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4. PEMBAHASAN 

 

Biskuit adalah salah satu makanan ringan yang disukai oleh masyarakat, sehingga 

dilakukan penelitian untuk mengembangkan produk biskuit yang lebih sehat. 

Pembuatan biskuit ini menggunakan beberapa bahan tambahan, yaitu tepung 

gandum, tepung bekatul, brokoli, dan jambu biji. Untuk mempertahankan 

kandungan gizi yang ada pada brokoli dan jambu biji, dilakukan suatu proses 

pengeringan dengan menggunakan suhu yang sangat rendah atau freeze drying 

dan juga ditambahkan maltodekstrin sebagai mikroenkapulasi. Setelah biskuit 

jadi, maka dilakukan beberapa pengujian, yaitu pengujian kadar air, abu, lemak, 

protein, karbohidrat, antioksidan, vitamin C, serat pangan, gula reduksi, total 

kalori, dan dilakukan pula analisa sensori. 

 

Konsentrasi tepung gandum dan tepung bekatul yang digunakan sudah melalui 

penelitian pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan, biskuit dibuat dengan 2 

konsentrasi yang berbeda, yaitu 95% tepung gandum dengan 5% tepung bekatul 

dan 90%  tepung gandum dengan 10% tepung bekatul. Setelah itu dilakukan 

sensori kepada beberapa orang. Hasil yang didapatkan adalah biskuit dengan 

konsentrasi tepung bekatul 10% terlalu pahit sehingga tidak dapat di terima, 

sedangkan untuk biskuit dengan konsentrasi tepung bekatul 5% masih dapat di 

terima. Dari penelitian pendahuluan tersebut, maka dapat diketahui bahwa 

konsentrasi maksimal penambahan tepung bekatul adalah 5%. 

 

4.1. Analisa Kimia 

Salah satu sifat kimia pada suatu bahan pangan adalah kadar air. Kadar air 

merupakan persentase kandungan air dalam suatu bahan pangan. Pada pengujian 

kadar air, dapat diketahui di dalam SNI 01-2973-1992 bahwa kandungan 

maksimal kadar air dalam biskuit adalah 5%. Dari hasil pengujian yang dapat 

dilihat pada Tabel 9, dapat diketahui bahwa sampel yang memiliki kadar air 

tertinggi terdapat pada sampel kontrol, yaitu 3,96% sedangkan yang terendah 

adalah sampel B4 yaitu 2,81%. Walaupun sampel kontrol memiliki kadar air 

tertinggi, tetapi masih sesuai dengan standar yang ada. Terdapat beda nyata antara 
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sampel kontrol dengan keempat sampel lainnya. Perlakuan antara sampel B1 dan 

B2 dengan sampel B3 dan B4 berbeda, yaitu pada sampel B1 dan B2 

menggunakan brokoli dan jambu biji fresh, sedangkan sampel B3 dan B4 

menggunakan brokoli dan jambu biji bubuk. Perbedaan perlakuan yang dilakukan 

menyebabkan sampel B1 dan B2 memiliki kandungan air yang sedikit lebih tinggi 

daripada sampel B3 dan B4, namun tidak menimbulkan adanya beda nyata. Hal 

ini disebabkan karena pada keempat sampel ini sama-sama mengalami proses 

pemanggangan yang dapat menguapkan kandungan air yang terdapat dalam 

adonan biskuit. Proses pemanggangan yang dilakukan pada sampel B1 dan B2 

lebih lama dibandingkan dengan sampel B3 dan B4 sehingga kandungan air pada 

sampel B1-B4 tidak terdapat beda nyata. Pemanggangan adalah proses 

pengolahan pangan yang menggunakan media panas dalam upaya pemasakan dan 

pengeringan bahan pangan (Rizkalla et al, 2007). Proses pemanggangan akan 

menguapkan kandungan air yang ada di dalam biskuit sehingga kadar air dalam 

biskuit menjadi rendah. Semakin rendah kadar air di dalam sampel maka sampel 

tidak akan mudah rusak (Winarno, 1992). Oleh sebab itu, jika semakin rendah 

kadar air maka suatu bahan pangan akan memiliki umur simpan yang lebih 

panjang.  

