ditelan) ataupun peraba dengan jari (Bambang Kartika, 

1988: 10). Tekstur bolu kering yang dinilai pada penelitian ini meliputi tekstur 

renyah, cukup renyah, kurang renyah, dan tidak renyah. 

      Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians klasifikasi tunggal pada 

indikator tekstur kerenyahan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata 

pada sampel. Adanya perbedaan tekstur pada bolu kering subtitusi tepung 

pisang ambon, karena faktor yang mempengaruhi yaitu diberikannya  jumlah 

tepung pisang ambon yang berbeda – beda. 

      Berikut ini adalah perbandingan pasangan sampel yang berbeda nyata dari 

hasil uji tukey, bertujuan untuk mencari sampel yang terbaik dari setiap 

pasangan pada aspek tekstur kerenyahan berdasarkan perbandingan rerata 

skornya. Pasangan sampel 0TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 

0TP, pasangan sampel 0TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 

0TP, pasangan sampel 20TP dengan 30TP sampel terbaiknya adalah sampel 

20TP, pasangan sampel 20TP dengan 40TP sampel terbaiknya adalah sampel 

20TP.  

       Berdasarkan hasil rerata jawaban yang dilakukan oleh 18 panelis agak 

terlatih dari keempat sampel pada indikator tekstur renyah, urutan sampel 

terbaiknya adalah sampel 0TP yaitu bolu kering kontrol memiliki tekstur 

renyah, kemudian sampel 20TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung 
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pisang ambon 20% memilki tekstur cukup renyah, sampel 30TP yaitu bolu 

kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 30% memiliki tekstur kurang 

renyah dan sampel 40TP yaitu bolu kering dengan subtitusi tepung pisang 

ambon 40% memiliki tesktur tidak renyah.  

       Tidak renyah yang dimaksud disini adalah mengarah kekeras, yaitu ketika 

di makan tidak langsung patah tetapi cukup berat untuk mematahkan 

penampang bolu kering. Hal ini disebabkan karena tepung pisang ambon 

memiliki kandungan gula, dikarenakan pisang yang digunakan dalam 

pembuatan tepung pisang ambon adalah pisang ambon yang sudah mulai 

masak atau setengah matang, pisang yang sudah mulai masak mengandung 

gula yang cukup tinggi yaitu 12.23 gr Fitri Syarifah (2013). Adanya kadar gula 

didalam tepung pisang ambon pada adonan bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon maka akan menyebabkan didalam adonan terdapat presentase gula yang 

cukup tinggi, dengan presentase gula yang cukup tinggi maka hasilnya kurang 

baik dan cenderung jatuh atau turun pada kue Writecooklove (2011), sehingga 

mempengaruhi tesktur bolu kering menjadi tidak renyah. Semakin banyaknya 

penggunaan tepung pisang ambon pada bolu kering maka akan menurunkan 

mutu tekstur kerenyahan dari bolu kering itu sendiri. 

4.2.2 Hasil Uji Laboratorium  

       Berdasarkan hasil uji laboratorium, untuk mengetahui kandungan B-karotein, 

protein, dan serat kasar, pada bolu kering subtitusi tepung pisang ambon yang 

terbaik yaitu subtitusi tepung pisang ambon 20% adalah B-karotein 3127,0424 
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mikrogram, protein 12,43%, dan serat kasar 6,24%. Sedangkan pada bolu kering 

tanpa tepung pisang ambon mempunyai kadar B-karotein 483,9397 mikrogram, 

protein 12,82%, dan serat kasar 4,88%.  

