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4.  PEMBAHASAN 

 

4.1.Penelitian Pendahuluan 

 

Dalam penelitian pendahuluan dilakukan analsia organoleptik yang bertujuan untuk 

menentukan formulasi cookies yang dilanjutkan untuk penelitian utama. Berdasarkan 

hasil pengamatan pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa perbedaan penambahan RK 

berpengaruh terhadap kelima atribut yang diuji. Nilai tertinggi pada  atribut warna 

diperoleh sampel cookies dengan formulasi CF1, pada atribut aroma nilai tertinggi 

diperoleh sampel cookies dengan formulasi CK, kemudian pada atribut rasa nilai 

tertinggi didapatkan oleh formulasi CF1, pada atribut tekstur nilai tertinggi didapatkan 

oleh formulasi CF1 dan pada atribut overall nilai tertinggi didapatkan oleh formulasi 

CK dan CF1.  Sedangkan nilai terendah pada kelima atribut diperoleh sampel cookies 

CF3. 

  

Pada atribut warna, cookies penambahan RK sebanyak 10%  yang  paling  disukai  oleh  

panelis sedangkan formulasi CF3 dengan penambahan RK sebanyak 30% paling tidak 

disukai oleh panelis. Tingkat kesukaan panelis terhadap warna cookies semakin 

menurun seiring dengan semakin banyaknya presentase formulasi rendemen kasar 

tepung labu kuning yang ditambahkan. Berdasarkan hasil analisa fisik pada Tabel 3, 

dapat dilihat bahwa nilai L atau kecerahan cenderung semakin gelap seriring semakin 

banyaknya rendemen kasar tepung labu kuning yang ditambahkan. Ini disebabkan oleh 

terjadinya reaksi Maillard antara gugus reduksi dari gula dengan gugus amino dari 

protein dan terbatasnya air yang ada di permukaan (Utami, 2001) 

 

Pada atribut aroma cookies tanpa penambahan RK yang  paling  disukai  oleh  panelis.  

Tingkat kesukaan panelis terhadap aroma cookies semakin menurun seiring dengan 

semakin banyaknya presentase formulasi RK yang ditambahkan. Hal ini dapat 

disebabkan karena labu kuning sendiri memiliki aroma yang sangat kuat sehingga 

dengan bertambahnya formulasi maka aroma labu kuning akan semakin tericum, teori 

Rahmi et al., (2011) mengatakan bahwa tepung labu kuning memiliki aroma yang khas 

dan berbeda dengan aroma yang dihasilkan tepung terigu, menyebabkan aroma yang 
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dihasilkan menjadi khas labu kuning. Hal ini membuat semakin banyak rendemen kasar 

tepung labu kuning yang digunakan, maka aroma khas labu kuning akan semakin nyata. 

 

Pada atribut tekstur, cookies tanpa penambahan RK yang  paling  disukai  oleh  panelis.  

Tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur cookies semakin menurun seiring dengan 

semakin banyaknya presentase formulasi rendemen kasar tepung labu kuning yang 

ditambahkan. Berdasarkan hasil analisa fisik pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai 

hardness yang dihasilkan semakin tinggi yang berarti tekstur cookies akan semakin 

keras seiring bertambahnya formulasi cookies. Umumnya konsumen tidak 

menginginkan sampel cookies  yang terlalu keras. Tekstur pada cookies ditentukan oleh 

kadar air, kandungan lemak, karbohidrat, dan protein yang menyusunnya serta 

dipengaruhi oleh semua bahan baku yang digunakan. Menurut Normasari (2010), 

tekstur cookies juga dipengaruhi oleh kandungan pati. Air dalam adonan menyebabkan 

pati mengalami penyerapan air sehingga granula pati akan menggelembung dan jika 

dipanaskan, pati akan tergelatinisasi kemudian gel pati akan mengalami proses dehidrasi 

sehingga gel membentuk kerangka yang kokoh. 

 

Pada atribut rasa dan overall, cookies tanpa penambahan RK dan cookies dengan 

formulasi RK sebanyak 10% merupakan cookies yang  paling  disukai  oleh  panelis.  

Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa dan overall cookies semakin menurun seiring 

dengan semakin banyaknya presentase formulasi rendemen kasar tepung labu kuning 

yang ditambahkan. Hal ini disebabkan karena cookies dengan tambahan rendemen kasar 

tepung labu kuning ini merupakan suatu produk baru yang belum pernah ditemukan dan 

dicoba oleh panelis. Penambahan rendemen kasar tepung labu kuning memberikan 

warna lebih kuning, aroma yang langu, tekstur yang lebih keras dan rasa yang belum 

pernah ditemui di kalangan panelis.  Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 2, 

formulasi cookies RK yang memiliki tingkat kesukaan konsumen paling mendekati 

kontrol dan digunakan pada penelitian uatama adalah cookies dengan penambahan RK 

sebanyak 10% dan 20%.  
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4.2.  Penelitian Utama 

 

Penelitian utama bertujuan untuk mengetahui karakteristik fisikokimia pada cookies 

yang meliputi kadar β-karoten, aktivitas antioksidan, kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbohidrat, kadar air dan kadar abu. Kemudian  dilakukan uji mikrobiologi dengan 

metode TPC (Total Plate Count) untuk mengetahui perubahan kualitas mikrobiologi 

selama penyimpanan cookies. 

 

a. Analisa Kadar Betakaroten 

Betakaroten merupakan salah satu karotenoid yang sangat dibutuhkan tubuh, karena 

memiliki aktivitas provitamin A yang paling aktif dibandingkan dengan senyawa 

karotenoid lainnya, β-karoten termasuk salah satu karotenoid yang sangat 

dibutuhkan oleh tubuh, karena jika dibandingkan dengan senyawa karotenoid 

lainnya β-karoten memiliki aktivitas provitamin A yang paling aktif (Andarwulan & 

Sutrisno, 1992). Pada Tabel 3. terlihat bahwa semakin besar konsentrasi rendemen 

kasar tepung labu kuning yang ditambahkan maka semakin tinggi kadar betakaroten 

yang terkandung didalamnya. Kadar betakaroten semakin meningkat, yaitu 0,64 mg 

pada formulasi CK, 5,01mg pada formulasi CF1 dan 7,13mg pada formulasi CF2. 

Semakin tinggi konsentrasi subtitusi rendemen dapat menyebabkan peningkatan 

yang signifikan terhadap kadar betakaroten. Menurut Pongjanta (2006) penambahan 

tepung labu kuning akan menghasilkan kadar β-karoten  yang semakin tinggi, hal 

tersebut dikarenakan tepung labu kuning memiliki kandungan β-karoten  yang tinggi 

yaitu sebesar 180 µg/100 gram, sehingga kadar β-karoten  pada cookies rendemen 

kasar tepung labu kuning lebih tinggi dibandingkan cookies kontrol.  Kebutuhan 

vitamin A pada orang dewasa adalah 7,2 mg setiap hari (Kemenkes, 2013). 

Sedangkan kandungan betakaroten pada cookies rendemen kasar adalah 5,01mg/100 

g untuk CF1 dan 7,13mg/100 g untuk CF2, sehingga cookies rendemen kasar tepung 

labu kuning dalam penelitian ini dapat menjadi sumber β-karoten, namun perlu 

diimbangi dengan sumber β-karoten lain. 

 

b. Analisa Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan berperan untuk menetralkan radikal bebas dengan cara menambah atau 

menyumbang atom pada radikal bebas (Pokorny et al., 2001). Didukung dengan 
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pernyataan Stojanovic et al. (2001) bahwa antioksidan dapat berfungsi untuk 

memperlambat, menunda, serta mencegah terjadinya oksidasi lipid. Radikal bebas di 

dalam tubuh dapat terus menerus terbentuk dan menjadi lebih reaktif sehingga 

timbul berbagai macam penyakit yang sifatnya mengganggu integritas sel. 

Antioksidan diyakini mampu melindungi tubuh dari efek radikal bebas karena 

perannya menyumbangkan atom kepada radikal bebas sehingga lebih stabil. 