 

Menurut SNI 01-2973-1992, dapat diketahui bahwa kadar abu maksimal dalam 

biskuit adalah 1,6%. Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa yang memiliki 

kadar abu tertinggi adalah sampel B3 yaitu 1,63%, sedangkan yang memiliki 

kadar abu terendah adalah sampel kontrol yaitu 1,29%. Pada pengujian kadar abu, 

tidak terdapat beda nyata pada sampel kontrol dengan sampel yang lainnya. Tidak 

adanya beda nyata menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan antara sampel B1 

dan B2 dengan sampel B3 dan B4 tidak menyebabkan perbedaan. 

 

Kandungan protein tertinggi adalah pada sampel B3 yaitu 10,33%, sedangkan 

kandungan protein pada sampel yang lainnya hanya berkisar 8%. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penambahan tepung bekatul dengan 

konsentrasi 3,5% dan 5% tidak menyebabkan perbedaan pada kandungan protein 

dalam sampel. Pada SNI 01-2973-1992, dapat diketahui bahwa kandungan 
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minimum protein pada biskuit adalah 9%. Dalam 30 gram tepung gandum 

mengandung protein yang sebesar 4 gram, sedangkan dalam 100 gram tepung 

bekatul mengandung protein 12-15,6% (Winarno, 1992). Protein merupakan salah 

satu unsur zat gizi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam tubuh, protein 

berfungsi sebagai sumber energi, penghasil hormon, penghasil anti bodi, 

memelihara jaringan tubuh, dan mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. 

Asupan protein dapat diperoleh dari kacang – kacangan seperti kacang hijau dan 

kacang kedelai, dan dapat juga diperoleh dari daging, maupun telur (Almatsier, 

2009). Oleh sebab itu, makanan dengan kandungan protein yang cukup akan 

memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. 

 

Konsentrasi tepung bekatul antara sampel B1 dan B3 dengan sampel B2 dan B4 

berbeda, yaitu 3,5% untuk sampel B1 dan B2, dan 5% untuk sampel B3 dan B4. 

Perbedaan perlakuan ini menimbulkan adanya beda nyata pada sampel kontrol, 

B1, B2, dan B4 dengan sampel B3. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa 

kandungan protein pada sampel B1, B2, B3, dan B4 lebih tinggi dibandingkan 

dengan sampel kontrol. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Wulandari & 

Handarsari (2010) yaitu penambahan tepung bekatul akan meningkatkan 

kandungan protein pada sampel.  

  

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui pula kadar lemak dalam sampel. Sampel 

yang memiliki kadar lemak tertinggi adalah sampel kontrol yaitu 13,88%, 

sedangkan kadar lemak terendah terdapat pada sampel B2 yaitu 5,63%. Terdapat 

beda nyata antara sampel kontrol dengan sampel yang lainnya, tetapi tidak 

terdapat beda nyata pada sampel B1-B4. Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat 

diketahui bahwa perbedaan konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan (3,5% 

dan 5%) tidak menyebabkan adanya perbedaan kandungan lemak dalam sampel. 

Sampel B1, B2, B3, dan B4 memiliki kadar lemak yang jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan sampel kontrol. Hal ini disebabkan dengan penggunaan 

tepung gandum yang hanya mengandung sedikit lemak, yaitu dalam 30 gram 

tepung gandum hanya mengandung 1 gram lemak. 
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Pada sampel B1 hingga B4, kandungan lemak didapatkan dari bahan baku yang 

digunakan. Lemak yang terkandung dalam 100 gram tepung gandum adalah 1,5-

2%, tepung bekatul 15-19,7%, jambu biji 0,3 gram, brokoli 0,1 gram, dan kacang 

kenari kering 45,9 gram. Walaupun kacang kenari mengandung lemak yang 

tinggi, tetapi yang digunakan dalam pembuatan biskuit hanya 20 gram sehingga 

kandungan lemaknya hanya sedikit. Sampel B1 hingga B4 memiliki kandungan 

lemak yang jauh lebih sedikit karena menggunakan bahan baku yaitu tepung 

gandum yang hanya mengandung lemak sebesar 1,5-2 gram/100 gram, sedangkan 

pada sampel kontrol digunakan tepung terigu, cokelat chip, dan susu. 

 

Lemak merupakan suatu komponen yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, 

seperti bagian dari membran sel, sumber energi, pelindung organ – organ tubuh, 

dan juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Lemak terdiri dari 2 komponen 

utama yaitu asam lemak, dan gliserol. Asam lemak dapat dibedakan menjadi 2 

yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh 

merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. 

