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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Analisa Fisik Kue Kering Kaastengels 

 

Analisa yang dilakukan pada sampel kue kering kaastengels meliputi pengujian warna 

berupa nilai L (lightness), a*, b*, serta tekstur berupa hardness. Data analisa fisik kue 

kering kaastengels dapat dilihat pada Tabel 4 sedangkan diagram intensitas warna kue 

kering kaastengels dan produk kue kering kaastengels dapat dilihat pada Gambar 2 dan 

Gambar 3. 

 

Tabel 4. Analisa Fisik Kue Kering Kaastengels 

 

Analisa 
Sampel 

K0 K1 K2 K3 

Tekstur (gf) 

(hardness)  

226,30±0,30d 208,90±1,02c 202,49±1,76b 179,57±0,69a 

Warna     

L 74,77±0,21d 68,53±0,41c 61,70±0,27b 55,44±0,58a 

a* 3,39±0,24a 3,48±0,68a 5,95±0,48b 8,07±0,42c 

b* 38,06±1,96c 29,59±1,77b 25,85±1,98a 31,25±1,82b 

Keterangan: 

K0 = kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok (kontrol)  

K1 = kue kering kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang kepok 

K2 = kue kering kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang kepok 

K3 = kue kering kaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok 

 Semua data yang tertera dalam tabel merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan pengujian Duncan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05) 

 

Hasil analisa fisik yang tertera pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata dari segi tekstur dan warna produk pada seluruh kue kering kaastengels yang 

dianalisa. Peningkatan jumlah tepung pisang kepok yang digunakan akan menghasilkan 

nilai tekstur yang semakin rendah. Warna produk dianalisa dengan nilai lightness (L), 

a*, dan b* yang dihasilkan. Nilai L (lightness) menunjukkan tingkat kecerahan produk 

di mana dapat diketahui bahwa kue kering kaastengels dengan penambahan tepung 

pisang kepok yang semakin tinggi akan menghasilkan produk dengan kecerahan yang 

semakin rendah. Jika dibandingkan kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung 

pisang kepok dengan 60% substitusi tepung pisang kepok memiliki perbedaan nilai L 
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yang cukup jauh yaitu sebesar 74,77±0,21 dan 55,44±0,58. Nilai a* mengalami 

peningkatan seiring dengan penambahan tepung pisang kepok namun nilai a* pada kue 

kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok (kontrol) dengan 20% 

substitusi tepung pisang kepok tidak berbeda nyata. Bertolakbelakang dengan nilai a*, 

peningkatkan jumlah tepung pisang kepok justru akan menyebabkan penurunan nilai b*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram intensitas warna kue kering kaastengels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Produk kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok (a), 

dengan 20% substitusi tepung pisang kepok (b), dengan 40% substitusi 

tepung pisang kepok (c), dan dengan 60% subtitusi tepung pisang kepok (d) 

 

 

 

 (a)         (b)    (c)   (d) 
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3.2. Analisa Kimia Kue Kering Kaastengels 

 

Pengujian kimia yang dilakukan pada sampel kue kering kaastengels meliputi kadar air, 

kadar abu, kadar lemak, kadar asam lemak bebas, kadar protein, kadar karbohidrat, dan 

total kalori. Data analisa kimia kue kering kaastengels dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Analisa Kimia Kue Kering Kaastengels 

 

Analisa 
Sampel 

K0 K1 K2 K3 

Kadar air (%)  3,01±0,08a 3,24±0,09a 3,58±0,03ab 3,71±0,06c  

Kadar abu (%) 2,47±0,06a 2,80±0,03b 2,89±0,01c 3,19±0,05c 

Kadar lemak (%) 42,97±0,83a 41,95±0,40a 42,02±0,60a 41,24±1,33a 

Kadar protein (%) 10,63±0,25d 9,77±0,08c 8,40±0,21b 6,55±0,02a 

Kadar karbohidrat (%) 40,28±0,86a 42,01±0,40b 43,42±0,61c 45,57±0,45d 

Kadar asam lemak 

bebas (sebagai asam 

oleat) (%) 

