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4. PEMBAHASAN 

 

 

Nilai kadar air pada Tabel 4 menunjukkan bahwa formulasi kontrol mempunyai kadar 

air tertinggi yaitu 4,957±0,002 g/100 g dan berbeda nyata dengan formulasi A, B dan C. 

Kadar air menjadi turun sebesar 3,894±0,060 g/100 g untuk formulasi A dan 3,393 

±0,036 g/100 g untuk formulasi B dan dan 3,100 ±0,103 g/100 g untuk formulasi C. 

Hasil kadar air sesuai dengan pernyataan dengan pernyataan Manley (2001) dan SII-

0177-78 mengenai cookies bahwa kadar air maksimal dalam cookies yaitu 5 g/100 g. 

Perbedaan kadar air yang terkandung pada formulasi A (30% komposit labu kuning dan 

mocaf) dengan formulasi kontrol dapat disebabkan karena adanya perbedaan kandungan 

protein. Rossell (2001) mengemukakan bahwa kandungan protein yang lebih tinggi 

mampu memberikan Water Holding Capacity (WHC) yang lebih besar. WHC yang 

lebih besar akan mengurangi air yang hilang pada pengolahan bahan pangan yang 

menggunakan suhu tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi penambahan tepung labu 

kuning dan tepung mokaf maka kadar air menjadi semakin menurun karena kandungan 

protein yang semakin rendah. 

 

Setelah itu, penurunan kadar air yang terjadi pada formulasi C (50% komposit labu 

kuning dan mocaf) dapat disebabkan kandungan pati pada labu kuning dan mocaf 

membentuk struktur jaringan berbentuk gel yang dapat mengikat air 

(Fennema, 1996). Kemampuan gelatinasi pati dipengaruhi oleh proses pemecahan 

ikatan hidrogen. Menurut Farfield (2003), pemecahan ikatan hidrogen ini akan 

menyebabkan terjadi perubahan lebih lanjut seperti pengikatan molekul air sehingga 

terjadi penggelembungan molekul, pelelehan kristal, dan peningkatan viskositas. 

Dengan demikian, semakin tinggi tepung labu kuning dan tepung mocaf maka kadar air 

semakin menurun karena kandungan pati yang semakin meningkat. 

 

Kadar abu di Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan komposit labu kuning dan 

mocaf meningkatkan kandungan abu di cookies. Hal tersebut tampak dari kandungan 

abu terendah ada di formulasi kontrol mencapai 1,374±0,056 g/100 g dan kandungan 

abu tertinggi ada di formulasi C mencapai 2,453±0,073 g/100 g. Kadar abu dalam 

formulasi memberikan karakteristik abu yang belum sesuai dengan pernyataan SNI No. 
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2973:2011 mengenai cookies bahwa kadar abu maksimal dalam cookies yaitu 1,6 g/100 

g. Hal ini disebabkan karena kandungan mineral labu kuning sebesar 5,89 % abu 

(Hendrasty, 2003). 

 

Hasil analisa lemak di Tabel 6 dapat diketahui bahwa cookies yang ditambah dengan 

labu kuning dan mocaf berpengaruh terhadap peningkatan kadar lemak. Hal ini 

disebabkan karena adanya kadarlemak yang tinggi dalam tepung labu kuning sebesar 

5,04% membantu dan membantu peningkatan kadar lemak pada cookies (Hendrasty, 

2003). Kadar lemak dalam formulasi juga memberikan karakteristik kadar lemak yang 

sesuai dengan pernyataan SNI No. 2973:2011 mengenai cookies bahwa kadar lemak 

minimal dalam cookies yaitu 9,5 g/100 g.  