Didalam tubuh, asam lemak jenuh dapat menyebabkan meningkatnya kadar 

kolesterol dalam darah. Asam lemak tidak jenuh merupakan asam lemak yang 

memiliki ikatan rangkap pada atom karbon. Asam lemak ini dapat berfungsi 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah (Sartika, 2008). Makanan yang banyak 

mengandung asam lemak jenuh akan menimbulkan berbagai macam penyakit 

seperti penyakit jantung, dan juga kanker, sedangkan makanan yang banyak 

mengandung asam lemak tidak jenuh akan menyehatkan tubuh. Menurut 

Lichtenstein et al (2006) kebutuhan lemak dalam sehari adalah 30% dari total 

energi. Kebutuhan lemak 30% tersebut terdiri dari 10% asam lemak jenuh, 10% 

asam lemak tidak jenuh tunggal, dan 10% asam lemak tidak jenuh jamak. 

 

Sampel yang memiliki kadar karbohidrat tertinggi adalah sampel B4 yaitu 

81,39%, sedangkan kadar karbohidrat terendah pada sampel kontrol yaitu 72,54%. 

Berdasarkan pada SNI 01-2973-1992, kadar karbohidrat minimum pada biskuit 

adalah 70%. Maka dapat diketahui bahwa kadar karbohidrat pada kelima sampel 

sudah sesuai dengan standar yang ada. Perbedaan perlakuan pada sampel B1-B4 
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menyebabkan adanya beda nyata antara sampel B1, B2, dan B4 dengan sampel 

B3. Walaupun terdapat beda nyata, tetapi selisih kandungan karbohidrat pada 

keempat sampel ini tidak terlalu banyak. Tepung gandum dan tepung bekatul 

merupakan bahan yang memberikan kontribusi karbohidrat terbesar. Di dalam 100 

gram tepung gandum, terdapat karbohidrat sebanyak 60-80%, sedangkan di dalam 

100 gram tepung bekatul, terdapat karbohidrat sebanyak 34,1-52,3%. Di dalam 

tubuh, karbohidrat memiliki beberapa manfaat seperti, sumber energi utama, 

sebagai sumber cadangan energi, dan memberikan rasa kenyang (Irianto, D. P., 

2006).  

 

Gula reduksi merupakan gula yang memiliki kemampuan untuk mereduksi, 

seperti glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa. Glukosa termasuk kedalam gula 

monosakarida. Glukosa adalah karbohidrat terpenting yang dibutuhkan oleh tubuh 

sebagai sumber energi utama, oleh sebab itu tubuh tidak boleh kekurangan asupan 

glukosa (Almatsier, 2009). Dapat dilihat pada Tabel 9, sampel kontrol 

mengandung gula reduksi 0,153%, sampel B1 0,156%, sampel B2 0,149%, 

sampel B3 0,153%, dan sampel B4 0,155%. Sampel yang memiliki kandungan 

gula reduksi tertinggi adalah sampel B1 yaitu 0,156%, sedangkan sampel yang 

memiliki kandungan gula reduksi terendah adalah sampel B2 yaitu 0,149%. 

Perbedaan perlakuan pada sampel B1-B4 tidak menyebabkan adanya beda nyata, 

dan hasil kandungan gula reduksi pada semua sampel hampir sama yaitu berkisar 

antara 0,149 – 155%.  

 

Sampel yang mengandung serat pangan tertinggi adalah sampel B2 yaitu 16,62% 

sedangka sampel yang mengandung serat pangan paling sedikit adalah sampel 

kontrol yaitu 5,2%. Dapat dilihat juga bahwa terdapat beda nyata pada sampel B1 

dan B2 dengan sampel B3 dan B4. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan perlakuan pada brokoli dan jambu biji yang ditambahkan. Kandungan 

serat pangan pada sampel B2 dan B4 lebih tinggi dibandingkan dengan 

kandungan serat pangan pada sampel B1 dan B3 karena tepung bekatul yang 

ditambahkan pada sampel B2 dan B4 lebih banyak jika dibandingkan dengan 

sampel B1 dan B3. Dari pengujian kadar serat pangan ini dapat diketahui bahwa 
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penggunaan tepung gandum dan tepung bekatul dapat meningkatkan kandungan 

serat pangan dalam sampel. 

 

Menurut Mahan & Stump (2003), konsumsi serat yang dibutuhkan adalah 25 

gram/hari. Biskuit yang dibuat, sebenarnya belum mencukupi kebutuhan serat. 