Pengukuran aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

DPPH (2,2-dyphenyl-1- picrylhydrazyl). Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui 

terdapat beda nyata pada perlakuan perbedaan konsentrasi rendemen kasar tepung 

labu kuning yang terdapat pada cookies. Data menunjukkan semakin tinggi 

konsentrasi rendemen tepung labu kuning yang digunakan maka aktivitas 

antioksidan akan semakin bertambah. Hal ini sesuai dengan teori Hendrasty, (2003) 

yang menyatakan bahwa aktivitas tersebut dapat berasal dari buah labu kuning yang 

digunakan. Labu kuning mengandung beberapa antioksidan seperti polifenol, 

vitamin C serta karotenoid. Aktivitas antioksidan terendah terdapat pada cookies 

kontrol berbasis tepung terigu. Faktor pendukung adanya aktivitas antioksidan pada 

cookies kontrol dikarenakan senyawa vitamin E yang terkandung dalam salah satu 

bahan dasar pembuatan adonan cookies yaitu margarin yang mengandung senyawa 

tokoferol. Tokoferol merupakan vitamin E yang sering ditambahkan dalam bahan 

pangan berbasis lemak atau minyak, meskipun tokoferol sudah terkandung secara 

alami dalam lemak atau minyak itu sendiri (Ketaren, 1986). Selain itu tingginya 

kadar betakaroten berbanding lurus dengan meningkatnya aktivitas antioksidan.  

 

c. Analisa Kandungan Lemak 

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kadar lemak tidak terdapat beda nyata seiring 

dengan semakin tinggi jumlah rendemen kasar tepung labu kuning yang 

ditambahkan  dan tidak terdapat beda nyata pada kadar lemak antara cookies kontrol 

dengan cookies formulasi. Sehingga kadar lemak yang dihasilkan pada uji proksimat 

di pengaruhi oleh faktor pendukung yaitu penambahan margarin dan kuning telur 

dengan jumlah yang sama sebagai bahan dalam proses pembuatan cookies. Lemak 

memberikan gizi, rasa lezat, bertugas sebagai bahan pengempuk dan membantu 

pengembangan susunan fisik makanan yang dibakar (baked food). Dalam 
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pembuatan cookies lemak berfungsi sebagai shortening dan memberikan pengaruh 

pada teksur sehingga cookies yang dihasilkan menjadi lebih lembut dan lemak dapat 

memperbaiki struktur fisik seperti pengembangan, kelembutan tekstur, dan aroma.. 

Kadar lemak cookies dipengaruhi oleh adanya penambahan margarin dan telur 

dalam pembuatan cookies. Sesuai dengan pendapat Lopulalan et al. (2013) yang 

mengatakan bahwa kadar lemak dalam cookies lebih banyak disumbangkan oleh 

margarin dan kuning telur.  

 

d. Analisa Kandungan Protein 

Kadar protein ditentukan menggunakan metode Kjeldahl. Menurut Pomeranz & 

Meloan (1994), penentuan nitrogen merupakan perhitungan protein yang paling 

umum digunakan. Secara umum, diasumsikan bahwa campuran protein murni 

mengandung 16% nitrogen, sehingga kadar protein sampel diperoleh dengan 

mengalikan nitrogen yang sudah ditentukan dengan faktor 6,25 (100/16). Pada 

Tabel 5, dapat dilihat kadar protein yang didapatkan mengalami penurunan seiring 

dengan meningkatnya formulasi penambahan rendemen kasar tepung labu kuning. 

hal ini disebabkan karena tepung labu kuning memiliki kandungan protein yang 

lebih rendah yaitu 7,83% (Usmiati et al, 2005) dibandingkan dengan tepung terigu 

yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi yaitu 9,61% (USDA, 2014), 

sehingga seiring bertambahnya jumlah rendemen dan berkurangnya jumlah tepung 

terigu maka kandungan protein pada cookies menurun.  

