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ABSTRAK 
Winia Ulfa, 2011. Studi Eksperimen Pembuatan Onbitjtkoek dengan Bahan Dasar 

Tepung Pati Sagu. 
Skripsi Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi, Fakultas Teknik, Univesitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Dra Hanna Lestari.S, M.Si dan Pembimbing II: Dra 
Rosidah.  M.Si. 
 
Kata kunci : Onbitjtkoek, Tepung Pati Sagu 
 
 Onbitjtkoek atau kue sarapan pagi adalah termasuk adonan bolu dengan 
bahan dasar terbuat dari tepung terigu yang berasal dari biji gandum. Untuk 
mengurangi ketergantungan pada terigu, maka perlu memanfaatkan pangan lokal, 
misalnya tepung pati sagu. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui 
perbedaan kualitas onbitjtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu sebesar 100%, 
80%, 60% ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur (2) untuk mengetahui 
tingkat kesukaan masyarakat terhadap onbitjtkoek hasil eksperimen (3) untuk 
mengetahui kandungan kalori dan protein hasil eksperimen.  
 Populasi dalam penelitian ini onbitjtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu sebesar 100%, 80%, 60%. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari 
pada onbitjtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100%, 80%, 60%. Teknik  
pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah penggunaan tepung sagu pada onbitjtkoek yang berbeda yaitu 100%, 80%, 
60%. Variabel terikatnya adalah kualitas onbitjtkoek tepung pati sagu dengan 
indikator warna, rasa, aroma, tekstur, kandungan kalori dan protein. Variabel kontrol 
dalam penelitian ini adalah bahan – bahan lain yang digunakan, ukuran bahan, proses 
pembuatan, suhu, waktu pengovenan. Desain penelitian yang digunakan adalah 
desain eksperimen acak sempurna. Metode pengumpulan data yang digunakan : (1) 
penilaian subyektif digunakan uji inderawi oleh panelis agak terlatih, uji kesukaan 
oleh panelis tidak terlatih (2) penilaian subyektif dengan uji kimiawi/laboratorium 
untuk mengetahui kalori (metode bom) dan protein (metode kjeldahl). Analisis data 
adalah analisis variant klasifikasi tunggal dilanjutkan dengan uji tukey untuk menguji 
hipotesis, analisa deskriptif presentase untuk mengetahui tingkat kesukaan 
masyarakat terhadap onbitjtkoek hasil eksperimen dan uji laboratorium. Hasil 
penelitian menunjukan penilaian panelis terhadap kualitas onbitjtkoek hasil 
eksperimen rata-rata keseluruhan sampel 477 (A) 11,79, 577(B) 14,95, 476 (C) 18,04 
maka yang terbaik adalah sampel 476 (C) ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma 
tekstur dengan presentase 60% tepung pati sagu dan 40% tepung terigu. Dan dari 
ANAVA keseluruhan indikator tersebut pada taraf signifikan 5% F hitung > dari F 
tabel yaitu 207,05 > 3,19. Hasil uji kesukaan sampel yang paling disukai oleh 
masyarakat adalah sampel 476(C):92,56 %.  Hasil uji laboratorium kandungan 
protein paling tinggi pada sampel 476 (C) sebesar 27,39, kalori 3642,399 dengan 
presentase 60% tepung pati sagu dan 40% tepung terigu. Kandungan kalori tertinggi 
sampel 477 (C) sebesar 4081,641, protein 15,38 gr dengan bahan dasar 100% tepung 
pati sagu . Sampel 577(B) 16,09 dan kalori 3676,216. Berdasarkan pembahasan 
dapat disimpulkan ada perbedaan kualitas antar sampel ontbijtkoek dari tepung pati 
sagu. Masyarakat sangat menyukai sampel 476 (C) dengan perbandingan 60% 
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tepung pati sagu dan 40% tepung terigu dengan daya simpan tiga hari.  Saran dalam 
penelitian ini perlu dilakukan sosialisasi pemanfaaatan tepung pati sagu sebagai 
bahan dasar Onbijtkoek dan tindak lanjut mengembangkan sagu sebagai pangan 
lokal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sagu (metroxyllon sago rottb) adalah jenis tanaman yang berasal dari 

batang pohon dan memiliki kandungan gizi yang tinggi dan kaya kalori. 

Tanaman sagu merupakan tanaman asli Indonesia. Diyakini bahwa pusat asal 

sagu adalah sekitar Danau Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Di tempat 

tersebut dijumpai keragaman plasma nutfah sagu yang paling tinggi. Areal 

sagu terluas terdapat di Papua (1,2 juta ha) dan Papua Nugini (1,0 juta ha) 

yang merupakan 90% dari total areal sagu dunia. Tanaman sagu tersebar di 

wilayah tropika basah Asia Tenggara dan Oseania, terutama tumbuh di lahan 

rawa, payau atau yang sering tergenang air. Bagian yang dimanfaatkan dari 

tanaman sagu (metroxyllon sago rottb) adalah batangnya. Batang dipotong , 

diambil bagian dalamnya kemudian diperas dan diambil tepungya (pati) sagu. 

Kandungan kalori, karbohidrat, dan lemak tepung sagu setara dengan tepung 

tanaman penghasil karbohidrat lainnya(www.iptek.id) . 

Tanaman sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan 

pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia, Sebab sagu mampu 

menghasilkan pati kering hingga 25 ton per hektar,  jauh melebihi beras atau 

jagung. Sagu merupakan tanaman tahunan, dengan sekali tanam, sagu akan 

tetap bereproduksi secara berkelanjutan selama puluhan tahun 

(www.iptek.id). Tepung sagu kaya dengan karbohidrat. Seratus gram sagu 
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kering mengandung 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram 

karbohidrat; 0,2 gram protein; 0,5 gram serat; 10 mg kalsium; 1,2 mg besi 

dan lemak; karoten; tiamin dan asam askorbat dalam jumlah sangat kecil. 

Selain sebagai satu sumber utama pangan murah. Manfaat dan keunggulan 

bila kita mengonsumsi aneka makanan yang berasal dari sagu antara lain 

dapat memberikan efek mengenyangkan, mencegah sembelit dan dapat 

mencegah resiko kanker usus. Tidak cepat meningkatkan kadar glukosa 

dalam darah (indeks glikemik rendah) sehingga dapat dikonsumsi oleh 

penderita diabetes melitus   (www.healtdetik.com). Pengembangan produk 

baru dengan komponen utama sagu yang sesuai dengan selera masyarakat 

diharapkan dapat menjadi pangan sumber karbohidrat siap konsumsi, seperti 

mie, kue kering, berbagai jenis cake dan bolu sehingga dapat membantu 

upaya percepatan penganekaragaman pangan yang sedang kita galakkan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan 

tepung pati sagu sebagai bahan dasar pembuatan ontbijtkoek, karena 

ontbijtkoek merupakan bolu yang banyak disukai oleh masyarakat, selain itu 

kebanyakan ontbijtkoek yang di jual ditoko – toko masih menggunakan 

tepung terigu sebagai bahan dasar dalam pembuatannya. Selain itu dengan 

adanya perubahan penggunaan tepung dalam pembuatan ontbijtkoek 

memberikan variasi pada ontbijtkoek yang biasanya menggunakan tepung 

terigu berubah menjadi makanan yang berbahan pangan lokal. Dalam 

penelitian ini ontbijtkoek dibuat dengan formula penggunaan tepung pati sagu 

yang  berbeda prosentase yaitu 100%, 80%, 60%, untuk mengetahui tekstur, 
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warna, rasa, dan aroma didapatkan dari ketiga ontbitjkoek hasil eksperimen. 

Dengan menggunakan tepung pati sagu diharapkan dapat menghasilkan 

produk dengan harga yang relativ murah dan mempunyai nilai gizi lebih. 

Berdasarkan alasan di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengangkatnya kedalam penelitian dengan judul “STUDI EKSPERIMEN 

PEMBUATAN ONTBIJTKOEK DENGAN BAHAN DASAR TEPUNG 

PATI SAGU (metroxyllon sago rottb)”  

1.2 Permasalahan 

Untuk mengurangi kecenderungan masyarakat terhadap tepung terigu, 

peneliti mencoba untuk memperdayakan hasil pangan lokal yaitu pati sagu 

sebagai bahan dasar dalam pembuatan ontbijtkoek. Permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 

dengan prosentase tepung pati sagu 100%, 80%, dan 60% ditinjau dari 

rasa, warna, aroma dan tekstur? 

2. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap ontbijtkoek dengan 

bahan dasar tepung pati sagu dengan prosentase 100%, 80%, 60% 

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

3. Berapa kandungan kalori dan protein pada ontbijtkoek hasil 

eksperimen. 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam 

menafsir pengertian atau makna dari judul yang peneliti ambil, maka 
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peneliti memandang perlu memberikan penegasan istilah sebagai 

berikut : 

1.  Eksperimen 

 Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari sebab akibat 

(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh 

peneliti dengan mengeliminir atau menyisihkan faktor lain yang dapat 

menganggu (Arikunto, 2006:3). Eksperimen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah suatu penelitian yang menelaah, mengkaji atau 

menyelidiki dengan cara mencari sebab akibat (hubungan kausal) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan dengan mengeliminir atau 

mengurangi atau menyisihkan faktor lain yang dapat mengganggu. 

2.  Pembuatan  

 Pembuatan adalah proses pengolahan bahan dari bahan mentah 

menjadi makanan siap konsumsi, sehingga menimbulkan derajat 

penerimaan pada konsumen. 

 Pembuatan yang dimaksud adalah pembuatan ontbijtkoek hasil 

percobaan yang memiliki karateristik atau sifat tertentu dari masing 

masing bahan, sehingga derajat penerimaan konsumen yang dapat 

ditinjau dari rasa, warna, aroma, dan tekstur serta masa simpan atau 

daya tahan ontbijtkoek hasil eksperimen. 

3. Ontbijtkoek 

 Ontbijtkoek dalam penelitian ini adalah bolu yang terbuat dari 

tepung terigu, telur, gula pasir, gula palem, bahan  pengembang dan 
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ditambah dengan bubuk spekoek, dibuat dengan cara mengaduk 

semua bahan sampai mengembang dan kental, diselesaikan dengan 

cara dioven, sebagaimana mengacu resep ontbijtkoek Yasa Boga 

2009:21. 

4  Tepung Pati Sagu 

 Tepung pati sagu adalah hancuran dari butiran sagu yang 

diperoleh dari teras batang pohon sagu atau rumbia. Secara fisik 

tepung sagu hampir mirip dengan tepung tapioka. Tepung pati sagu 

memiliki kelebihan antara lain kaya akan kalori. Dalam penelitian ini 

tepung sagu aren yang peneliti gunakan sebagai eksperimen 

pembuatan ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan 

prosentase tepung pati sagu 100%, 80%, dan 60%. 

 Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka rangkuman pengertian 

keseluruhan judul skripsi adalah STUDI EKSPERIMEN PEMBUATAN 

ONTBIJTKOEK DENGAN BAHAN TEPUNG PATI SAGU (metroxyllon 

sago rottb). 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan arah jelas 

dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pebedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dengan prosentase perbedaan tepung pati sagu 100%, 

80%, dan 60% ditinjau dari rasa, warna, aroma dan tekstur. 
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2. Untuk mengetahui tingkat kesukaan masyarakat terhadap ontbijtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan prosentase tepung pati sagu 

100%, 80% dan 60% ditinjau dari aspek rasa, warna, aroma dan tekstur. 

3. Untuk mengetahui kandungan kalori dan protein pada ontbijtkoek hasil 

ekperimen. 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah : 

1. Manfaat bagi mahasiswa : 

 Menambah pengetahuan dan membuka wawasan bagi 

mahasiswa tentang pati sagu sebagai bahan pengganti tepung terigu untuk 

membuat ontbijtkoek. Meningkatkan nilai ekonomi sagu serta masa 

simpannya. 

2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi  

 Memberikan masukan dan sumbangan pikiran kepada lembaga 

pengabdian masyarakat dalam rangka mengembangkan materi 

pembekalan mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja nyata. 

 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bahan yaitu bagian pendahuluan, bahan 

isi, bagian akhir. 

1. Bagian pendahuluan  
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Bagian pendahuluan berisikan halaman judul, halaman motto dan 

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

dan daftar gambar. Bagian ini memudahkan pembaca dalam mencari 

bagian yang penting dengan tepat. 

2. Bagian isi  

Bagian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori 

dan hipotesa, metode penelitian, laporan hasil penelitian penutup. 

a. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang pemilihan judul, permasalahan, penegasan, 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis 

Bab ini berisitentang teori-teori yang menjadikan landasan dalam 

kegiatan penelitian, mencakup teori tentang tepung pati sagu dan 

teori ontbijtkoek, kerangka berfikir dan hipotesis. Landasan teori 

digunakan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan 

penelitian dan digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan 

penelitian. 

c. Bab III Metode Penelitian  

Metode penelitian ini berguna untuk menentukan langkah – 

langkah dalam kegiatan penelitian sebagai pedoman untuk 

menganalisis dan menguji kebenaran hipotesis. Bab ini berisikan 

metode penelitian, pengumpulan data, instrumen pengumpulan 

data dan metode analisis data. 
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d. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menyajikan tentang laporan hasil penelitian dan 

pembahasan dari penelitian, sehingga data yang ada mempunyai 

makna.  

e. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi rangkuman hasil penelitian yang ditarik dari 

analisis data, serta pembahasannya, saran berisi tentang 

perbaikan – perbaikan atau masukan dari peneliti untuk perbaikan 

yang berkaitan dengan penelitian 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian ini berisi : 

1. Daftar pustaka dan lampiran – lampiran. Daftar pustaka yang 

berisi daftar buku atau literatus yang berkaitan dengan penelitian.   