 

Hasil analisa korelasi lemak menunjukkan korelasi negatif yang kuat denganparameter  

hardnessyang berarti semakin rendah konsentrasi lemak akan meningkatkan hardness 

cookies. Menurut Intan et al (2014),  lemak dapat membentuk suatu kompleks dengan 

amilosa yang dapat menurunkan derajat pengembangan, namun perbandingan lemak 

yang lebih kecil dibandingkan amilosa menyebabkan hardness meningkat karena 

semakin banyak amilosa yang membentuk kompleks dengan lemak yang menyebabkan 

produk menjadi keras. Dengan demikian, kandungan pati yang semakin meningkat di 

dalam cookies menyebabkan hardness cookies menjadi semakin meningkat 

 

Hasil analisa protein di Tabel 7 dapat diketahui bahwa cookies dengan penambahan labu 

kuning dan mocaf berpengaruh terhadap penurunan kadar protein. Hal ini disebabkan 

karena kadar protein dalam tepung labu kuning mencapai 5,04 % maka kandungan 

protein cookies akan dipengaruhi oleh kadar protein tepung labu kuning yang 

ditambahkan karena tepung labu kuning diketahui memiliki kandungan protein yang 

tinggi (Hendrasty, 2003). Kandungan protein dalam formulasi juga memberikan 

karakteristik yang belum sesuai dengan pernyataan SII-0177-78 mengenai cookies 

bahwa kadar minimal protein yaitu sebesar 6 g/100 g. Kadar protein yang terkandung 

pada formulasi A (30% komposit labu kuning dan mocaf), formulasi B (40% komposit 

labu kuning dan mocaf), formulasi C (50% komposit labu kuning dan mocaf) masing-

masing 4,916±0,793 g/100 g, 4,425±0,376 g/100 g, 3,338±0,458 g/100 g lebih kecil 
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dibandingkan formulasi kontrol yaitu 5,265±0,402 g/100 g. Dengan demikian, semakin 

banyaklabu kuning dan mocaf yang ditambahkan pada formulasi memberikan 

kadarprotein yang semakin menurun. 

 

Analisa selanjutnya yaitu analisa korelasi antara kadar air dan kadar protein yang dapat 

dilihat pada Tabel 6. Dari hasil analisa korelasi, diketahui bahwa kadar air dengan kadar 

protein memiliki nilai korelasi positif yangnyata. Hal tersebut berarti peningkatan kadar 

air sangat berkaitan erat dengan peningkatan kadar protein. Hasil analisa korelasi yang 

telah didapat sesuai dengan pernyataan Rossell (2001) yang menyatakan bahwa 

kandungan protein yang lebih tinggi dapat memberikan WHC yang lebih besar. WHC 

yang lebih besar akan mencegah air yang hilang dengan menarik dan mengikat 

airselama pengolahan bahan pangan yang menggunakan suhu tinggi. Hasil analisa 

korelasi protein dengan hardness menunjukkan korelasi yang negatif secara beda nyata. 

Menurut Rossell (2001), protein memiliki kemampuan WHC yang dapat mengikat air 

dan membentuk gel di dalam cookies. Gel yang terkandung di dalam cookies 

menyebabkan hardness menjadi semakin meningkat.  

 

Hasil pengujian kadar karbohidrat secara by difference pada cookies komposit labu 

kuning dan mocaf di Tabel 9 berpengaruh terhadap peningkatan kadar karbohidrat. Hal 

ini disebabkan karena kadar karbohidrat pada labu kuning mencapai 77,65 % 

(Hendrasty, 2003). Kadar karbohidrat pada formulasi yang telah didapat belum 

memenuhi pernyataan SNI-01-2973-1992 mengenai cookies bahwa kadar karbohidrat 

pada cookies minimal 70 g/100 g. 

 

Hasil analisa korelasi karbohidrat mempunyai korelasi negatif secara beda nyata dengan 

hardness sehingga konsentrasi karbohidrat yang semakin tinggi akan meningkatkan 

hardness cookies. Hal ini sesuai dengan pendapat Matz (1992) bahwa gula akan 

mempengaruhi derajat pengembangan (spread factor) dan hardness cookies. Spread 

factor gula yang butirannya halus akan menyebabkan cookies mempunyai derajat 

pengembangan yang tinggi selama pembakaran berlangsung. Cookies dengan persentase 

gula yang lebih tinggi akan lebih mengembang daripada cookies dengan gula yang 
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jumlahnya sedikit. Kandungan gula yang lebih tinggi juga mengakibatkan cookies lebih 

tebal dan dapat menyebabkan tekstur cookies menjadi keras dan rasanya terlalu manis. 