Tetapi karena biskuit merupakan camilan maka dengan kandungan serat yang ada, 

sudah cukup baik karena dalam setiap hari pasti setiap orang mengkonsumsi 

bahan makanan lain yang juga mengandung serat seperti sayur, buah, dan 

gandum.  

 

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui pula bahwa sampel B4 memiliki aktivitas 

antioksidan dan vitamin C tertinggi yaitu 23,16% dan 3,55%, sedangkan yang 

memiliki aktivitas antioksidan dan vitamin C terendah adalah sampel kontrol, 

yaitu 9,89% dan 1,27%. Terdapat beda nyata antara sampel B1 dan B2 dengan 

sampel B3 dan B4. Adanya beda nyata ini karena adanya perbedaan perlakuan 

yang dilakukan. Pada sampel B1 dan B2, ditambahkan jambu biji dan brokoli 

dalam keadaan fresh dan juga waktu pemanggangan yang dilakukan lebih lama. 

Proses pemanggangan akan menurunkan aktivitas antioksidan dan vitamin C yang 

terkandung salam bahan pangan (Nurdianti, 2010). Vitamin C merupakan salah 

satu contoh dari antioksidan yang larut dalam air. Kandungan antioksidan sangat 

dipengaruhi oleh suhu, pH, cahaya, dan ketersediaan oksigen (Rohanah, 2002). 

 

Pada sampel B3 dan B4, ditambahkan jambu biji dan brokoli yang sudah 

dikeringkan dengan menggunakan freeze dryer lalu dilakukan penepungan. Pada 

proses pengeringan ini, ditambahkan pula maltodekstrin sebagai bahan 

mikroenkapsulat yang dapat mempertahankan kandungan antioksidan, vitamin, 

rasa, warna pada bahan akan tetap terjaga (Finotelli & Rocha- Leao, 2010). 

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penambahan 

maltodekstrin dapat mempertahankan aktivitas antioksidan dan vitamin C pada 

sampel. Hal ini dapat diketahui dari lebih tingginya aktivitas antioksidan dan 

vitamin C pada sampel B3 dan B4. 
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Mikroenkapsulasi adalah teknik yang dapat melindungi bahan inti atau core yang 

berbentuk cair menjadi bentuk padatan sehingga lebih mudah untuk 

menanganinya dan juga dapat mempertahankan supaya bahan inti tidak hilang 

(Soottitantawat et al. 2003; Gharsallaoui et al. 2007; Marcuzzo et al. 2010; dan 

Nedovic et al. 2011 dalam Supriyadi & Rujita, 2013). Bahan penyalut yang sering 

digunakan adalah maltodekstrin. Maltodekstrin memiliki kemampuan yang baik 

dalam membentuk emulsi, viskositas rendah, memiliki kelarutan tinggi, dapat 

menghambat kristalisasi, dan mempunyai daya ikat yang kuat (Khrisnan et al. 

2005; Laohasongkram et al. 2011; Moore et al. 2005; dan Dickinson 2003 dalam 

Supriyadi & Rujita, 2013). Proses mikroenkapsulasi akan menghasilkan kapsul 

yang berukuran kurang dari satu hingga ratusan mikron. Proses ini dilakukan 

untuk melindungi bahan aktif dalam bahan, menghambat penguapan bahan aktif 

dalam bahan, serta untuk memudahkan penanganan. Dalam mempertahankan 

kandungan bahan aktif yang berada didalam suatu bahan pangan, bahan aktif 

tersebut akan terlindungi oleh kapsul (Umer et al, 2011 dalam Irene, R. M. S., 

2013). 

 