2. Lampiran merupakan kelengkapan skripsi, yang berisi data 

penelitian secara lengkap, contoh-contoh perhitungan dan 

keterangan lain yang mendukung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

Pada bab ini akan menguraikan tentang landasan teori dan hipotesis yang 

digunakan sebagai landasan berfikir untuk melakukan penelitian dan sebagai 

pegangan dalam melaksanakan penelitian. Landasan teori ini berisi tentang tinjauan 

umum tentang ontbijtkoek, sekilas tentang tepung sagu, kerangka berfikir dan 

hipotesis.  

2.1.Tinjauan Umum Tentang Ontbijtkoek 

Dalam tinjauan umum ini akan diuraikan tentang pengertian ontbijtkoek, 

bahan baku dan proses pembuatan ontbijtkoek. 

2.1.1. Pengertian Ontbijtkoek 

Ontbijtkoek dalam bahasa Belanda artinya kue sarapan pagi. Onbitjkoek 

termasauk didalam adonan bolu. Bolu adalah kue bolu dalam bahasa Inggris juga 

disebut dengan cake yang terbuat dari tepung (umumnya terbuat dari tepung terigu), 

gula, telur dan dimatangkan dengan cara dioven, walaupun ada juga bolu yang 

dikukus, misalnya: bolu kukus atau brownis kukus (www.wikipedia.com.). 

Ontbijtkoek adalah bolu yang ditambah dengan bubuk spekoek (terdiri dari kapu 

laga, bunga cengkeh dan kayu manis yang di haluskan ). 

Menurut Yasa Boga, (2009: 21) ontbijtkoek adalah bolu yang terbuat dari 

tepung terigu, telur, gula pasir, gula palem, bahan pengembang dan ditambah bubuk 

spekoek, dibuat dengan cara mengaduk semua bahan sampai mengembang dan 

kental diselesaikan dengan cara dioven. Sedangkan menurut Ambarini, (2009:50) 
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Ontbijtkoek adalah cake yang dibuat dari tepung terigu, gula pasir, gula palem, 

margarine, telur, bahan pengembang, dan susu bubuk, bumbu spekoek dibuat dengan 

cara mengocok telur, gula dan bahan pengembang sampai putih kemudian tepung 

terigu terakhir ditambahkan margarine cair.  

2.2.  Bahan – bahan yang digunakan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan onbijtkoek untuk penelitian 

ini mengacu pada perpaduan resep (Yasa Boga dan Ambarini) meliputi bahan dasar 

dan bahan pengembang. Bahan dasar yang digunakan antara lain tepung terigu, gula 

pasir, gula palem, telur dan bumbu spekoek, susu bubuk, untuk hiasan kenari, 

sedangkan bahan pengembang yang digunakan adalah ovalet. 

 2.1.2.1. Tepung terigu 

Tepung terigu adalah tepung yang berasal dari biji gandum yang dapat 

dipakai untuk pembuatan roti, cake dan bolu karena tepung terigu mengandung 

gluten sebagai kerangka roti. Menurut jenisnya tepung terigu dibedakan menjadi 3 

macam yaitu(1) tepung terigu lunak yang biasa digunakan untuk cake, biskuit, dan 

kue kering, mengandung protein 7 –9%, (2). Tepung medium yaitu campuran antara 

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

kering, mengandung protein 10 – 11%, (3). Tepung keras biasa digunakan untuk 

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

Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek adalah tepung terigu 

lunak yang mengandung protein 7 – 8 % dengan butiran yang halus, bersih, tidak 

berbau apek dan kering. Dalam pembuatan ontbijtkoek tepung terigu mempunyai 

fungsi membentuk kerangka ontbijtkoek dan menahan bahan-bahan lain.  
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2.1.2.2.Telur 

Telur adalah bahan yang sangat penting dalam pembuatan ontbijtkoek karena 

telur berfungsi sebagai pengembang, pembentuk warna, perbaikan rasa, dan 

penambah nilai gizi. Telur dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain telur ayam, 

telur itik, telur angsa, dan berbagai jenis unggas lainnya. Telur ayam dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu telur ayam lokal (kampung) dan telur ayam negeri (ayam ras 

atau lehorn). Bagian telur dibedakan menjadi 3 yaitu :  

(1) Kulit telur 

Kulit telur atau cangkang telur adalah lapisan terluar pada telur yang berfungi 

melindungi putih telur dan kuning telur.  

(2) Kuning telur  

Kuning telur adalah bagian yang lebih padat didalamnya terkandung hampir 

semua lemak dari telur. Kuning telur mengandung lecithin yang berfungsi sebagai 

emulsifier. Meskipun bentuknya yang padat, kuning telur mengandung kadar air 

sebanyak 50%.   

(3) Putih telur 

Putih telur mengandung 86 %  protein didalamnya. Biasanya putih telur yang 

dekat dengan kuning telur lebih kental dari pada putih telur yang jauh dari putih telur 

( YB Suhardjito, BA 2006 : 21, Sangkan Paran 2009 : 40 : 60-61).    

Pada pembuatan onntbijtkoek ini telur yang digunakan adalah telur ayam ras. 

Bagian telur yang digunakan adalah bagian putih dan kuning telur. Dalam 

penggunaannya jumlah telur harus disesuaikan dengan jumlah bahan-bahan yang lain 

sehingga adonan yang dihasilkan tidak telalu encer atau terlalu kental. Menurut 
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Ambarini jumlah telur yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkek  adalah 4 butir 

telur atau 250g  dengan ukuran tepung 120 g. 

2.1.2.3. Bubuk Spekoek 

Bubuk spekoek adalah bubuk yang terbuat dari kapulaga, cengkih dan kayu 

manis yang di haluskan. Bubuk spekoek berfungsi sebagai pemberi rasa, warna dan 

aroma pada pembuatan ontbijtkoek. Penggunaan bubuk spekoek ½ sendok makan 

atau 15g untuk 120g tepung terigu, bubuk spekoek ditambahkan bersaamaan dengan 

penambahan tepung terigu saat membuat ontbijtkoek, (Ambarini:2009) 

2.1.2.4.Gula  

Gula adalah salah satu istilah yang sering diartikan sebagai karbohidrat yang 

digunakan sebagai pemanis, tetapi dalam indusrti pangan biasanya digunakan untuk 

menyatakan sukrosa. Ada beberapa jenis gula yang ditambahkan dalam pembuatan 

makanan adalah  

a. Gula pasir (sukrosa) adalah gula yang biasanya dibuat dari tebu atau bit yang 

mempunyai derajat kemanisan 100%. 

b. Gula cokelat atau gula semut (brown sugar) adalah gula yang diperoleh dari 

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

yang diproses dengan cara tradisional.  

c. Dextrosa atau glukosa adalah gula yang diperoleh dari hidrolisis pati jagung atau 

singkong dan mempunyai derajat kemanisan 75%.  

d. Laktosa (Gula susu) adalah gula yang diperoleh dari susu dan mempunyai derajat 

kemanisan 39%.  
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e. Maltosa adalah gula yang diperoleh dari hidrolisis pati dengan derajat kemanisan 

39%. 

f. 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% ( Sangkan Paran, 

2009:8).  

Gula yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek ini adalah gula pasir yang 

halus butirannya  dan gula coklat agar susunan ontbijtkoek rata, bersih, dan memberi 

warna coklat, kualitas seragam dan mengandung 99,8% sukrosa. Fungsi gula pasir 

dalam pembuatan ontbijtkoek ini adalah untuk memberi rasa, menimbulkan aroma, 

menambah kandungan gizi dan memberi warna coklat pada saat dioven . Dalam 

pembuatan ontbijtkoek menurut Ambarini (2003:8) ukuran gula yang digunakan 

untuk 200 g tepung terigu yaitu gula pasir 50g dan gula coklat 75g. 

2.1.2.5. Bahan pengembang 

Bahan pengembang yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek ini adalah 

ovalet. Ovalet adalah bahan emulsifier berbentuk lunak, ada yang berwarna jingga 

dan ada yang berwarna kuning. Ovalet/emulsifier dipergunakan sebagai stabilisator, 

Penggunaan dalam adonan dilakukan dengan cara menyatukan cairan dengan lemak 

yang dapat membantu pengembangan. Fungsi dari emulsifier dalam pembuatan 

ontbijtkoek adalah memperhalus tekstur, meningkatkan keempukan memperbaiki 

atau menambah volume, memperpanjang umur simpan ( Sangkan Paran, 2009:43) 

2.1.2.6. Susu Bubuk 
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 Susu Bubuk adalah suatu emulsi dari bagian-bagian lemak yang sangat kecil 

dalam larutan protein cair, gula dan mineral-mineral. Susu bubuk yang beredar di 

pasaran saat ini sudah banyak ragamnya. Ada dua jenis, yaitu susu bubuk fullcream 

dan susu bubuk skim. Susu bubuk biasanya terbuat dari hewani atau nabati. Adapun 

fungsi susu bubuk dalam pembuatan onbitjkoek untuk menambah nilai gizi, 

membantu membentuk tekstur, membangkitkan rasa atau aroma, dan merupakan 

bahan penahan cairan yang baik. 

2.1.2.7. Garam (NaCl) 

 Dipasaran garam dijual berbagai jenis, ada yang berbentuk bata, garam 

berbutir kasar, garam halus atau garam  meja. Fungsi garam memberi rasa dan 

aroma, garam juga dapat menurunkan suhu penggulalian dalam adonan, juga 

memegang peranan penting menimbulkan warna kerak. Oeh karena itu penggunaan 

garam harus tepat ukurannya. 

2.1.2.8 Kenari 

 Buah kenari merupakan bahan penambah rasa gurih yang dapat dicampurkan 

kedalam adonan onbitjtkoek dengan cara dicincang atau sebagai hiasan diatasnya 

sehingga tampilan penyajian lebih menarik. 

2.3.  Prinsip Dasar Pembuatan Ontbijtkoek 

Prinsip dasar pembuatan ontbijtkoek adalah gula pasir, gula palem, telur dan 

bahan pengembang dikocok hingga putih dan kaku, kemudian masukkan tepung 

terigu dan bubuk spekoek. Tuang adonan pada loyang ukuran 25x25cm yang sudah 

dioles margarin dan dialas kertas roti, taburi bagian atas dengan kacang kenari. 

kemudian panggang dengan suhu 1800C selama 30 menit. (Ambarini, 2003:7).  
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2.4. Kriteria Ontbijtkoek 

Menurut Ambarini (2003: 7) kriteria ontbijtkoek  yang baik dapat ditinjau 

dari empat aspek yaitu warna, aroma, tekstur dan rasa. 

2.1.4.1.Warna  

Warna ontbijtkoek dapat dilihat dari warna remahan dan warna kerak. Warna 

yang banyak disukai adalah coklat muda .  

2.1.4.2. Aroma 

Aroma ontbijtkoek  yang baik adalah harum khas dari bubuk spekoek yang 

ditambahkan.  

2.1.4.3.Tekstur  

Tekstur ontbijtkoek dapat dilihat dari volume ontbijtkoek, butiran remahan, 

dan susunannya. Volume yang baik adalah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, 

memiliki permukaan yang rata, tidak menggembung atau cekung di bagian tengah. 

Untuk butiran dan remahan lebih kasar dibanding dengan cake, hal ini disebabkan 

ontbijtkoek termasuk dalam golongan bolu yang tidak menggunakan margarin atau 

minnyak sehingga memberikan tekstur yang  ”seret” (bahasa jawa) saat dimakan. dan 

permukaannya rata./simetris. 

 2.1.4.4. Rasa 

Untuk rasa ontbijtkoek memiliki rasa yang khas dibanding cake atau bolu 

yang lain, rasa khas ontbijtkoek berasal dari penggunaan bubuk spekoek dan gula 

palem atau gula coklat.  

2.5.Faktor –faktor yang berpengaruh terhadap kualitas ontbijtkoek 

Dalam pembuatan ontbijtkoek ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

kualitas ontbijtkoek, diantaranya adalah pemilihan bahan, penimbangan bahan, alat 

yang digunakan, proses pencampuran bahan dan pengovenan.  

2.1.5.1.  Pemilihan bahan  

Pemilihan bahan merupakan faktor yang dapat menentukan kualitas 

ontbijtkoek yang dihasilkan. Bahan yang tidak baik kualitasnya dan salah dalam 
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pemilihan bahan akan berpengaruh pada kualitas yang dihasilkan. Misalnya untuk 

tepung terigu yang digunakan protein rendah bila menggunakan protein tinggi akan 

berpengaruh pada tekstur, penggunaan telur harus yang baik karena bila telur yang 

digunakan kurang baik kualitasnya akan berpengaruh pada pengembangan dan aroma 

ontbijtkoek. Oleh karena itu dalam pemilihan bahan harus dilakukan secara teliti 

antara lain dengan memperhatikan kriteria pemilihan bahan yang benar.  

2.1.5.2. Ukuran bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek sebelumnya 

harus ditimbang secara teliti dan tepat. Oleh karena itu dilakukan pengecekan pada 

timbangan,timbangan harus ditera terlebih dahulu untuk mengetahui baik tidaknya 

timbangan tersebut agar tidak terjadi kesalahan ukuran bahan. Apabila pengukuran 

bahan yang dilakukan tidak teliti dan tidak tepat, maka kualitas yang dihasilkan tidak 

maksimal. Oleh karena itu timbangan yang digunakan untuk menimbang bahan-

bahan harus tepat pada kedudukan yang benar sehingga tidak akan terjadi kesalahan 

formula dalam pembuatan ontbijtkoek tersebut 

 

2.1.5.3. Peralatan 

Untuk menghasilkan ontbijtkoek yang berkualitas harus memperhatikan alat-

alat yang digunakan. Beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek 

adalah:  

(1). Timbangan  

Timbangan yang baik adalah timbangan yang cermat dan tepat ukurannya 

dengan petunjuk jarum normal. Timbangan yang tidak tepat dapat menyebabkan 
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kelebihan bahan maupun kekurangan bahan dapat mempengaruhi ontbijtkoek yang 

dihasilkan.  Pada penelitian ini timbangan yang  digunakan timbangan digital dengan 

tingkat ketelitian 0,0.  