 

Cookies yang ditambah dengan labu kuning dan mocaf memiliki nilai beta karoten yang 

semakin meningkat. Di Tabel 4, formulasi C memiliki nilai beta karoten terbesar 

sebesar 33050,847±1448,136mg/100 g. Es krim  formulasi kontrol memiliki nilai beta 

karoten terkecil sebesar 13653,4840±3525,683 mg/100 g. Menurut Sinaga (2011), labu 

kuning juga dikenal kaya akan karotenoid yang berfungsi sebagai antioksidan. 

Kandungan betakaroten pada labu kuning sebesar 1,18 mg/100g. Betakaroten termasuk 

dalam salah satu jenis karotenoid, yang memiliki aktivitas biologis sebagai provitamin-

A dan juga berperan sebagai antioksidan yang efektif. 

 

Hardness di Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin besar penambahan labu kuning dan 

mocaf dicookies maka hardness semakin meningkat. Hardness terendah berada di 

formulasi kontrol sebesar 538,706±17,459 gf yang berbeda nyata dengan formulasi C 

sebesar 690,223±90,269 gf. Nilai hardness yang meningkat disebabkan oleh persentase 

karbohidrat yang bertambah di dalam cookies. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Fennema (1996) bahwa kandungan pati membentuk struktur jaringan 

berbentuk gel yang dapat mengikat air. Menurut Farfield (2003), pemecahan 

ikatan hidrogen ini akan menyebabkan terjadi perubahan lebih lanjut seperti pengikatan 

molekul air sehingga terjadi penggelembungan molekul, pelelehan kristal, dan 

peningkatan viskositas. Matz (1992) juga menambahkan bahwa hardness yang semakin 

meningkat juga dipengaruhi oleh kadar karbohidrat yang ada di cookies. Kandungan 

gula yang lebih tinggi juga mengakibatkan cookies lebih tebal dan dapat menyebabkan 

tekstur cookies menjadi keras. 

 

Hasil analisa hardness pada cookies komposit labu kuning dan mocaf diuji lebih lanjut  

dengan analisa sensori. Steffe (1992) menyatakan bahwa hasil analisa tekstur pada 

produk yang diperoleh dengan pengukuran menggunakan alat uji sulit diintepretasikan 

pada penentuan karakteristik produk secara sensori. Oleh karena itu, hardness dapat 

ditentukan lebih jelas dan nyata dengan mengkombinasikan hardness test dengan 

analisa sensori menggunakan parameter tekstur. 
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Berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 3, penurunan nilai hardness diikuti dengan penurunan 

tingkat kesukaan terhadap hardness yang diekspresikan sebagai tekstur. Menurut Matz 

(1992), cookies dengan persentase gula yang lebih tinggi akan lebih mengembang 

secara melebar daripada cookies dengan gula yang jumlahnya sedikit. Kandungan gula 

yang lebih tinggi juga mengakibatkan cookies lebih tebal dan dapat menyebabkan 

tekstur cookies menjadi keras dan rasanya terlalu manis. Dengan demikian, cookies 

yang mempunyai rasa lebih manis lebih disukai oleh panelis. 

 

Interpretasi antara hasil pengujian overall secara sensori dengan kadar protein dapat 

diketahui bahwa penurunan nilai overall secara sensori diikuti dengan penurunan kadar 

protein. Hal ini disebabkan karena penambahan labu kuning dan mokaf yang menaikkan 

persentase karbohidrat sehingga persentasi protein di dalam cookies menjadi turun. 

Menurut Rossell (2001), kandungan protein yang lebih tinggi mampu memberikan 

WHC yang lebih besar. WHC yang lebih besar akan mencegah air yang hilang pada 

pengolahan bahan pangan yang menggunakan suhu tinggi dengan proses penarikan dan 

pengikatan air. WHC yang lebih besar menyebabkan cookies mempunyai derajat 

pengembangan yang tinggi sehingga cookies menjadi lebih renyah. 

 

 

 

 