       Adanya peningkatan kadar B-karotein dan serat kasar pada bolu kering hasil 

eksperimen dibandingkan dengan bolu kering kontrol (tepung terigu), 

dikarenakan dalam tepung pisang ambon memiliki kadar b-karotein dan serat 

kasar yang cukup tinggi yaitu B-karoten 295,05mg/100gr, dan serat kasar 

5,9gr/100gr, tetapi sebaliknya untuk kadar protein pada bolu kering subtitusi 

tepung pisang ambon 20% tidak meningkat malah menurun meskipun hanya 

sedikit, hal itu karena kandungan protein pada tepung pisang ambon yang rendah 

yaitu sebesar 2,9gr/100gr, bila dibandingkan dengan tepung terigu yang memiliki 

kadar protein cukup tinggi yaitu sebesar 9,0 gram, tetapi bolu kering tepung terigu 

(kontrol) memiliki kadar B-karotein dan serat kasar yang rendah, karena tepung 

terigu memiliki kadar b-karotein dan serat kasar yang rendah yaitu b-karotein 

sebesar 0gr/100gr dan serat kasar sebesar 0,3gr/100gr.  

       Sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan b-karotein dan serat kasar 

pada bolu kering subtitusi tepung pisang ambon meningkat, kandungan b-karotein 

dan serat kasar cukup tinggi melebihi dari bolu kering tepung terigu, sementara 

kandungan proteinnya relatif tidak jauh berbeda. 
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4.2.3 Pembahasan Tentang Tingkat Kesukaan Masyarakat Terhadap Bolu 

Kering Subtitusi Tepung Pisang Ambon  

       Berdasarkan penilaian panelis tidak terlatih terhadap bolu kering subtitusi 

tepung pisang ambon, pada umumnya keseluruhan warna yang paling disukai 

adalah sampel 20TP. Hal ini disebabkan karena prosentase tepung pisang ambon 

20% menghasilkan warna kuning yang menarik. Indikator rasa yang paling disukai 

adalah sampel 20TP dengan penambahan tepung pisang ambon sebesar 20% 

dengan rasa yang manis cukup khas bolu kering. Indikator aroma yang paling 

disukai adalah 40TP hal ini disebabkan karena tepung pisang ambon dengan 

prosentase 40% yang ditambahkan dalam sampel tersebut sudah memiliki aroma 

khas pisang ambon. Indikator tekstur yang paling disukai adalah sampel 20TP 

dengan prosentase tepung pisang ambon sebanyak 20%. Secara keseluruhan 

sampel yang paling disukai adalah sampel 20TP hal ini wajar karena sampel 20TP 

sudah memiliki kriteria bolu kering yang bagus yaitu mendekati bolu kering di 

pasaran (pada umumnya) dilihat dari aspek warna, rasa, aroma dan tekstur.
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BAB V 

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka dapat 

diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

A. SIMPULAN 

1. Ada perbedaan yang signifikan pada bolu kering subtitusi tepung pisang 

ambon 20%, 30%, dan 40%  terhadap kualitas inderawi ditinjau dari aspek 

warna, rasa, aroma, dan tekstur. 

2. Hasil dari penelitian diketahui bahwa subtitusi tepung pisang ambon 20% 

menghasilkan bolu kering yang terbaik pada indikator warna, rasa, aroma, 

dan tekstur. 

3. Kandungan gizi pada bolu kering yang terbaik dari hasil eksperimen 

adalah subtitusi tepung pisang ambon 20% menunjukan bahwa kandungan 

B-karotein 3127,0424, protein 12,43%, dan serat kasar 6,24%.  

4. Sampel 20TP (sampel bolu kering dengan subtitusi tepung pisang ambon 

sebesar 20%), adalah sampel yang paling disukai oleh masyarakat. 
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B. SARAN 

1. Perlu adanya penelitian lanjut untuk melihat komposisi gula dalam 

pembuatan bolu kering tepung pisang ambon, agar bolu kering lebih 

optimal hasilnya. 

2. Perlu dilakukan uji laboratorium lanjutan untuk mengetahui kadar gizi 

selain B-karotein, protein, dan serat kasar. 

3. Perlu dilakukan pengembangan pemanfaatan tepung pisang ambon 

terhadap aplikasi produk lain agar dapat memaksimalkan tepung pisang 

ambon itu sendiri.  
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