(2). Mixer  

Mixer atau alat pengaduk digunakan untuk mengocok adonan. Prinsip dasar 

dari mengaduk atau mengocok adalah memasukkan gelembung-gelembung udara 

atau gas CO2 kedalam kocokkan telur dan gula ,sehingga ketika adonan di oven akan 

mengembang, mengurai partikel-partikel dalam membentuk pori-pori atau tekstur, 

Bahan mixer yang baik  adalah terbuat dari stainles steel. Mixer yang terbuat dari 

logam mudah berkarat sehingga dapat menyebabkan bau besi pada adonan. Dalam 

penggunaan mixer disesuaikan dengan ukuran bahan yang digunakan. Jika ukuran 

mixer tidak sesuai dengan ukuran bahan proses pengadukan tidak akan tercampur 

rata.  

(3). Loyang  

Loyang yang digunakan sebaiknya terbuat dari aluminium karena ringan dan 

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

Dalam pembuatan ontbijtkoek loyang yang digunakan harus bersih, tidak ada sisa 

pengovenan dan dalam keadaan kering. Jika loyang kotor maka ontbijtkoek akan 

cepat berjamur. Ukuran loyang disesuaikan dengan jumlah bahan yang digunakan, 

jika ukuran loyang terlalu kecil akan menyebabkan lubernya adonan, dan jika loyang 

terlalu besar adonan akan melebar dan tipis sehingga adonan cepat gosong dan 

kering.  

(4). Oven  
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Oven terbagi menjadi dua yaitu dijalankan dengan listrik yang dilengkapi 

dengan temperatur, ada juga secara manual dan dilengkapi dengan  temperatur atau 

secara sederhana tidak dilengkapi temperatur, Oven yang digunakan dalam 

pembuatan ontbijtkoek tepung pati sagu ini adalah  adalah oven yang dilengkapi 

dengan temperatur . Dengan adanya suhu pada oven akan membantu mengkontrol 

suhu pada waktu pengovenanontbijtkoek. jika suhu terlalu besar akan menyebabkan 

ontbijtkoek cepat hangus sebaliknya jika suhu kurang maka ontbijtkoek  kurang 

mengembang.    

(5). Kompor  

Kompor yang baik adalah kompor yang nyala apinya dapat diatur dan apinya 

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

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

ontbijtkoek akan cepat hangus dan matangnya kurang rata sebaliknya jika api terlalu 

kecil matangnya lama dan ontbijtkoek yang dihasilkan kurang mengembang.   

(6). Alat-alat lain yang digunakan, seperti kom adonan, spatula, sendok makan dan 

mangkuk kecil.  

 Kom adonan yang digunakan harus bersih dan bebas dari lemak karena jika 

kom yang digunakan untuk mengocok putih telur masih berlemak maka putih telur 

tidak dapat mengembang dengan sempurna. Spatula digunakan untuk mengaduk 

adonan agar tercampur rata. Spatula yang digunakan berbahan dari plastik dan 

digunakan dalam keadaan bersih. Sendok makan digunakan untuk mengambil bahan 

pada saat ditimbang. Sendok yang digunakan ada 2 jenis yaitu sendok teh dan sendok 
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makan. Mangkuk kecil digunakan untuk meletakkan bahan-bahan setelah ditimbang. 

Semua peralatan yang digunakan harus dalam keadaan bersih dan kering supanya 

bahan yang tercampur dan dibuat adonan bisa menghasilkan ontbijtkoek yang bagus.  

2.1.5.4. Proses pencampuran bahan  

Peralatan misalnya baskom, mixer dalam pengocokan telur harus dalam 

keadaan bersih, kering dan bebas dari lemak agar pada saat pengocokan telur dapat 

mengembang. Proses pengocokan harus diperhatikan agar menghasilkan ontbijtkoek 

yang berkualitas. Proses pengocokan tidak boleh terlalu lama atau kurang karena 

akan mempengaruhi pengembangan ontbijtkoek. proses pengocokan langsung 

dengan speed 5. Pengocokan yang terlalu lama akan menyebabkan permukaan retak-

retak dan bantat. Pencampuran bahan pada pembuatan ontbitkoek harus diperhatikan 

karena akan mempengaruhi kualitas ontbijtkoek yang dihasilkan. Bila pada 

pencampuran bahan kurang rata maka pada tekstur ontbijtkoek terlihat gumpalan-

gumpalan adonan ketika dipotong . 

2.1.4.5. Pengovenan  

Suhu pengovenan yang digunakan pada pembuatan ontbijtkoek adalah 1800C 

dengan waktu 30 menit. Pada saat memanggang, oven jangan sering dibuka-buka 

karena jika oven sering dibuka akan berpengaruh pada proses pengembangan 

ontbijtkoek.  Suhu pengovenan juga harus diperhatikan karena jika suhu kurang dari 
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1800C maka waktu pengovenan akan lebih lama dan ontbijtkoek kurang 

mengembang dengan optimal, sebaliknya jika api yang digunakan terlalu besar 

ontbijtkoek akan cepat naik, permukaan ontbijtkoek pecah dan warnanya coklat, 

kemudian pada saat  diangkat akan turun menciut.  

 

2.1.4.6. Penyimpanan Ontbijtkoek 

Ontbijtkoek akan lebih enak jika dimakan pada keesokan harinya, karena 

akan terasa lebih lembut dan lembab. Dalam penyimpanannya ontbijtkoek dapat 

dimasukkan dalam kardus ataupun plastik yang berperekat agar mudah ditutup 

kemudian dimasukkan dalam freezer. 

2.6. Tinjauan Umum tentang Tepung  pati sagu 

2.2.1. Tanaman sagu 

Tanaman sagu merupakan tanaman asli Indonesia. Diyakini bahwa pusat asal 

sagu adalah sekitar Danau Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Di tempat tersebut 

dijumpai keragaman plasma nutfah sagu yang paling tinggi. Areal sagu terluas 

terdapat di Papua (1,2 juta ha) dan Papua Nugini (1,0 juta ha) yang merupakan 90% 

dari total areal sagu dunia. Tanaman sagu tersebar di wilayah tropika basah Asia 

Tenggara dan Oseania, terutama tumbuh di lahan rawa, payau atau yang sering 

tergenang air. 
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Nama latin dari sagu adalah (Metroxylon sago Rottb.), bagian yang dimanfaatkan 

dari tanaman sagu adalah batangnya. Batang dipotong, diambil isinya kemudian 

diperas dan diambil tepungnya (pati) sagu. Kandungan kalori, karbohidrat, protein, 

dan lemak tepung sagu setara dengan tepung tanaman penghasil karbohidrat lainnya. 

Tanaman sagu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan pangan alternatif 

bagi masyarakat Indonesia. Sebab, sagu mampu menghasilkan pati kering hingga 25 

ton per hektare, jauh melebihi beras atau jagung. Sagu merupakan tanaman tahunan, 

dengan sekali tanam, sagu akan tetap berproduksi secara berkelanjutan selama 

puluhan tahun.  

Gambar 1.1 Tanaman Sagu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Tepung Pati Sagu  

Pengertian pati adalah tepung yang diperoleh dari umbi akar ketela 

pohon/singkong tepung pati sering disebut tapioka, tepung pati memiliki sifat fisik 
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yang hampir sama dengan tepung pati sagu. Tepung pati sering digunakan untuk 

membuat makanan atau bahan perekat. Banyak makanan tradisional yang 

menggunakan tapioka sebagai bahan baku atau bahan dasar, contoh, ongol - ongol, 

kue lapis, dan sebagainya.  Tepung pati sagu adalah hancuran dari butiran sagu yang 

diperoleh dari teras batang pohon sagu atau rumbia. Dalam proses pembuatan tepung 

sagu, umumnya petani melakukan dengan cara yang sama. Sagu ditebang dan 

dikupas kulitnya dan dipotong-potong sepanjang 50-100 cm, dibawah ke pinggir 

danau Sentani untuk proses pemarutan. Batang sagu yang akan diolah menjadi 

tepung dihancurkan dulu dengan cara pangkur menggunakan mesin seperti mesin 

parut kelapa. Hasil pangkur ini berupa serbuk-serbuk kayu halus. Serbuk kayu 

tersebut diletakkan di pelepah sagu kemudian diberi air sambil serbuk sagu diremas-

remas menggunakan tangan. Di bagian bawah pelepah terletak saringan dari kain 

untuk menampung serat kayu yang akan dikembalikan ke pelepah sagu untuk diberi 

air dan diremas-remas kembali. Proses ini dilakukan berulang-ulang untuk 

mendapatkan pati sagu. Tepung sagu tersebut dikumpulkan kemudian dimasukkan ke 

dalam karung, yang lebih dikenal dengan nama tumang. Sagu tersebut siap 

dikonsumsi atau siap dipasarkan (Adnan dan Afrizal Malik).  
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Gambar 1.2 proses pengolahan sagu 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secara fisik tepung sagu hampir mirip dengan tepung tapioka.Tepung pati 

memiliki kelebihan antara lain kaya akan kalori. Tepung pati sagu memiliki 

karakteristik yang hampir sama dengan tepung terigu yaitu memiliki kandungan 

karbohidrat sebagai sumber energi tetapi kandungan protein pada tepung pati sagu 

lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu.Tepung sagu kaya dengan 

karbohidrat namun sangat rendah gizi lainnya. Seratus gram sagu kering setara 

dengan 355 kalori. Di dalamnya rata-rata terkandung 94 gram karbohidrat; 0,2 gram 

protein; 0,5 gram serat; 10 mg kalsium; 1,2mg besi dan lemak; karoten; tiamin; dan 

asam askorbat dalam jumlah sangat kecil.Manfaat dan keunggulan bila kita 
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mengonsumsi aneka makanan yang berasal dari  pati sagu antara lain dapat 

memberikan efek mengenyangkan, tetapi tidak menyebabkan gemuk, mencegah 

sembelit dan dapat mencegah risiko kanker usus, tidak cepat meningkatkan kadar 

glukosa dalam darah (indeks glikemik rendah) sehingga dapat dikonsumsi oleh 

penderita diabetes melitus(www.iptek.com) 

Tabel :1.1.Perbandingan Unsur gizi Tepung pati sagu 

 
Zat Gizi Tepung pati sagu Tepung Terigu 
Energi (Kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Serat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Karbohidrat 

355 
0,9 
0,3 
47 
30 
30 
85,2 

333 
9,0 
1,0 
0,3 
22 
150 
77 

Sumber : Direktorat Gizi Dep Kes RI 2005 
Dalam bentuk tepung pati sagu kering dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama dan lebih mudah dijadikan sebagai bahan campuran maupun substitusi 

pada produk olahan makanan. 

Gambar 1.3 tepung sagu kering 
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2.7. Pertimbangan Penggunaan Tepung Pati Sagu sebagai Bahan Dasar 

dalam Pembuatan Ontbijtkoek 

Pertimbangan penggunaan tepung pati sagu sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan ontbijtkoek dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:  

2.3.1. Aspek Potensi 

Tepung pati sagu merupakan tanaman yang mudah didapat dan pada masa 

panen dapat menghasilkan jumlah yang melimpah. Diyakini bahwa pusat asal sagu 

adalah sekitar Danau Sentani Kabupaten Jayapura Papua. Di tempat tersebut 

dijumpai keragaman plasma nutfah sagu yang paling tinggi. Areal sagu terluas 

terdapat di Papua (1,2 juta ha) dan Papua Nugini (1,0 juta ha) yang merupakan 90% 

dari total areal sagu dunia.di Jawa menghasilkan 11,6 ton pertahun. Dengan jumlah 

yang melimpah tersebut memungkinkan sagu tidak terjual secara cepat sehingga 

dapat menyebabkan menurunya kualitas sagu. Disamping itu pemanfaatan sagu pada 

saat ini belum optimal karena itu diperlukan suatu pengolahan guna 

penganekaragaman makanan dari sagu. Salah satunya di olah menjadi ontbijtkoek 

tepung pati sagu (www.iptek.com). 

2.3.2. Aspek Kesehatan dan Gizi 

Berdasarkan data diatas sagu banyak mengandung kalori, karbohidrat dan 

serat yang baik untuk tubuh, sehingga penggunaan tepung pati sagu sebagai bahan 
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dasar dalam pembuatan ontbijtkoek akan dapat meningkatkan nilai gizi sehingga baik 

dikonsumsi sebagai makanan selingan untuk menambah kebutuhan gizi dalam tubuh.  

2.3.3. Aspek Ekonomi 

Dilihat dari aspek ekonomi sebagai peluang sumber penghasilan atau 

pendapatan keluarga dengan peberdayaan masyarakat disekitar areal atau wilayah 

tersebut, akan meningkatkan taraf hidup petani sagu. Salah satunya dengan 

dimanfaatkan tepung pati sagu dalam pembuatan “Onbitjkoek” diharapkan dapat 

mengangkat pangan lokal dan sebagai keanekaragaman pangan. 

2.3.4.  Aspek kesukaan 

Dilihat dari aspek kesukaan kemungkinan ontbijtkoek dengan campuran 

tepung pati sagu dan tepung terigu disukai oleh konsumen. Saat ini konsumen 

menyukai produk-produk baru khususnya pada produk makanan yang mengandung 

nilai gizi yang tinggi. Pembuatan ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu ini 

dapat meningkatkan nilai gizi ontbijtkoek sehingga konsumen menyukainya.   

2.8. Kerangka Berfikir 

Ontbijtkoek merupakan boluyang sudah memasyarakat dan banyak dijumpai 

di pasaran. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya ontbijtkoek  di toko-toko yang 

menjual makanan kecil. Gambaran tersebut menandakan bahwa ontbijt koek sudah 
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dikenal dimasyarakat. Ontbijtkoek disukai karena warna, aroma, rasa dan teksturnya 

yang berpori lembut serta ringan.  