 

e. Analisa Kadar Karbohidrat 

Kadar karbohidrat cookies pada Tabel 5., menunjukkan bahwa penambahan 

rendemen kasar tepung labu kuning memberikan pengaruh pada hasil kadar 

karbohidrat. Kadar karbohidrat cookies dengan rendemen kasar tepung labu kuning 

terendah adalah pada perlakuan kontrol dan yang tertinggi adalah pada perlakuan 

dengan konsentrasi 20%. Kadar karbohidrat pada cookies dihitung secara by 

difference dan dipengaruhi oleh komponen nutrisi lain yaitu kandungan protein, 

lemak, air, dan abu. Sesuai dengan pendapat Fatkurahman et al. (2012) yang 

menyatakan bahwa kadar karbohidrat dihitung secara by difference dipengaruhi oleh 

komponen nutrisi lain yaitu protein, lemak, air, dan abu, semakin tinggi komponen 
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nutrisi lain maka kadar karbohidrat semakin rendah dan sebaliknya apabila 

komponen nutrisi lain semakin rendah maka kadar karbohidrat semakin tinggi. 

Selain itu Murdijati dkk. (1989) dalam Anggrahini dkk (2006) bahwa semakin besar 

proporsi penambahan tepung labu kuning berarti pengenceran kandungan pati 

tepung campuran makin rendah, hal ini disebabkan karena kapasitas penyerapan air 

tepung labu kecil. Kapasitas penyerapan air yang besar diduga karena kadar amilosa 

yang tinggi pada tepung teigu menyebabkan pati bersifat lekat dan cenderung 

menyerap air lebih banyak. Semakin tingginya kadar karbohidrat terutama pati dapat 

mempengaruhi nilai hardness pada cookies.  

 

f. Analisa Kadar Air 

Dalam hasil penelitian pada Tabel 5, kadar air cookies menurun seiring dengan 

bertambahnya formulasi RK yang di tambahkan. Penurunan kadar air terjadi karena 

perbedaan formulasi RK yang ditambahkan. Semakin tinggi jumlah RK yang 

ditambahkan menurunkan kandungan air dalam produk. Hal ini RK mengandung 

karbohidrat, terutama pati yang cukup tinggi. Menurut Manullang, dkk. (1995) 

bahan yang mengandung pati akan mengalami penurunan kadar air akibat 

mekanisme pati dan protein sehingga air tidak dapat diikat secara sempurna karena 

ikatan hidrogen yang mengikat air yang telah dipakai untuk interaksi pati dan 

protein. Selain itu daya serap air tepung terigu lebih tinggi dibandingkan daya serap 

air RK, sehingga pada proses pemanggangan kadar air yang teruap pada cookies 

formulasi RK lebih tinggi dibanding cookies kontrol berbasis tepung terigu (See, 

2007). Selanjutnya Fatkurahman et al (2012) menambahkan ada beberapa proses 

penting selama pemanggangan yaitu pengembangan adonan, koagulasi protein, 

gelatinisasi pati, dan penguapan air. Proses pemanasan menyebabkan terjadinya 

proses gelatinisasi pati yang mengakibatkan granula pati membengkak karena 

adanya penyerapan air. Pembengkakan granula pati terbatas hingga sekitar 30% dari 

berat tepung dan apabila pembengkakan granula pati telah mencapai batas, granula 

pati tersebut akan pecah sehingga terjadi proses penguapan air.  
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g. Analisa Kandungan Abu 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian kadar abu. Pada Tabel 5, dapat dilihat 

bahwa penambahan rendemen kasar tepung labu kuning pada pembuatan cookies 

memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap kadar abu cookies dengan formulasi 

kontrol. Semakin banyak jumlah rendemen kasar tepung labu kuning yang 

ditambahkan pada cookies akan meningkatkan kadar abu cookies, hal ini disebabkan 

karena tepung labu kuning memiliki kandungan abu yang lebih tinggi yaitu 8,56% 

(Usmiati et al, 2005) sedangkan tepung terigu memiliki kandungan abu 0,36% 

(USDA, 2014). Hal ini berpengaruh terhadap kadar abu yang dihasilkan sehingga 

bertambahnya formulasi rendemen maka kandungan abu semakin meningkat.  