Kalori adalah salah satu nutrisi yang terdapat di dalam makanan. Kebutuhan 

energi per hari pada usia 19-29 tahun adalah 2550 kkal. Kebutuhan energi 

merupakan konsumsi energi yang berasal dari makanan yang dibutuhkan oleh 

seseorang untuk memenuhi pengeluaran energi. Pada Tabel 9, dapat dilihat hasil 

perhitungan total kalori per 100 gram. Sampel kontrol memiliki total kalori 

378,97 kkal, sampel B1 383,11 kkal, sampel B2 381,70 kkal, sampel B3 382,85 

kkal, dan sampel B4 383,39 kkal. Sampel kontrol yang digunakan memiliki berat 

10 gram, sehingga kalori yang dimiliki adalah 37,89 kkal, sedangkan sampel 

biskuit B1, B2, B3, dan B4 memiliki berat 12 gram, sehingga kalori yang dimiliki 

oleh sampel B1 adalah 45,97 kkal, sampel B2 adalah 45,80 kkal, sampel B3 

adalah 45,94 kkal, dan sampel B4 adalah 46 kkal. Total kalori tertinggi terdapat 

pada sampel B4 yaitu 46 kkal, sedangkan total kalori terendah adalah sampel 

kontrol yaitu 37,89 kkal. Masing – masing orang memerlukan energi yang 

berbeda – beda. Kecukupan energi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis 
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kelamin, umur, kegiatan, ukuran tubuh, status fisiologis, kegiatan, dan iklim 

(Hardinsyah, 2012).  

 

4.2. Analisa Sensori 

Analisa sensori dilakukan dengan uji rating. Tujuan dilakukan analisa sensori 

adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan sampel oleh panelis. Pada Tabel 11, 

dapat dilihat bahwa dari parameter warna dan overall terdapat beda nyata antara 

sampel B1 dan B2 dengan sampel B3 dan B4. Kemudian dari parameter tekstur, 

tidak terdapat beda nyata. Pada parameter rasa, terdapat beda nyata antara sampel 

B1 dan B2 dengan sampel B4. Adanya beda nyata pada keempat sampel 

disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan yang dilakukan. Dari parameter 

warna, sampel yang paling disukai adalah sampel B1, sedangkan untuk parameter 

lainnya yang lebih disukai adalah sampel B2. Berdasarkan analisa sensori, dapat 

diketahui bahwa sampel yang lebih disukai oleh panelis adalah sampel B2. 

 

Pada analisa sensori, sampel yang paling disukai oleh panelis adalah sampel B2. 

Pada analisa proksimat, dapat diketahui bahwa sampel B2 mengandung lemak 

yang paling rendah yaitu 5,63%. Pada hasil analisa serat pangan, sampel B2 

memiliki kandungan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sampel lainnya 

yaitu 16,62%. Sampel yang memiliki kandungan antioksidan dan vitamin C 

tertinggi adalah sampel B4, yaitu 23,16% dan 3,55%, sedangkan pada sampel B2 

memiliki kandungan antioksidan 13,35% dan vitamin C 1,84%. Dari hasil analisa, 

dapat diketahui bahwa sampel terbaik adalah sampel B4, tetapi sampel yang lebih 

disukai oleh panelis adalah sampel B2. 

 

Pada pengujian sensori, para panelis diberi kesempatan untuk memberikan 

komentar tentang sampel biskuit B1, B2, B3, dan B4. Komentar yang paling 

sering muncul adalah masih adanya rasa pahit, dan tekstur biskuit yang terlalu 

keras. Rasa pahit didalam sampel, didapatkan dari penambahan tepung bekatul. 

Rasa pahit disebabkan karena terdapat senyawa saponin dalam tepung bekatul 

(Luh, 1991).  Saponin tidak bersifat toksik dan merupakan metabolit sekunder 

yang strukturnya termasuk dalam golongan glikosida yang banyak terdapat di 
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alam dan terdiri dari gugus gula yang erikatan dengan aglikon (Birk, 1969 dalam 

Erungan dkk, 2005). Untuk mengurangi rasa pahit dari tepung bekatul maka 

dilakukan proses pengukusan terlebih dahulu pada tepung bekatul. Pada adonan, 

ditambahkan pula sukralosa yang dapat memberikan rasa manis. Menurut BPOM 

RI (2008), sukralosa mempunyai tingkat kemanisan yang tinggi yaitu 600 kali 

tingkat kemanisan sukrosa, dan sukralosa tidak memiliki kalori. Komentar 

selanjutnya yang sering muncul adalah tekstur biskuit yang terlalu keras. Hal ini 

disebabkan karena dalam pembuatan sampel biskuit, telur yang digunakan hanya 

sedikit oleh sebab itu tekstur sampel akan menjadi terlalu keras. Penggunaan telur 

dalam pembuatan sampel hanya sedikit karena jika terlalu banyak telur yang 

ditambahkan maka akan meningkatkan kandungan lemak dalam sampel. Untuk 

membuat tekstur dari biskuit menjadi lebih empuk, dapat ditambahkan bahan 

tambahan yang dapat memberikan efek lebih empuk, yaitu bread improver. 

 