Bahan utama dari pembuatanontbijtkoek yaitu tepung terigu lunak atau yang 

mempunyai kandungan protein 8 – 9 %. Tepung terigu terbuat dari biji gandum, 

selama ini masyarakat masih tergantung dengan tepung terigu yang masih import 

pada negara lain. Oleh karena itu tepung terigu relatif mahal. Atas dasar 

pertimbangan tersebut peneliti berupanya untuk mengangkat produk pangan lokal 

yaitu sagu yang diolah menjadi tepung. Sagu merupakan salah satu hasil pangan 

lokal yang mudah didapat dan jumlahnya melimpah pada saat panen. Selama ini 

pemanfaatan tepung sagu sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Contohnya, penduduk asli Papua secara turun temurun menggunakan tepung pati 

sagu utnuk di olah menjadi makanan pokok, seperti, papeda yang merupakan asupan 

karbohidrat dan mengkombinasikan dengan ikan laut atau daging  (protein) dan, 

tumis kangkung di campur dengan bunga pepaya untuk mendapatkan gizi seimbang.  

Tepung pati sagu adalah batang sagu yang dihilangkan sebagian kadar airnya, 

yang dibuat secara langsung, bagian yang dimanfaatkan dari tanaman sagu adalah 

batangnya. Batang dipotong, diambil isinya kemudian diperas dan diambil tepungnya 

(pati) sagu. Tepung pati sagu memiliki kesamaan dengan tepung terigu yaitu 

mengandung karbohidrat tetapi tepung pati sagu rendah protein. Karena dalam 
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pembuatan ontbijtkoekmenggunakan tepung terigu yang berprotein rendah maka 

dimungkinkan tepung pati sagu dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan ontbijtkoek. Dengan dibuatnya tepung pati sagu sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan ontbijtkoek dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap 

tepung terigu dan dapat mengangkat pangan lokal.  

Permasalahannya adalah bagaimana kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu ditinjau dari rasa, warna, aroma, dan tekstur. Oleh karena itu perlu 

dilakukan eksperimen pembuatan ontbijtkoek  dengan bahan dasar tepung pati sagu 

dengan persentase 100%, 80% dan 60%. Setelah itu dilakukan pengujian secara 

inderawi, yaitu untuk mengetahui kualitas ontbijtkoek dilihat dari aspek  rasa, warna, 

aroma dan tekstur. Kemudian dilakukan pengujian terhadap produk melalui uji 

organoleptik dan uji laboratorium. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema 

kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Skema 1.1 Kerangka berfikir 

ONTBIJTKOEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. HIPOTESIS 

Negatif ; bahan utama yang 
digunakan tepung terigu 
Negatif ; 

1. Bahan import 
2. Harga relatif mahal 
3. Rendah serat

Positif : 
1. Disukai masyarakat  
2. Cukup terkenal 

 

Solusi: 
Memanfaatkan produk yang dapat menggantikan tepung 
terigu yaitu tepung pati sagu, karena : 
1. Mengandung karbohidrat 
2. Produk pangan lokal 
3. Harga relatif murah 
4. Tinggi serat 
5. Mengurangi ketergantungan pemakaian tepung terigu

Permasalahan : 
Bagaimana kualitas/mutu ontbijtkoek dengan bahan dasar 
tepung pati sagu. Ditinjau dari rasa, warna, aroma, tekstur 
kalori dan protein.  

Pemecahan masalah : 
Eksperimen pembuatan ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung 
pati sagu dengan prosentase pati sagu 100%, tepung pati sagu 
80%  + tepung terigu 20% dan tepung pati sagu 60%  + tepung 
terigu 40% serta kandungan kalori dan protein..  

Pengujian 

Uji inderawi Uji kimiawi Uji organoleptik 

Kesukaan 1. Rasa  
2. Warna 
3. Aroma 
4. Tekstur 

Kandungan kalori 
dan protein 
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Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkuumpul (Arikunto, 2006:71). Hal 

ini untuk mengetahui perbedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu dengan prosentase tepung pati sagu: A 100%, B : 80% dan C : 60%.  

2.10.1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada perbedaan kualitas/mutu, kandungan gizi onbitjtkoek dengan 

bahan dasar 100% tepung pati sagu, 80%tepung pati sagu  + 20%tepung 

terigudan60% tepung pati sagu+ 40%tepung terigu antar sampel dilihat dari 

aspek rasa, warna, aroma, dan tekstur. 

2.10.2. Hipotesis Nol (Ho) 

Tidak ada perbedaan kualitas/mutu, kandungan gizi onbitjtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu antar sampel dilihat dari aspek rasa, 

warna, aroma, dan tekstur. 

Dari hal tersebut diatas maka akan dibuktikan selanjutnya pada penelitian yang akan 

dijelaskan pada bab selanjutnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan dalam kegiatan 

penelitian sehingga pelaksanaan dan hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan 

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

penentuan obyek penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, 

instrumen pengumpulan data dan metode analisis data.  

3.1. Metode Penentuan Objek Penelitian 

Beberapa hal yang akan diungkap dalam penentuan objek penelitian 

meliputi populasi penelitian, teknik pengambilan sampel, dan variabel penelitian 

yang meliputi variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol.  

3.1.1. Populasi penelitian  

Populasi penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian yang memiliki 

kesamaan karakteristik (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Populasi dalam penelitian 

ini adalah ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan prosentase 100%, 

80% dan 60%.  

3.1.2. Sampel penelitian 

Sampel penelitian ini adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Suharsimi 2006 : 85). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari populasi ont 

bijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan prosentase 100%, 80% dan 

60%.  
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3.1.3. Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel digunakan untuk menentukan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian (Suharsimi 2006:104). Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang dalam 

pengambilan sampelnya dilakukan berdasarkan pada pertimbangan tertentu atau ciri-

ciri, sifat-sifat dari populasi yang telah di ketahui sebelumnya. Misalnya dalam 

pengambilan sample ontbitjkoek sagu dipilih yang warnanya sama, 

volume/tinggi/seragam, sama bentuknya, permukaan simetris/rata.  

3.1.4. Variabel penelitian  

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi fokus atau titik perhatian 

suatu penelitian untuk diamati dalam suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:118). Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis variabel yaitu: variabel bebas, 

variabel terikat, dan variabel kontrol.  

3.1.5. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi hasil penelitian. Variabel 

bebas dalam penelitian adalah penggunaan tepung pati sagu sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan ontbijtkoek dengan prosentase yang berbeda yaitu 100%, 80% dan 

60%.  

3.1.6. Variabel terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dengan indikator warna, rasa, aroma, tekstur, dan kandungan kalori, 

proteinnya, karbohidrat, kadar serat, kadar air. 
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3.1.7. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sama karena 

mempengaruhi hasil penelitian. Dalam penelitian ini variabel kontrolnya adalah 

bahan-bahan lain yang digunakan, ukuran bahan, alat yang digunakan, proses 

pembuatan, suhu pembakaran, dan waktu pengovenan dan dikendalikan suhu dimana 

semua variabel ini dikondisikan. 

3.2. Metode pendekatan penelitian  

Metode yang akan dibahas dalam metode pendekatan penelitian ini adalah 

desain eksperimen dan tahap-tahap pelaksanaan eksperimen.  

3.2.1. Desain Eksperimen  

Desain eksperimen merupakan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum 

eksperimen dilakukan agar data yang diperlukan dapat diperoleh sehingga akan 

membawa analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang 

sedang dibahas (Suharsimi, 2006:87). Desain eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah desain acak sempurna, dimana perlakuan dikenakan sepenuhnya 

secara acak pada unit-unit eksperimen dapat dilihat pada pola berikut: 

 

  E      
X   O1         

 
 

K     O2  
 

Keterangan ada di halaman berikut. 

 

 

R 
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Keterangan : 

E : kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenakan perlakuan eksperimen 

K : kelompok kontrol yaitu kelompok yang digunakan sebagai pembanding.  

X : Perlakuan 

R : Random 

O1 : Hasil observasi sesudah perlakuan eksperimen  

O2 : Hasil observasi sesudah perlakuan kelompok kontrol  

(Suharsimi Arikunto, 2006 :87) 

Desain acak sempurna yang dimaksud didalam penelitian ini adalah suatu 

proses pengacakan dalam perlakuan untuk menentukan kelompok eksperimen. 

Proses pengacakan ini dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, hal ini didasarkan 

pada jumlah sampel. Didalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen adalah kelompok sampel 

ontbijtkoek yang dikenai perlakuan berupa mengganti bahan dasar tepung terigu 

dengan tepung pati sagu dengan prosentase 100%, 80% dan 60% yang diberi kode A, 

B, dan C. kontrol dengan kode K disini kelompok kontrol tidak dikenai perlakuan 

sama sekali yang digunakan sebagai bahan pembanding terhadap kelompok 

eksperimen. Kemudian dilakukan penilaian (uji organoleptik, uji inderawi dan uji 

kimia). Setelah melakukan uji tersebut dapat dilakukan analisis data untuk 

mengetahui kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan 

prosentase tepung yang berbeda. Pola desain acak sempurna dapat dilihat dalam 

skema desain eksperimen berikut: 
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Skema 1.2 Desain EksperimenKeterangan : 

K1   : Kelompok kontrol dengan pengulangan 1 kali 

K2   : kelompok kontrol dengan pengulangan 2 kali 

K3  : Kelompok kontrol dengan pengulangan 3 kali 

A1   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 1 kali 

SAMPEL 

Kelompok kontrol Kelompok Eksperimen 

Tanpa dikenai perlakuan  Dikenai perlakuan jumlah penggantian tepung pati sagu 
dengan 3 variasi dengan tepung terigu 

K C B A 

K 
1 

A
3

B
1

B
2

B 
3 

C 
1 

C
2 

C
3

K 
2 

K 
3 

A
1 

A
2 

Penilaian 
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A2  : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 2 kali 

A3   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 3 kali 

B1   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 1 kali 

B2   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 2 kali 

B3   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 3 kali 

C1   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 1 kali 

C2   : Kelompok eksperimen dengan pengulangan 2 kali 

C3   : kelompok eksperimen dengan pengulangan 3 kali 

 

3.2.2. Prosedur Pelaksanaan Eksperimen  

Prosedur pelaksanaan eksperimen merupakan langkah-langkah yang telah 

ditentukan dalam melaksanakan percobaan pembuatan ontbijtkoek tepung pati sagu 

dengan penggantian sebagian tepung terigu. Adapun prosedur pelaksanaan 

eksperimen meliputi waktu dan tempat eksperimen, jenis dan jumlah bahan dan alat 

serta tahap-tahap eksperimen.  

 

3.2.2.1. Tempat dan waktu eksperimen  

Eksperimen dilakukan di Jl.Bangun harjo Tengah nol.6 Semarang tengah 

waktu pelaksanaannya pada tanggal 20 Mei 2010. 

 

3.2.2.2. Jenis dan jumlah bahan  

Dalam percobaan ini jenis dan jumlah bahan yang digunakan setiap 

percobaan sebagai berikut: 
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Tabel : 1.2 Daftar bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan ontbijtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu. 

Kode Eksperimen No Nama Bahan 
 

Kontrol
A 

100% 
B 

80% 
C 

60% 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.        
8. 
9. 
10 

Tepung pati sagu 
Tepung terigu 
Gula pasir 
Gula palem  
Telur (tanpa kulit) 
Susu bubuk 
Bumbu spekoek 
Garam 
Emulsifier 
Kenari  

- 
120 g 
50 g 
75 g 
220 g 
2 sdm 
½ sdt 
½ sdt 
½ sdt 
25gr 

120 g 
- 

50 g 
75 g 
220 g 
2 sdm 
½ sdt 
½ sdt 
½ sdt 
25gr 

96 g 
24 g 
50 g 
75 g 
220 g 
2 sdm 
½ sdt 
½ sdt 
½ sdt 
 25gr 

72 g 
48 g 
50 g 
75 g 
220 g 
2 sdm 
½ sdt 
½ sdt 
½ sdt 
25gr 

 

3.2.2.3. Peralatan eksperimen 

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan eksperimen menggunakan 

peralatan yang higienis dan kondisi yang baik. Adapun peralatan tersebut yaitu: 

Timbangan : 1 buah 

Kom adonan  : 2 buah  

Mixer   : 1 buah  

Wisking  : 1 buah  

Spatula  : 2 buah  

Loyang loaf    : 1 buah 
(cetakan ontbijtkoek ) 

Oven   : 1 buah  

Kompor gas  : 1 buah  

Sendok teh  : 1 buah  

Sendok makan : 1 buah 



38 
 

 

3.2.2.4. Tahap – tahap Pelaksanaan Eksperimen 

Eksperimen dalam pembuatan ontbijtkoek tepung pati sagu substitusi tepung 

terigu ini meliputi beberapa tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap penyelesaian.  

3.2.2.4.1. Tahap persiapan  

- Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan 

ontbijtkoek  

-  Menimbang bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan ukuran.  

3.2.2.4.2. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan pembuatan ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu yaitu : 

1. Telur gula pasir, gula palem emulsifier dikocok mengembang dan kaku. 

2. Masukkan tepung terigu, susu bubuk, bumbu spekoek dan garam hingga 

tercampur rata. 

3. Tuang kedalam loyang yang telah dioles mentega, oven dengan suhu 1800c 

selama 30 menit . 

3.2.2.4.3. Tahap penyelesaian   

Ontbijtkoek dikeluarkan dari loyang dinginkan kemudian dimasukkan dalam 

kemasan simpan dalam tempat yang kering. Secara garis besar dapat dilihat pada 

skema berikut:  
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Skema 1.3 Tahap Penyelesaian. 