Menurut Sudarmadji et al (1996), kandungan abu suatu bahan menunjukkan 

kandungan mineral yang terdapat di dalamnya. Selain itu, faktor pendukung 

tingginya kandungan abu dapat disebabkan oleh kandungan residu Na dan S pada 

natrium metabisulfit pada saat proses pengeringan labu kuning.  Dengan adanya 

perlakuan perendaman natrium metabisulfit maka senyawa Na dan S dapat masuk 

ke dalam bahan sehingga mempengaruhi kadar abu tepung labu kuning (Rahman, 

2007). Kadar abu mempengaruhi warna produk makanan, semakin tinggi kadar 

abunya maka semakin coklat warna produk yang dihasilkan (Martunis, 2012), hal 

ini sesuai dengan hasil pengamatan karakteristik warna pada Tabel 3., bahwa 

semakin tinggi formulasi maka warna yang didapatkan akan semakin coklat. 

 

4.3. Analisa Fisik 

 

a. Analisa Warna 

Warna mempunyai peran penting dalam produk makanan. warna merupakan 

penilaian pertama untuk menentukkan tingkat penerimaan konsumen menggunakan 

indera penglihatan (Winarno, 2004). Nilai L merupakan parameter yang menyatakan 

cahaya pantul yang menghasilkan warna kromatik putih, abu-abu dan hitam. Nilai 

notasi a menyatakan warna kromatik dari hijau sampai merah, Nilai b menyatakan 

warna kromatik biru dan kuning, (Soekarto, 1985). Pada Tabel 3, diketahui bahwa 

semakin tinggi tingkat konsentrasi RK yang ditambahkan maka semakin rendah 

nilai kecerahan (L). Menurut Ozkan et al (2002) mengatakan bahwa perubahan 

warna pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah 
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perubahan struktur sel. Perubahan struktur sel dapat terjadi karena kandungan air 

pada bahan pangan mengalami perubahan. Penurunan kadar air akan mempengaruhi 

bahan pangan dalam merefelksikan cahaya sehingga warna yang ditimbulkan 

menjadi gelap yang dinyatakan dengan penurunan nilai L* atau kecerahan. Selain 

itu, warna coklat yang menyebabkan cookies RK dengan formulasi CF2 semakin 

gelap disebabkan oleh reaksi maillard yang terjadi setelah proses pemanggangan. 

Labu kuning memiliki rasa manis yang berasal dari gula reduksi. Kandungan gula 

reduksi labu kuning berkisar antara 40,02% db hingga 63,73% db (Murdiati, 2008). 

Sehingga semakin tinggi formulasi yang ditambahkan maka kadar gula reduksi 

dalam produk cookies semakin tinggi. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya reaksi 

maillard saat proses pemanggangan. Menurut Andarwulan et al. (2011), karbohidrat 

yang mengandung gula reduksi berperan dalam reaksi pencoklatan non enzimatis 

(maillard) apabila bereaksi dengan senyawa yang memiliki gugus amino seperti 

protein. 

 

Pada nilai redness (a) dan yellowness (b) memiliki nilai yang semakin positif. Hal 

ini terjadi karena rendemen kasar tepung labu kuning memiliki warna kuning tua 

yang berasal dari karotenoid, sehingga mempengaruhi warna pada cookies yang 

dihasilkan. Menurut Almatsier (2009) betakaroten merupakan senyawa yang 

memiliki warna pigmen dominan merah jingga. Warna pada cookies RK 

dipengaruhi kandungan betakaroten didalamnya. Hal tersebut membuat semakin 

tinggi kadar betakaroten makan tingkat kecerahan akan menurun, sedangkan tingkat 

redness dan yellowness akan meningkat karena warnanya akan semakin jingga. 

Meiliana et al., (2014) juga mengatakan bahwa kandungan betakaroten yang tinggi 

menyebabkan warna kuning pada produk bahan pangan menjadi lebih tinggi.  

 

b. Analisa Hardness 

Tekstur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan panelis terhadap suatu 

produk pangan. Tekstur merupakan sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh 

elemen struktural bahan pangan yang dapat dirasa oleh indera peraba yang diukur 

secara organoleptik oleh mata, waktu, dan jarak (Soekarto, 1985). Tekstur termasuk 

salah satu indikator mutu yang cukup penting pada biskuit. Tekstur dari biskuit 
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meliputi kerenyahan, kekerasan (hardness), dan daya patah (fracturability). 