3.3.  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 obyektif. Penilaian subyektif dilakukan dengan uji inderawi dan uji 

organoleptik, penilaian obyektif dilakukan dengan uji laboratorium. 

 

 

Tahapan persiapan  

Persiapan alat  

Persiapan bahan  

Penimbangan bahan 

Tahap pelaksanaan 

Mixer gula, telur dan ovalet ±10 
menit sampai kaku, kemudian 
tepung, susu bubuk  dan bubuk 
spekoek dimasukkan  

Adonan diaduk hingga rata 

Dimasukkan Loyang  

Dioven selama 30 menit 
dengan suhu 180O C 

Didinginkan  

PengemasanTahap 
penyelesaian  
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3.3.1.  Penilaian Subyektif  

Penilaian subyektif merupakan cara penilaian terhadap kualitas/mutu atau sifat 

- sifat suatu komoditi dengan menggunakan panelis sebagai instrumen atau alat. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang mutu dari ontbijtkoek hasil 

eksperimen dengan uji inderawi danorganoleptik. 

3.3.1.1 Uji Inderawi. 

           Inderawi  adalah suatu pengujian terhadap sifat karakteristik bahan pangan 

dengan menggunakan indera manusia termasuk indera penglihatan, penciuman, 

perasa, dan peraba (Bambang Kartika, 1998: 3 ). Untuk melaksanakan pengujian 

inderawi diperlukan instrumen sebagai alat ukur yaitu panelis agak terlatih yang 

mengetahui tentang cara-cara penilaian yang meliputi penilaian terhadap warna, 

aroma, tekstur dan rasa. Dalam penelitian ini pengujian inderawi dilakukan dengan 

menggunakan tipe pengujian skoring. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan 

kualitas masing-masing sampel ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 

ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, tekstur dengan menggunakan empat 

klasifikasi dengan diberi skor sebagai berikut: 

a. Warna 

 1). Warna bagian luar 

- Kuning kecoklatan     skor  4 

- Coklat muda       skor  3 

- Coklat       skor  2 

- Coklat tua       skor  1 
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 2). Warna bagian dalam 

- Coklat muda       skor  4  

- Coklat  agak tua      skor 3 

 - Coklat tua       skor 2 

 - Coklat lebih tua     skor 1 

b. Aroma  

- Harum khas bumbu spekoek     skor 4 

- Agak harum khas bumbu spekoek    skor 3 

- Kurang  harum khas bumbu spekoek   skor 2 

- Tidak  harum khas bumbu spekoek    skor 1 

c. Rasa  

- Manis       skor 4 

- Agak manis       skor 3 

- Kurang  manis      skor 2 

- Tidak manis       skor 1 

d. Tekstur 

- Berpori lembut tidak padat     skor 4 

- Berpori lembut kurang padat    skor 3 

- Berpori lembut agak padat    skor 2 

- Berpori lembut padat    skor 1 
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3.3.1.2.  Uji Organoleptik 

Uji organoleptik merupakan pengujian yang penelisnya melakukan penilaian 

berdasarkan kesukaan (Kartika 1988: 4). Pengujian organoleptik dilakukan dengan 

menggunakan metode uji hedonik yaitu pengujian yang panelisnya menggunakan 

responnya yang berupa senang atau tidak terhadap sifat produk hasil eksperimen 

yang diuji yaitu ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan prosentase 

berbeda. Pengujian organoleptik ini menggunakan 5 kategori kesukaan dan diberi 

skor. Kriteria penilaian dapat dilihat seperti dibawah ini : 

1. Sangat suka    skor 5 

2. Suka     skor 4 

3. Cukup suka    skor 3 

4. Kurang suka                              skor 2 

5. Tidak suka    skor  1 

3.3.1.3.1. Waktu dan tempat  

Penilaian Subyektif dilakukan dengan menggunakan uji inderawi dan uji 

organoleptik. Uji inderawi dan uji organoleptik dilakukan di Fakultas Teknik gedung 

E7 lantai 3 UNNES.  

3.3.1.3.2. Bahan dan alat penilaian  

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah ontbijtkoek dengan 

bahan dasar tepung pati sagu yang merupakan hasil eksperimen.  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulir penilaian, air minum, 

dan alat tulis.  
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3.3.1.3.3. Langkah – langkah penilaian 

Langkah –langkah yang dilakukan pada saat penilaian : 

(1). Mempersiapkan panelis agak terlatih dalam ruangan  

(2). Memberikan penjelasan singkat kepada panelis mengenai cara pengisian 

formulir.  

(3). Memberikan sampel ontbijtkoek  hasil eksperimen.  

(4). Memberikan waktu kepada panelis untuk melaksanakan penilaian.  

(5). Mengumpulkan formulir penilaian     

3.3.2. Penilaian obyektif  

Penilaian secara obyektif dilakukan dengan uji kimia, pengujian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui kandungan kalori dan protein dari ontbijtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan persentase yang berbeda.  

3.4. Alat pengumpulan data  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panelis 

agak terlatih dan penelis tidak terlatih.  

3.4.1. Panelis agak terlatih  

Panelis  agak terlatih merupakan suatu kelompok dimana anggotanya 

merupakan hasil seleksi kemudian menjalani latihan secara kontinyu dan lolos pada 

pada evaluasi kemampuan (Kartika, dkk, 1988: 17). Panelis agak terlatih yang 

digunakan untuk uji jumlahnya berkisar antara 8 - 25 orang. Calon panelis agak 

terlatih yang digunakan untuk melakukan uji inderawi ini adalah mahasiswa TJB 

Tata Boga UNNES yang telah lulus mata kuliah analisis mutu pangan. yang dipilih 
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setelah calon panelis mengikuti seleksi panelis dengan berdasarkan ketentuan - 

ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan penilaian, yaitu: 

- Mengetahui sifat sensorik dari makanan yang dinilai.  

- Mengetahui cara penilaian inderawi 

- Mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi  

- Telah dilatih sebelum pengujian.  

- Instrumen harus valid dan reliabel.  

(Soewarno T, Soekarto, 1985:49) 

Salah satu syarat untuk mendapatkan panelis agak terlatih adalah instrumen 

(panelis) yang valid dan reliabel. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh 

instrumen (panelis) yang valid dan reliabel adalah dengan validasi instrumen dan 

reliabilitas instrumen.  

3.4. Validitas Instrumen 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan kevalidan suatu 

instrument. Instrumen yang valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur 

secara tepat dan dapat dipercaya, oleh karena itu tahap seleksi dengan cara validasi 

internal dan validasi isi. 

 Validasi Internal 

 Validasi internal adalah upaya untuk memperoleh instrumen dilihat dari 

kondisi internal panelis berupa faktor dari dalam diri panelis, diantaranya kesehatan 

panelis, kemampuan panca indera dan kesediaan panelis dalam mengenali produk, 

untuk mengetahuinya dilakukan wawancara secara tidak langsung dengan membagi 

kuesioner kepada calon panelis, jika panelis tersebut kesehatannya cukup baik, 
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bersedia menjadi panelis, mempunyai panca indera yang normal khususnya panca 

indera yang digunakan dalam melakukan penelitian, mengenal produk dengan baik. 

Syarat panelis agak terlatih yang lolos wawancara, apabila total skor dalam angket 

75% dari ideal (100%), jumlah panelis yang lolos pada tahap wawancara yaitu 

berjumlah 25 orang, selanjutnya dilakukan seleksi dengan validasi isi. 

 Validasi Isi 

 Validasi isi adalah suatu upaya untuk mendapatkan instrumen berdasarkan 

pada penguasaan materi atau penilaian. Validasi isi dalam penilaian ini dapat dimiliki 

jika seseorang panelis mempunyai kemampuan memiliki kualitas suatu produk 

onbitjkoek yang meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur dengan baik dan benar. 

Untuk mendapatkan validitas isi dari instrumen yang memenuhi syarat validitas 

internal (diterima pada tahap penyaringan), kemudian dilakukan seleksi berikutnya 

dengan latihan. Pada tahap ini panelis melakukan tiga kali penilaian terhadap 

ontbijkoek dengan kualitas berbeda. Data hasil penilaian dianalisis dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

ejumlahrang
hrangejumlajika ≥1, maka calon panelis diterima 

ejumlahrang
hrangejumlajika < 1, maka calon panelis ditolak 

(Kartika, 1988 : 24) 

Ketentuan range methode adalah jika panelis dikatakan memiliki kepekaan baik atau 

memenuhi syarat bila diperoleh ratio ≥ 1, sedangkan bila diperoleh ratio ≤ 1, maka 

panelis tersebut kepekaanya tidak memenuhi syarat (tidak peka). Calon panelis agak 
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terlatih yang skornya > 1, sejumlah 25 orang, calon panelis tersebut diterima menjadi 

panelis yang masih harus diseleksi lagi dengan reliabilitas instrumen. 

3.4.1. Reliabilitas Instrumen   

Reabilitas Instrumen adalah pengukuran yang memiliki konsisten tinggi 

sebagai pengukuran yang ajeg atau stabil (Sugiyono, 2002: 354). Reliabilitas tersebut 

sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, berarti panelis tersebut dapat 

menilai secara ajeg yaitu penilaian tetap sama dan mendekati sama, walaupun 

penilaian dilakukan beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Untuk mendapatkan 

panelis yang reliabel calon panelis yang diterima pada tahap penyaringan selanjutnya 

dilakukan tahap latihan. Pada tahap latihan panelis melakukan penilaian pada 

ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu sebanyak 6 kali pada waktu yang 

berbeda, kemudian dilakukan perhitungan dengan melakukan range  method, syarat 

minimal panelis agak terlatih yang reliabel adalah apabila total skor dalam range > 

60% berarti dapat diandalkan menjadi panelis agak terlatih. Sedangkan apabila 

panelis yang total skor dalam range < 60 % maka calon panelis tidak dapat 

diandalkan menjadi panelis  agak terlatih (Bambang Kartika, dkk, 1988:22). 

Berdasarkan uji reliabilitas dari seleksi calon panelis yang lolos dapat mengikuti 

tahap selanjutnya berupa tahap latihan yang dinyatakan sebagai panelis agak terlatih. 

 

3.4.2  Panelis tidak terlatih  

Panelis tidak terlatih digunakan untuk menguji tingkat kesukaan pada suatu 

produk ataupun menguji tingkat kemauan seseorang untuk menggunakan suatu 

produk. Karena menyangkut tingkat kesukaan terhadap suatu produk makanan maka 
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semakin banyak jumlah anggota panelis maka hasilnya semakin baik (Bambang 

Kartika, 1988:32). Jumlah panelis tidak terlatih yang digunakan untuk menilai 

produk minimal 80 orang. Panelis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

masyarakat yang tinggal di sekitar peneliti. Panelis tidak terlatih yang dapat 

digunakan dikelompokkan berdasarkan keadaan sosial, asal daerah, tingkat 

pendidikan, dan umur (Bambang Kartika, 1988:18). Panelis tidak terlatih yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah panelis yang didasarkan pada golongan 

kelompok umur, alasan dipilih dari golongan umur karena cakupannya mudah dan 

luas sehingga tidak ada batasan dan semua panelis suka mengkonsumsinya. Untuk 

panelis tidak terlatih dibagi dalam kelompok-kelompok sebagai berikut : 

- Bapak-bapak   20 orang (20-59 tahun) 

- Ibu-ibu  20 orang (20-59 tahun ) 

- Remaja putri   20 orang (10 -19 tahun) 

- Remaja putra   20 orang (10-19 tahun) 

 Panelis tidak terlatih ini tidak harus valid dan reliabel karena tidak dituntut 

keahliannya dalam memberikan penilaian, tetapi hanya memberikan penilaian 

tentang kesukaan terhadap onbtjkoek tepung pati sagu hasil eksperimen. 

3.5. Metode Analisis Data   

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

varian klasifikasi tunggal yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

kualitas eksperimen Ontbijtkoek tepung pati sagu ditinjau dari aspek rasa,warna, 

aroma, tekstur dan apabila datanya signifikan, maka dilanjutkan dengan uji tukey. 

dan analisis deskriptif prosentase yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan 
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masyarakat terhadap produk hasil eksperimen, langkah terakhir yaitu analisis 

pengujian laboratorium. 

3.5.1. Analisis Varian Klasifikasi Tunggal (ANAVA) 

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah ditetukan data 

dianalisis dengan analisis varian klasifikasi tunggal perlu diadakan uji prasyarat  

yaitu uji normalitas dan uji homogen 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data setiap sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dilakukan dengan metode liliefors 

karena jumlah sampel ≤ 30, dengan langkah-langkah yang diungkapkan oleh Sudjana 

( 2002 : 466 ) yaitu seperti berikut ini : 

1. Mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. 

2. Menghitung mean X =
N
X∑ 1  

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

)( 1

−

−∑
N

XX
 

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

XX −1  

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

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

6. Menghitung S (Z1) = 
X

x
∑

 

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

Jika Lo > Ltabel, maka data yang diperoleh tidak normal 
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Jika Lo < Ltabel, maka data yang diperoleh normal. 

 

3.5.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians setiap sampel 

sudah homogen. Pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung varians dari semua sampel dengan rumus 

 

2. Mencari harga satuan   

3. MenghitungChi kuadratN   

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

5%  tolak ho jika   dimana   didapat dari tabel chi kuadrat 

dengan peluang  dan dk:  dengan k adalah kelompok sampel Sudjana 

( 2002 : 263).  

Jika data dinyatakan normal dan homogen maka dilakukan Analisis Varian 

Klasifikasi Tunggal. Dengan rumus sebagai berikut : 

Tabel  1.3 Rumus Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 
Sumber 
Varian 

Derajat 
Bebas Jumlah Kuadrat (JK) Rerata JK 

(MK) 

Sampel (a) dba = a – 1 JKa = 
( ) ( )

N
X

b
X 22 ∑∑ −  MKa = 

a

a

db
JK  

Panelis (b) dbb =  b – 1 JKa = 
( ) ( )

N
X

b
X 22 ∑∑ −  MKb = 

b

b

db
JK  

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

c

db
JK  

Total dbt = a x b – 1 JKt = ( ) ( )
N
Xt

X
2

2 ∑∑ −   

Sumber : Bambang Kartika, 1988 : 86 
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Keterangan :  

N  = Jumlah Subyek Keseluruhan 

  a  = Banyaknya sampel   

b = Jumlah panelis 

 (∑ X)2  = Jumlah nilai total panelis 

∑ (Xt)2 = Jumlah total nilai sampel 

(∑ Xt)2 = Jumlah total nilai 

( )
N

Xt 2∑
 = Faktor koreksi 

Untuk mengetahui apakah hasil eksperimen memperoleh hasil yang berbeda 

nyata, maka dilakukan analisis lanjutan untuk mengetahui perbedaan antar sampel. 

Dalam penelitian ini uji lanjut yang digunakan adalah uji Tukey. Pada uji Tukey 

digunakan rumus sebagai berikut : 

Standar error =   
PanelisJumlah

ErrorKuadratJumlahRerata
 

(Bambang Kartika, 1988: 83) 

Selanjutnya mencari nilai LSD (Least Signifikansi Difference)pembanding 

antar sampel, dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

 
Nilai Pembanding = Standart Error x Nilai LSD dari tabel 



51 
 

 

 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai perbandingan antar sampel. 

Untuk menentukan perbandingan yang paling baik diantara sampel A, B dan C yaitu 

dengan melihat Mean yang terbesar merupakan sampel tersebut kualitas baik. 

 

3.5.2. Analisis Deskriptif Presentase   

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. Untuk mengetahui daya terima dari konsumen 

dilakukan analisis deskriptif  kualitatif presentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari 

panelis harus dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif. Skor nilai untuk 

mendapatkan presentase dirumuskan sebagai berikut :             

%100% ×=
N
n  

Keterangan : 

% = Skor presentase 

N = Skor ideal (skor tertinggi x jumlah panelis) 

n  = Jumlah skor yang diperoleh 
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(Muhammad Ali, 1985:84) 

Untuk mengubah data skor presentase 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 presentase adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung skor maksimal dengan cara mengalikan jumlah panelis dengan skor 

tertinggi. Skor maksimal = 80 x5 = 400 menghitung skor minimal dengan cara 

mengalikan jumlah panelis dengan skor minimal 80 x 1 = 80 

2. Menghitung presentase maksimal dengan cara jumlah skor maksimal dibagi 

jumlah skor maksimal dikali 100 %: 320/ 320 X 100% = 100% 

3. Menghitung skor presentase minimal dengan cara jumlah skor minimal dibagi 

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

4. Menghitung rentang presentase = 100% - 25% = 75% 

5. Menghitung interval kelas presentase = 100 % : 5 = 20% 
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Tabel 1.4. Interval presentase dan Kriteria Kesukaan 

Presentase Kriteria Kesukaan 

10,00 – 19,99 

20,00 – 39,99 

40,00 – 59, 99 

60,00 – 79,99 

80,00 – 100,00 

Tidak Suka 

Cukup Suka 

Kurang suka 

Suka 

Sangat suka 

 Skor tiap aspek penilaian berdasarkan tabulasi data dihitung prosentasenya, 

kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan tabel diatas, sehingga diketahui kriteria 

tingkat kesukaan masyarakat.   

3.5.3. Analisis Kandungan Gizi Ontbijtkoek Pati Sagu hasil eksperimen  

Untuk mengetahui kadar kalori dan protein ontbijtkoek hasil eksperimen  

dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA UNNES kampus Sekaran, Gunung Pati 

Semarang. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab 4 ini akan menguraikan tentang hasil dan pembahasan pelaksanaan 

eksperimen. Hasil dan pembahasan penelitian merupakan jawaban atas permasalahan 

yang dirumuskan dalam penelitian.  

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Uji Prasyaratan dari Analisis Varian Klasifikasi Tunggal 

Sebelum menggunakan analisis varian klasifikasi tunggal dan uji Tukey 

terlebih dahulu dilakukan uji prasyaratan yaitu uji homogenitas dan uji normalitas 

data hasil uji inderawi. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians 

dari setiap sampel sudah homogen, sedangkan uji normalitas digunakan untuk 

menguji apakah data setiap sampel berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji 

homogenitas dan normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

4.1.1.1. Uji Homogenitas  

Berdasarkan hasil uji homogenitas data uji inderawi pada indikator warna, 

aroma, rasa dan tekstur, maupun keseluruhan indikator tampak bahwa harga chi 

kuadrat hitung < chi kuadrat tabel ini berarti data hasil uji inderawi pada indikator 

warna, aroma, rasa, dan tekstur maupun keseluruhan indikator homogen atau antar 

kelompok sampelnya mempunyai varian yang sama. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 1.5. Hasil Uji Homogenitas Data Uji Inderawi Ontbijtkoek dengan Bahan 
Dasar Tepung pati sagu.  
 

Indikator X2Hitung X2Tabel Keterangan 
Warna dalam  0,6093 5,99 Homogen 
Warna luar 0,6093 5,99 Homogen 

Aroma  4,5309 5,99 Homogen 
Rasa  0,1572 5,99 Homogen 

Tekstur  0,0173 5,99 Homogen  
Keseluruhan  4,2289 5,99 Homogen  

 

4.1.1.2. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas data uji inderawi pada indikator warna dalam, 

warna luar, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan indikator tampak bahwa harga Lo < 

L tabel ini berarti data hasil uji inderawi pada indikator warna dalam, warna luar, 

aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan indikator berdistribusi normal.  

Tabel 1.6. Hasil Uji Normalitas Data Uji Inderawi Ontbijtkoek dengan Bahan Dasar 
Tepung pati sagu.  
 

Indikator  L hitung  L tabel  Keterangan  
Warna dalam  0,1486 0,173 Normal  
Warna luar  0,1115 0,173 Normal 

Aroma  0,1536 0,173 Normal 
Rasa  0,1540 0,173 Normal 

Tekstur  0,1549 0,173 Normal 
Keseluruhan  0,1679 0,173 Normal 

 

4.1.2. Hasil dan Analisis Kualitas Ontbijtkoek Dengan Bahan Dasar Tepung Pati 

Sagu keseluruhan Indikator  

Setelah dilakukan penilaian oleh 25 orang panelis agak terlatih terhadap sampel 

ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dengan aspek warna dalam, warna 

luar, aroma, rasa dan tekstur. Adapun hasil dari perhitungan dengan analisis varians 

klasifikasi tunggal dapat dilihat pada tabel berikut.  
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Tabel 1.7. Hasil Analisis Varians ontbitjkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 

dari keseluruhan indikator.  

Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 488,82 244,41 
Panelis (b) 24 39,53 1,65 
Error ( c ) 48 56,66 1,18 
Total   74 585,02     

207,05 3,19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 207,05 > 3,19 yang berarti ada perbedaan kualitas Warna 

dalam, warna luar, aroma, rasa dan tekstur antar sampel hasil eksperimen. Karena 

ada perbedaan sehingga perlu dilanjutkan dengan uji Tukey. Berikut ringkasan hasil 

uji Tukey perbedaan kualitas Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

keseluruhan indikator: 

Tabel 1.8. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari keseluruhan indikator.  
 

Angka Kode Pembeda
Pembanding 

Keterangan 

477 dengan 577 3.16 0.75 berbeda nyata 
477 dengan 476 6.25 0.75 berbeda nyata 
577  dengan 476 3.09 0.75 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai kualitas 

yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar sampel > dari 

nilai pembanding. Kualitas Ontbijtkoek  hasil eksperimen yang baik dapat dilihat dari 

nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan kualitas 

Ontbitjkoek yang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini :  
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Tabel 1.9.Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas Ontbijtkoek dengan bahan 

dasar tepung pati sagu dari keseluruhan sampel.  

 
No. Sampel Rata-rata 

1. 477 11.79 
2. 577 14.95 
3. 476 18.04 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbitjkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 1.1. Diagram rerata (mean) aspek keseluruhan indikator 

 
Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari 

keseluruhan indikator adalah sampel C (476) maka sampel C dengan bahan dasar  

60% tepung pati sagu mempunyai kualitas terbaik. 

 

 

18,04 

11,79 

14,95 
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4.1.3. Hasil dan Analisis Kualitas Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu dari Aspek Warna Dalam  

Analisis data kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

aspek warna dalam dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.0. Ringkasan hasil analisis varians klasifikasi tunggal ontbijtkoek dengan 
bahan dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek warna dalam.  

 
Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 17.51 85.75 
Panelis (b) 24 2.92 0.12 
Error ( c ) 48 5.01 0.10 
Total   74 25.44     

83.80 3.19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 83.80 > 3,19  yang berarti ada perbedaan warna dalam 

ontbijkoek hasil eksperimen dari ketiga sampel. Karena ada perbedaan sehingga perlu 

dilanjutkan dengan uji Tukey perbedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dari aspek warna dalam pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1. Hasil ringkasan uji Tukey ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu.  
 

Angka Kode Pembeda 
Pembanding 

Keterangan 

477 dengan 577 0.45 0.22 berbeda nyata 
477 dengan 476 1.17 0.22 berbeda nyata 
577  dengan 476 0.72 0.22 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai kualitas 

yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar sampel > dari 

nilai pembanding. Kualitas ontbijtkoek  hasil eksperimen yang baik dapat dilihat dari 

nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan kualitas 
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ontbijtkoek yang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

: Tabel 2.2. Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas ontbijtkoek dengan bahan 

dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek warna dalam.  

 
No. Sampel Rata-rata 

1. 477 2.45 
2. 577 2.91 
3. 476 3.63 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60 % 

 
Gambar 1.2. Diagram rerata (mean) aspek warna dalam 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari aspek 

warna dalam adalah sampel C (476)  maka sampel C dengan bahan dasar60% tepung 

pati sagu mempunyai kualitas terbaik. 

 

2,45 

2,91 

3,63
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4.1.4. Hasil dan Analisis Kualitas Ontbijtkoek dengan Bahan Dasar tepung pati 

sagu dari Aspek warna Luar 

Analisis data kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

aspek warna luar dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.3. Ringkasan hasil analisis varians klasifikasi tunggal ontbijtkoek dengan 
bahan dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek warna luar.  

 
Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 17.51 8.75 
Panelis (b) 24 2.92 0.12 
Error ( c ) 48 5.01 0.10 
Total   74 25.44     

83.80 3.19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 83.80 > 3,19  yang berarti ada perbedaan warna luar 

ontbijkoek hasil eksperimen dari ketiga sampel. Karena ada perbedaan sehingga perlu 

dilanjutkan dengan uji Tukey perbedaan kualitas ontbijkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dari aspek warna luar pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.4. Hasil ringkasan uji Tukey ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu.  

 
Angka Kode Pembeda

Pembanding 
Keterangan 

477 dengan 577 0.45 0.22 berbeda nyata 
477 dengan 476 1.17 0.22 berbeda nyata 
577 dengan 476 0.72 0.22 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai 

kualitas yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar 

sampel >dari nilai pembanding. Kualitas ontbijtkoek hasil eksperimen yang baik 

dapat dilihat dari nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan 
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kualitas ontbijtkoekyang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini :  

 

Tabel 2.5. Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 
tepung pati sagu berdasarkan aspek warna luar.  

 
No. Sampel Rata-rata 

1. 477 2.45 
2. 577 2.91 
3. 476 3.63 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60 % 

 
Gambar 1.3. Diagram rerata (mean) aspek warna luar 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari aspek 

warna luar  adalah sampel C (476) maka sampel A dengan bahan dasar60% tepung  

pati sagu mempunyai kualitas terbaik. 

2,45 

2,91 

3,63 
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4.1.5. Hasil dan Analisis KualitasOntbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu dari aspek Aroma  

Analisis data kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

aspek aroma dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.6. Ringkasan hasil analisis varians klasifikasi I tunggal ontbijtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek aroma.  

 
Sumber varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 19.23 9.61 
Panelis (b) 24 4.76 0.20 
Error ( c ) 48 9.00 0.19 
Total   74 32.99     

51.30 3.19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 51,30 > 3,19  yang berarti ada perbedaan aroma 

ontbijtkoekhasil eksperimen dari ketiga sampel. Karena ada perbedaan sehingga 

perlu dilanjutkan dengan uji Tukey perbedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan 

dasar tepung pati sagu dari aspek aroma pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.7. Hasil ringkasan uji Tukey ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu.  
 

Angka Kode Pembeda
Pembanding 

Keterangan 

477 dengan 577 0.64 0.30 berbeda nyata 
477 dengan 476 1.24 0.30 berbeda nyata 
577 dengan 476 0.60 0.30 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai kualitas 

yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar sampel > dari 

nilai pembanding. Kualitas ontbijtkoek  hasil eksperimen yang baik dapat dilihat dari 
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nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan kualitas 

ontbijtkoekyang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.8. Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas ontbijtkoek dengan bahan 

dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek aroma.  

 
No. Sampel Rata-rata 

1. 477 2.36 
2. 577 3.00 
3. 476 3.60 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60 % 

 
Gambar 1.4. Diagram rerata (mean) aspek aroma    

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari aspek 

aroma  adalah sampel C (47) maka sampel C dengan bahan dasar 60% tepung pati 

sagu mempunyai kualitas terbaik. 

2,36 

3,00 

3,60 
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4.1.6. Hasil dan Analisis Kualitas Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu dari aspek Rasa  

Analisis data kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

aspek rasa dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.9. Ringkasan hasil analisis varians klasifikasi tunggal onbijtkoek dengan 
bahan dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek rasa.  