Kekerasan merupakan faktor kritis, karena kekerasan merupakan salah satu 

parameter dari penerimaan konsumen terhadap produk biskuit. Kekerasan pada 

produk biskuit dipengaruhi oleh protein pembentuk gluten, granula pati, dan 

kandungan lemak (Lewis,1987). Berdasarkan Tabel 4., dapat dilihat bahwa 

penambahan rendemen pada parameter tekstur cookies rendemen tepung labu 

kuning dapat mempengaruhi hasil uji hardness pada masing-masing formulasi 

cookies. Semakin tinggi konsentrasi penambahan rendemen maka nilai hardness 

cookies semakin besar. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya konsentrasi 

rendemen kasar tepung labu kuning yang ditambahkan maka semakin rendah jumlah 

tepung terigu yang digunakan. Pada hasil pengamatan, dapat dilihat bahwa kadar air 

menurun seiring dengan meningkatnya formulasi rendemen yang ditambahkan, hal 

tersebut dapat mempengaruhi tekstur cookies. Amalia (2011) mengatakan air 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tekstur pangan. Kadar air 

yang tinggi dapat membuat tekstur bahan pangan menjadi lebih lunak. Ladamay & 

Yuwono (2014) juga menjelaskan bahwa faktor lain yang dapat mempengaruhi 

tekstur adalah pati merupakan merupakan salah satu bentuk dari karbohidrat 

(polisakarida) yang tersusun atas amilosa dan amilopektin. Semakin tinggi 

kandungan pati, semakin keras dan kompak teksturnya. 

 

 

4.4.  Analisa Mikrobiologi 

 

Enam faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan mutu atau kerusakan pada 

produk pangan, yaitu massa oksigen, uap air, cahaya, mikroorganisme, kompresi atau 

bantingan, dan bahan kimia toksik atau off flavor (Floros & Gnanasekharan, 1993). 

Perhitungan Angka Lempengan Total Cookies pada Tabel 8, menunjukkan bahwa lama 

penyimpanan cookies rendemen tepung labu kuning dapat mempengaruhi jumlah koloni 

yang terbentuk. Jumlah koloni dari hari ke 0 hingga hari ke 28 mengalami peningkatan. 

Pada hari ke 0 sampai hari ke 14, baik cookies dengan perlakuan kontrol maupun 

dengan penambahan formulasi rendemen kasar tepung labu kuning memiliki jumlah 

koloni 2x10
3
 koloi/gram sampai 7,6 x10

3
 koloni/gram.  



38 
 

 

 

Hasil yang didapat sesuai dengan SNI cookies yang mengatakan bahwa jumlah koloni 

mikroorganisme pada cookies tidak boleh lebih dari 1×104 koloni/gram. Peningkatan 

signifikan terjadi pada hari 14 ke hari 21, dimana baik cookies dengan perlakuan kontrol 

maupun dengan penambahan formulasi rendemen kasar tepung labu kuning memiliki 

jumlah koloni 1,46 x10
4
 koloni/gram hingga 15,3 x10

4
 koloni/gram dimana jumlah 

tersebut melampaui batas maksimal jumlah koloni menurut SNI. Hal ini dapat 

disebabkan karena kurang rapatnya pengemasan pada produk sehingga menyebabkan 

kadar air pada produk mengalami peningkatan dan mempermudah mikroorganisme 

untuk tubuh pada produk. Sesuai dengan teori Syarief et al (1989) yang mengatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan bahan pangan yang dikemas 

adalah keadaan alamiah atau sifat makanan dan mekanisme berlangsungnya perubahan, 

misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen, dan kemungkinan terjadinya perubahan 

kimia internal dan fisik, ukuran kemasan dalam hubungannya dengan volume, kondisi 

atmosfer (terutama suhu dan kelembaban) dimana kemasan dapat bertahan selama 

transit dan sebelum digunakan dan kemasan keseluruhan terhadap keluar masuknya air, 

gas, dan bau, termasuk perekatan, penutupan, dan bagian-bagian yang terlipat. Menurut 

Rahayu et al (2003), pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap dalam keadaan 

100%, dan akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan atau distribusi. 

 