 
Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 25.08 12.54 
Panelis (b) 24 3.58 0.15 
Error ( c ) 48 5.25 0.11 
Total   74 34.17     

109.08 3.19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 109,08 > 3,19  yang berarti ada perbedaan rasa ontbijtkoek 

hasil eksperimen dari ketiga sampel. Karena ada perbedaan sehingga perlu 

dilanjutkan dengan uji Tukey perbedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dari aspek rasa pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.0. Hasil ringkasan uji Tukey ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu .  
 

Angka Kode Pembeda
Pembanding 

Keterangan 

421 dengan 189 0.99 0.23 berbeda nyata 
421 dengan 134 1.37 0.23 berbeda nyata 
189  dengan 134 0.39 0.23 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai kualitas 

yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar sampel > dari 

nilai pembanding. Kualitas 0ntbijtkoek hasil eksperimen yang baik dapat dilihat dari 

nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan kualitas 
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ontbijtkoek yang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

:  

Tabel 3.1. Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 
tepung pati sagu berdasarkan aspek rasa.  
 
 

No. Sampel Rata-rata 
1. 477 2,24 
2. 577 3,23 
3. 476 3,61 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60% 

 
Gambar 1.5 . Diagram rerata (mean) aspek rasa 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari aspek rasa  

adalah sampel C (476) maka sampel C dengan bahan dasar 60% tepung pati sagu 

mempunyai kualitas terbaik. 

2,24 

3,61 
3,23 
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4.1.7. Hasil dan Analisis Kualitas Ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 

sagu dari aspek Tekstur  

Analisis data kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu dari 

aspek tekstur dapat dilihat pada tabel berikut ini . 

Tabel 3.2. Ringkasan hasil analisis varians klasifikasi tunggal ontbijtkoek 

dengan bahan dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek tekstur.  

Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 22.68 11.34 
Panelis (b) 24 3.37 0.14 
Error ( c ) 48 5.69 0.12 
Total   74 31.74     

95.56 3.19 

 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan F hitung > F tabel pada taraf 

signifikan 5% F hitung 95,56> 3,19  yang berarti ada perbedaan tekstur ontbijtkoek 

hasil eksperimen dari ketiga sampel. Karena ada perbedaan sehingga perlu 

dilanjutkan dengan uji Tukey perbedaan kualitas ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu dari aspek tekstur pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.3. Hasil ringkasan uji Tukey ontbijtkoek dengan bahan dasar tepung pati 
sagu.  
 

Angka Kode Pembeda
Pembanding 

Keterangan 

477 dengan 577 0.66 0.24 berbeda nyata 
477 dengan 476 1.35 0.24 berbeda nyata 
577 dengan 476 0.69 0.24 berbeda nyata 

 

Mencermati tabel diatas menunjukkan bahwa antar sampel mempunyai kualitas 

yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dari besarnya selisih rata-rata antar sampel > dari 

nilai pembanding. Kualitas ontbijtkoek hasil eksperimen yang baik dapat dilihat dari 

nilai rerata (mean), nilai rerata yang semakin rendah menunjukkan kualitas 
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ontbijtkoekyang semakin menurun. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini 

:  

Tabel 3.4. Hasil rata-rata penilaian terhadap kualitas ontbijtkoek dengan bahan 

dasar tepung pati sagu berdasarkan aspek tekstur.  

No. Sampel Rata-rata 
1. 477 2,25 
2. 577 2,91 
3. 476 3,60 

 

Keterangan : 

Sampel A (477)  : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 100% 

Sampel B (577)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 80% 

Sampel C (476)   : Ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 60% 

 
Gambar 1.6 . Diagram rerata (mean) aspek tekstur 

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat bahwa mean tertinggi dari aspek 

tekstur  adalah sampel C (476) maka sampel C dengan bahan dasar 60%tepung pati 

sagu mempunyai kualitas terbaik. 

2,25 

2,91 

3,60 
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4.1.8. Hasil Uji kesukaan Masyarakat Ontbijtkoek Hasil Eksperimen 

Tabel 3.5.  hasil uji panelis secara keseluruhan   

No.  Indikator Sampel ∑ skor Prosentase 
(%) 

Kriteria 
kesukaan 

1.  Warna 477 
577 
476 

260 
304 
379 

65 
76 
95 

Cukup Suka 
Suka  

Sangat suka 
2.      Aroma 477 

577 
476 

257 
327 
362 

64 
82 
91 

Cukup Suka 
Suka  

Sangat suka 
3. Rasa 477 

577 
476 

269 
324 
361 

67 
81 
90 

Cukup Suka 
Suka  

Sangat suka 
4. Tekstur 477 

577 
476 

261 
306 
379 

65 
77 
95 

Cukup Suka 
Suka  

Sangat suka 
 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ontbijtkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu yang cukup disukai oleh masyarakat sampel 477 bahan dasar 100% 

tepung pati sagu), ontbijtkoek yang disukai masyarakat sampel 577 (bahan dasar80% 

tepung pati sagu dan 20% tepung terigu). Sedangkan sampel yang sangat disukai 

masyarakat adalah sampel 476 (bahan dasar 60% tepung pati sagu ). Bila 

divisualisasikan dalam bentuk  garfik radar maka akan tampak sebagai berikut:  

Tabel 3.6. Hasil Rerata masing-masing indikator 

Indikator yang dinilai Kode 

sampel Warna Aroma Rasa Tekstur 

477 

577 

476 

3,25 

3,80 

4,74 

3,21 

4,09 

4,53 

3,36 

4,05 

4,51 

3,26 

3,83 

4,74 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ontbijkoek dengan bahan dasar 

tepung pati sagu yang sangat disukai oleh masyarakat adalah sampel 476 (bahan 

dasar 60% tepung pati sagu). Bila divisualisasikan dalam bentuk  garfik radar maka 

akan tampak sebagai berikut : 
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Gambar 1.8. Grafik radar rerata Penilaian Panelis tidak terlatih secara keseluruhan. 
 

4.1.9. Hasil Analisis data hasil uji kimia (Kandungan Proteindan Kalori) 

Tabel 3.7 hasil pengujian kalori dan protein 

No  sampel Kandungan protein Kandungan kalori kal/gram 
1 K  27,86 4080,073 
2 477 15,38 4081,641 
3 577 16,09 3676,216 
4 476 27,39 3642,399 

 
Keterangan: 

K  : kontrol / tanpa perlakuan (100% terigu)  

477 : 100% tepung pati sagu 
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577 :80% tepung pati sagu dan 20% terigu 

476  : 60% tepung pati sagu dan 40% terigu 

 Hasil secara kimia terhadap ontbijkoek hasil ekperimen diketahui bahwa, 

hasil prosentase kandungan kalori tertinggi terdapat pada sampel ontbijkoek dengan 

prosentase 100% tepung pati sagu yaitu sebesar 4081,073 kal/gram dan kandungan 

protein tertinggi ontbijkoek hasil eksperimen dengan prosentase 60% tepung pati 

sagu dan 40% tepung terigu sebesar 27,39 gr.    

4.2.  Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan hasil penelitian berikut ini akan diuraikan tentang perbedaan 

kualitas yang dilihat dari aspek warna dalam, warna luar, aroma, rasa dan tekstur dan 

kesukaan masyarakat serta kandungan kalori, dan protein dari ontbijtkoek dengan 

bahan dasar tepung pati sagu.  

4.2.1. Pembahasan Kualitas Ontbijtkoek Dengan Bahan Dasar Tepung pati sagu 

4.2.1.1. Kualitas Ontbijtkoek Dilihat dari Aspek Warna Dalam dan Warna Luar 

Warna memiliki peran yang sangat penting, karena pada umumnya konsumen 

sebelum mempertimbangkan parameter lain lebih dahulu tertarik pada warna 

makanan tersebut (Kartika, 1988:6). Warna makanan yang menarik dapat 

mempengaruhi selera konsumen dan membangkitkan selera makan, bahkan warna 

juga dapat menjadi petunjuk bagi kualitas makanan yang dihasilkan. Salah satu 

karakteristik ontbijtkoek adalah memiliki warna pada bagian dalamnya, sehingga 

ketika dipotong ontbijtkoek akan terlihat lebih menarik, dsamping warna kulit luar 

atau kerak. Hal ini bila di analisa dari bahan – bahan produk pembuatan ontbitjkoek 

asal warna merupakan perpaduan, pencamuran warna dari tepung pati sagu, tepung 
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terigu, seperti telur yang berfungsi meningkatkan warna, bubuk spekoek dengan 

warna coklatnya, warna gula palem dan gula pasir, suhu dalam pengovenan 180°C 

selama 30 menit akan menentukan warna tua atau muda. Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan oleh 25 orang panelis menunjukkan bahwa kriteria warna dalam yang 

terbaik adalah ontbijtkoek dengan kode (476) yaitu dengan bahan dasar 60% tepung 

pati sagu dengan kriteria warna coklat muda. Sedangkan untuk sampel yang kurang 

baik adalah sampel dengan kode (477) yaitu dengan bahan dasar 100%tepung pati 

sagu dengan kriteria warna coklat tua. Dengan demikian perbedaan jumlah tepung 

pati sagu dengan tepung terigu  berpengaruh terhadap warna pada bagian dalam 

ontbijtkoek. Adanya perbedaan warna pada ontbijtkoek  khususnya pada warna 

bagian dalam, hal ini dikarenakan bahan dasar dan perbedaan prosentase tepung 

terigu yang digunakan. Perbedaan jumlah tersebut menyebabkan perbedaan 

kandungan protein yang berasal dari tepung terigu dan karbohidrat dari tepung pati 

sagu yang menyebabkan terjadinya reaksi maillard. Menurut Winarno (1997:41), 

reaksi maillard merupakan reaksi antara karbohidrat, khususnya gula pereduksi 

dengan NH2 dari protein yang menghasilkan senyawa hidroksimetilfurfural yang 

kemudian berlanjut menjadi furfural. Furfural yang terbentuk kemudian berpolimer 

membentuk senyawa melanoidin yang berwarna coklat. Melanoidin inilah yang 

memberikan warna coklat pada ontbijtkoek yang dihasilkan. Menurut Nunung (2005 

: 9), semakin tinggi protein yang ditambahkan menyebabkan melanoidin yang 

dihasilkan menjadikan warna semakin pudar, sehingga warna produk yang dihasilkan 

menjadi kurang coklat. Warna luar merupakan faktor yang sangat penting yang 

menentukan kualitas makanan, karena sebelum konsumen memperhatikan faktor 
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lainnya, konsumen mula-mula akan tertarik pada warna makanan yang diinginkan. 

Warna bagian luar dari 0ntbijtkoekyang ideal adalah kuning kecoklatan. Tingkatan 

Kriteria warna bagian luar ontbijtkoek hasil eksperimen yang terbaik adalah kuning 

kecoklatan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh 25 penelis diketahui 

bahwa sampel (476) dengan bahan dasar tepung pati sagu sebanyak 60% merupakan 

sampel yang terbaik, sedangkan sampel (477) merupakan sampel yang kurang baik 

karena pada sampel tersebut warna bagian luar yang dihasilkan berwarna coklat tua. 

Perbedaan warna pada bagian luar ontbijtkoekdikarenakan kandungan gula yang 

terkandung pada tepung pati sagu yang  cukup tinggi yaitu 83,81 gr 

(http://www.bogasariflour.com). Maka formula 100% : 0% (tepung pati sagu : 

tepung terigu ) warna pada bagian luar ontbijtkoek yang dihasilkan berwarna coklat 

tua, sedangkan untuk formula 60% : 40% (tepung pati sagu : tepung terigu ) 

menghasilkan warna bagian luar kuning kecoklatan, hal ini dikarenakan jumlah 

kandungan gula pada adonan yang tidak teerlalu tinggi. Selain itu perbedaan warna 

bagian luar pada ontbijtkoek  juga bisa diakibatkan terjadinya reaksi maillard yang 

terjadi pada adonan karena perbedaan jumlah karbohidrat dan protein yang berbeda 

(Winarno, 1997:41). Menurut Sangkan Paran (2009 : 40)), fungsi gula adalah sebagai 

pemberi rasa, aroma dan membentuk warna pada kulit. Adanya kandungan gula pada 

tepung pati sagu dan gula pada adonan membuat kandungan gula pada adonan 

menjadi tinggi sehingga pada saat adonan dioven maka akan terjadi proses 

karamelisasi pada adonan dan menimbulkan reaksi browning (munculnya warna 

coklat ) pada bagian luar ontbijtkoek. Selain itu pada permukaan ontbijtkoekmenjadi 

basah. 
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4.2.1.2.  Kualitas Ontbijtkoek Dilihat dari Aspek Aroma  

Didalam pengujian suatu produk makanan aroma dianggap penting karena 

akan cepat memberikan hasil penilaian diterima atau tidak suatu produk makanan 

tersebut (Kartika, 10:1988). Penilaian panelis terhadap aroma dipengaruhi oleh 

faktor-faktor psikis yaitu kepekaan panelis terhadap aroma bahan makanan sehingga 

menimbulkan perbedaan. Pada umumnya aroma ontbijtkoek yang dihasilkan khas 

dengan bahan-bahan yang digunakan. Dalam penelitian ini aroma yang diharapkan 

yaitu aroma harum khas bumbu spekoek. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh 25 

penelis agak terlatih mununjukkan sampel (476) dengan bahan dasar tepung pati sagu 

sebanyak 60%  merupakan sampel terbaik yaitu dengan kriteria beraroma khas 

bumbu spekoek. Sedangkan sampel (477) dengan bahan dasar tepung pati sagu 

sebanyak 100% merupakan sampel yang cukup baik dengan kriteria aroma khas 

bumbu spekoek. Penggunaan tepung pati sagu dan tepung terigu pada pembuatan 

ontbijtkooek ini berpengaruh terhadap aroma yang dihasilkan. Banyaknya tepung pati 

sagu yang digunakan mendominasi aroma khas dari bumbu spekoek sehingga 

ontbijtkoek  kurang memiliki aroma yang khas pati sagu.  

4.2.1.4. Kualitas Ontbijtkoek  Dilihat dari Aspek Rasa 

Rasa pada suatu makanan mempunyai peran yang sangat penting, sebab 

dengan rasa konsumen dapat mengetahui dan menilai apakah makanan itu enak atau 

tidak. Untuk mendeteksi rasa menggunakan indera pencecap ( lidah ).Rasa pada 

suatu makanan dipengaruhi oleh bahan dasar dan bahan tambahan yang digunakan. 

Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri dari satu rasa, tetapi merupakan 

gabungan berbagai macam rasa sehingga menimbulkan rasa yang utuh 
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(Kartika,14:1988). Pada penelitian ini bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan 

ontbijtkoekadalah tepung pati sagu. Rasa ontbijtkoek  yang baik adalah manis gurih, 

hal ini ditimbulkan dari perpaduan gula, telur, susu, kenari dan sesuai dengan bahan-

bahan yang digunakan. Berdasarkan hasil penilaian oleh 25 orang panelis 

menunjukkan adanya perbedaan rasa yang dihasilkan pada ontbijtkoek hasil 

eksperimen. Menurut panelis sampel dengan kode (476) dengan bahan dasar 60% 

tepung pati sagu merupakan sampel terbaik, sedangkan unruk sampel dengan kode ( 

477) dengan bahan dasar tepung pati sagu sebanyak 100% merupakan sampel yang 

kurang baik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan prosentase 

penggunaan tepung pati sagu dan tepung terigu pada pembuatan ontbijtkoek  ini 

berpengaruh terhadap rasa pada yang dihasilkan. Perbedaan jumlah tepung pati sagu 

dan tepung terigu menyebabkan perbedaan kandungan karbohidrat pada masing-

masing sampel. Didalam karbohidrat terdapat glukosa, sukrosa dan pati yang dapat 

meningkatkan citarasa pada bahan makanan (Winarno, 2002:17). Misalnya sukrosa 

menimbulkan rasa manis, sementara itu pati menimbulkan rasa yang khas pada 

makanan. Dengan demikian adanya kandungan karbohidrat yang tinggi pada tepung 

pati sagu dibanding dengan tepung terigu (83,81 : 77,0)  akan berpengaruh terhadap 

rasa yang dihasilkan (http://www.bogasariflour.com). Semakin banyak prosentase 

tepung pati sagu yang digunakan rasa yang dihasilkan semakin manis. Tetapi jika 

dilihat dari hasil penilaian panelis agak terlatih lebih menyukai sampel 476 dengan 

jumlah tepung pati sagu rendah (60%) karena rasa manis yang dihasilkan lebih 

seimbang dibandingkan dengan sampel (577) dan sampel (477).   
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4.2.1.5. Kualitas Ontbijtkoek Dilihat dari Aspek Tekstur  

Tekstur merupakan salah satu bentuk dari suatu produk makanan. Tekstur yang 

baik atau menarik ditimbulkan oleh bahan baku yang digunakan dan proses 

pembuatannya. Tekstur yang baik juga akan mempengaruhi minat konsumen untuk 

mengkonsumsi produk tersebut. Sedangkan untuk tekstur ontbijtkoek  yang baik 

adalah berpori lembut. Hasil analisis yang dilakukan oleh 25 orang panelis 

menunjukkan bahwa perbedaan prosentase tepung pati sagu dan tepung terigu pada 

pembuatan ontbijtkoek  berpengaruh terhadap tekstur  yang dihasilkan. Sampel 

dengan kode (477) dengan bahan 100% tepung pati sagu kurang disukai oleh panelis 

karena teksturnya berpori rapat dan padat. Berbeda  dengan sampel (476) yaitu 

dengan bahan dasar 60% tepung pati sagu dan 40% tepung terigu lebih banyak 

disukai oleh panelis karena teksturnya berpori lembut dan tidak padat serta tidak 

terlalu ringan dibanding dengan sampel yang lain. Perbedaan prosentase tepung pati 

sagu dan tepung terigu menyebabkan kandungan protein, karbohidrat, lemak dan 

kandungan air pada tiap sampel berbeda. Dalam pembentukan tekstur dipengaruhi 

oleh protein, kandungan air, karbohidrat, lemak, suhu dan lama pemasakan. Menurut 

Suhardjito (2005 : 41), selama pengovenan terjadi peningkatan suhu dan tekanan uap 

air sehingga gelembung-gelembung udara pecah dan meninggalkan pori-pori. 

Tekstur pada ontbijtkoek yang menggunakan 100% tepung pati sagu berpori dan 

terlalu ringan.  Pada sample 476 ontbijtkoek mengembang dengan sempurna. Hal ini 

dikarenakan pada tepung terigu mengandung protein yang tinggi dibanding dengan 

tepung pati sagu. Protein (gluten) pada tepung terigu berfungsi sebagai pembentuk 

struktur dan pengikat bahan yang lain. Maka semakin banyak tepung terigu yang 
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digunakan semakin baik volume disamping itu dalam pembentukkan tekstur 

dipengaruhi oleh, kadar air yang terdapat pada telur yang salah satu fungsinya 

membentuk struktur onbitjkoek, seperti kuning telur banyak mengandung lecithin, 

yaitu emulsifier alami yang berguna untuk melunakkan glutten sehingga lunak atau 

lembut tekstur. Kemudian gula yang dapat melembutkan, membantu pengembangan 

dan menjaga kelembaban produk ontbitjkoek. Sedangkan suhu pengovenan yang 

tepat 180°C selama 30 menit. Bila terlalu panas akan berakibat masak diluar di 

dalam tekstur masih mentah. Serta emulsifier ovalet yanng berfungsi memperbaiki 

atau menambah volume juga memperhalus tekstur dan meningkatkan keempukkan 

produk ontbitkoek. 

 

4.2.2. Pembahasan Hasil Uji kesukaan Masyarakat Terhadap Ontbijtkoek 

dengan Bahan Dasar Tepung Pati Sagu 

Pada aspek rasa keseluruhanmasyarakat pada umumnnya menyukai 

ontbijtkoek hasil eksperimen tetapi masyarakat lebih menyukai sampel C (476) 

dengan bahan dasar 60% tepung pati sagu dengan skor 361 dari pada sampel A (477) 

dan B (577). Hal ini dikarenakan sampel C prosentase sagu yang digunakan lebih 

sedikit dibanding sampel A dan B sehingga rasa dari ontbijtkoek mendekati rasa yang 

ada di pasaran. 

Untuk aspek warna masyarakat juga menyukai sampel C (476) dengan 

penggunaan 60% tepung pati sagu  dengan total skor kesukaan 379 dari pada sampel 

A dan B. hal ini dikarenakan sampel A dan B lebih gelap dari sampel yang ada 

dipasaran, sedangkan sampel C memiliki warna coklat muda yang hampir 

menyerupai Ontbijtkoek yang ada di pasaran. 
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Dari aspek aroma hasil prosentase tertinggi pada uji kesukaan adalah sampel 

C (476) dengan penilaian sangat suka. Karena sampel C aroma tepung pati sagu tidak 

terlalu tajam  dan aroma khas bumbu spekoek lebih menonjol, sehingga masyarakat 

lebih menyukai. 

Tekstur ontbijtkoek hasil eksperimen prosentase tertinggi masyarakat lebih 

menyukai sampel C (476) karena teksturnya mendekati ontbijtkoek kontrol atau 

produk yang ada dipasaran yaitu berpori lembut dan tidak padat. 

Dari hasil uji kesukaan diketahui bahwa dari aspek rasa, warna, aroma dan 

tektur sampel yang paling disukai oleh masyarakat dari semua kelompok yaitu 

sampel C (467) dengan bahan dasar 60%  tepung pati sagudan 40% tepung terigu. 

Untuk hasil uji kesukaan panelis yang digunakan yaitu panelis yang tidak 

terlatih sehingga penilaian yang dilakukan oleh panelis tidak terlatih hanya menilai 

berdasarkan kesukaan dari masing – masing individu.     

 

4.2.3. Pembahasan Hasil Uji Kandungan protein dan kalori 

Dari hasil penelitian ternyata kandungan kalori dalam ontbijkoek dengan 

prosentase 100% tepung pati sagu  memiliki kandungan kalori yang tinggi dibanding 

dengan 100% tepung terigu hal tersebut berbanding terbalik dengan kandungan 

protein, pada ontbijkoek hasil eksperimen prosentase 100% tepung pati sagu 
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memiliki kandungan protein yang paling kecil yaitu 15,38 gr hal tersebut dipertegas 

Sanusi Anwar (2010) bahwa tepung pati sagu kaya akan karbohidrat namun 

rendahprotein. Ontbijkoek dengan prosentase60% tepung pati sagu dan 40%tepung 

terigu memiliki kandungan protein yang tinggi dibanding sampel yang lain, 

kandungan protein pada tepung terigu 9,0 per 100g. Oleh karena itusemakin banyak 

terigu yang ditambahkan semakin tinggi pula kandungan proteinnya. 

 

4.3.  Keterbatasan Penelitian 

 Hasil penilitian atau mutu ontbitjkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu. 

Hal ini disebabkan kesalahan yang baik sengaja maupun tidak disengaja serta 

kurangnya pengalaman dalam meneliti. Keterbatasan dalam penelitian ini dapat 

digunakan acuan penelitian berikutnya agar lebih sempurna. 

 Adapun keterbatasan penelitian ini adalah : 

1. Pengendalian variabel kontrol kurang sempurna sehingga hasil produk 

ontbitjkoek volumenya tidak seragam. Hal ini disebabkan terbatasnya cetakan 

ada yang besar dan ada yang kecil.Penggunaan telur dalam resep bukan 

dengan butir, yang benar ukuran gram. Serta memasukkan adonan dengan 

ukuran sama supaya hasil pengovenan volume sama. 
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2. Pengujian laboratorium pada produk ontbitjkoek tepung pati sagu hanya 

kadar kalori dan protein. Padahal dilihat dari nilai gizi berdasarkan DKBM 

(Daftar Komposisi Bahan Makanan 2005) kadar serat dan karbohidrat tinggi. 

Maka perlu dilakukan penelitian lanjutan uji laboratorium. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

maupun saran sebagai berikut : 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : 

(1). Ada perbedaan kualitas ontbijtkoekberbahan dasar tepung pati sagu hasil 

eksperimen antar sampel ditinjau dari aspek warna (dalam dan luar), aroma, 

rasa dan tekstur. Sampel C (476)  dengan komposisi 60% tepung pati sagudan 

40% tepung terigu adalah sampel terbaik. 

(2). Secara umum masyarakat menyukai sampel C (476) dengan bahan dasar 60% 

tepung pati sagu dan 40% tepung terigu. 

(3). Kandungan protein ontbijkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu yang 

paling tinggi adalah sampel C (476) dengan bahan dasar 60% tepung pati 

sagu dan 40%tepung terigu. Sedangkan kandungan kalori tertinggi pada 

ontbijkoek  sampel A (477) dengan bahan dasar pati sagu 100%. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 

5.2.1.  Dilihat dari kualitas aspek uji inderawi dan kesukaan masyarakat, tepung 

pati sagudapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan kue. Jika ingin 
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membuat produk ontbitjkoek terbaik dengan perbandingan resep tepung 

pati sagu 60% dibanding tepung terigu 40%. 

5.2.2. Karena kandungan protein tepung pati sagu rendah sehingga jika akan 

memproduksi kue dengan kandungan protein tinggi, maka perlu ditambah 

bahan yang kandungan proteinnya tinggi. 

5.2.3. Diharapkan ada tindak lanjut dari pemerhati, peneliti yang berminat 

memanfaatkan tepung pati sagu sebagai bahan pangan lokal untuk 

dikembangkan menjadi berbagai hidangan yang akhirnya mampu 

membangun sistem ketahanan pangan nasional sekaligus memperbaiki 

pendapatan kesejahteraan keluarga petani sagu. 
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Lampiran : 
 
Tabel 1.5. Hasil Uji Homogenitas Data Uji Inderawi Ontbijtkoek dengan Bahan 
Dasar Tepung pati sagu.  
 

Indikator X2Hitung X2Tabel Keterangan 
Warna dalam  0,6093 5,99 Homogen 
Warna luar 0,6093 5,99 Homogen 

Aroma  4,5309 5,99 Homogen 
Rasa  0,1572 5,99 Homogen 

Tekstur  0,0173 5,99 Homogen  
Keseluruhan  4,2289 5,99 Homogen  

 

Tabel 1.6. Hasil Uji Normalitas Data Uji Inderawi Ontbijtkoek dengan Bahan 
Dasar Tepung pati sagu.  
 

Indikator  L hitung  L tabel  Keterangan  
Warna dalam  0,1486 0,173 Normal  
Warna luar  0,1115 0,173 Normal 

Aroma  0,1536 0,173 Normal 
Rasa  0,1540 0,173 Normal 

Tekstur  0,1549 0,173 Normal 
Keseluruhan  0,1679 0,173 Normal 

 

Tabel 1.7. Hasil Analisis Varians ontbitjkoek dengan bahan dasar tepung pati sagu 

dari keseluruhan indikator.  

Sumber 
varians db JK RJK F hitung F tabel 
Sampel (a) 2 488,82 244,41 
Panelis (b) 24 39,53 1,65 
Error ( c ) 48 56,66 1,18 
Total   74 585,02     

207,05 3,19 

 

Tabel 1.8. Hasil ringkasan uji Tukey dilihat dari keseluruhan indikator.  
 

Angka Kode Pembeda
Pembanding 

Keterangan 

477 dengan 577 3.16 0.75 berbeda nyata 
477 dengan 476 6.25 0.75 berbeda nyata 
577  dengan 476 3.09 0.75 berbeda nyata 

 