0,55±0,01a 

 

0,55±0,00a 0,55±0,00a 0,54±0,01a 

Total kalori  (kkal/ 

takaran saji/ 18 gram) 
109,50±2,39a 111,47±5,26a 106,79±2,10a 108,01±5,87a 

Keterangan: 

K0 = kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok (kontrol)  

K1 = kue kering kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang kepok 

K2 = kue kering kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang kepok 

K3 = kue kering kaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok 

 Semua data yang tertera dalam tabel merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan berdasarkan uji one-way ANOVA dengan pengujian Duncan pada tingkat 

kepercayaan 95% (p < 0,05) 

 

Data yang tertera pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan tepung pisang kepok 

memberikan pengaruh terhadap karakteristik kimia produk. Substitusi dengan 

konsentrasi yang semakin tinggi pada kue kering kaastengels menyebabkan peningkatan 

kadar air. Kadar abu tertinggi pada kue kering kaastengels diperoleh pada kue kering 

kaaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok. Penggunaan jumlah tepung 

pisang kepok yang berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata pada kadar lemak 

maupun kadar asam lemak bebas (sebagai asam oleat) dalam kue kering kaaastengels. 

Kue kering kaastengels dengan subtitusi tepung pisang kepok akan mengalami 

penurunan pada kadar protein di mana perlakuan 60% substitusi tepung pisang kepok 

memiliki kadar protein hanya sebesar 6,55±0,02%. Penggunaan tepung pisang kepok 
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memberikan perbedaan yang nyata terhadap kadar karbohidrat pada kue kering 

kaastengels, di mana semakin tinggi konsentrasi yang digunakan menghasilkan produk 

dengan kadar karbohidrat yang semakin tinggi. Kalori tertinggi diperoleh pada kue 

kering kaastengels dengan 20% subtitusi tepung pisang kepok namun tidak ditemukan 

perbedaan yang nyata pada nilai kalori seluruh kue kering kaastengels yang diuji. 

Secara keseluruhan, kue kering kaastengels pada keempat perlakuan yang berbeda telah 

memenuhi standar SNI 01-2973-2011 yang mengatur mengenai syarat mutu biskuit 

yang baik, di mana mencantumkan standar kadar air, protein, dan asam lemak bebas 

(sebagai asam oleat). 

 

3.3. Analisa Sensori Kue Kering Kaastengels 

 

Analisa sensori yang dilakukan pada sampel kue kering kaastengels meliputi lima 

atribut yaitu warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall. Data analisa sensori kue kering 

kaastengels dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 4. 

 

Tabel 6. Analisa Sensori Kue Kering Kaastengels 

 

Sampel 
Atribut  

Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 

K0 5,33± 0,63a 4,76±0,64a 4,65±0,72a 4,94±0,67a 5,01±0,62a 

K1 4,43±0,76b 4,50±0,79ab 4,36±0,82ab 4,33±0,64b 4,54±0,64b 

K2 3,31±0,71c 4,34±0,63b 4,23±0,73bc 3,88±0,77c 3,95±0,72c 

K3 3,26±0,35c 4,36±0,54b 3,88±0,88c 4,11±0,67bc 4,01±0,62c 

Keterangan: 

K0 = kue kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok (kontrol)  

K1 = kue kering kaastengels dengan 20% substitusi tepung pisang kepok 

K2 = kue kering kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang kepok 

K3 = kue kering kaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok 

 Semua data yang tertera dalam tabel merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Data dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan berdasarkan pengujian Mann Whitney pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) 

 Range nilai sensori yang digunakan adalah 1 – 6; di mana 1 adalah nilai terendah (sangat tidak 

disukai) dan 6 adalah nilai tertinggi (sangat disukai) 

 

Berdasarkan data pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa substitusi tepung pisang kepok 

dengan jumlah yang berbeda akan memberikan score penerimaan yang berbeda dari 

beberapa atribut. Penambahan jumlah tepung pisang kepok yang semakin tinggi 

menyebabkan penurunan score pada atribut warna kue kering kaastengels sehingga kue 
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kering kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok memiliki score tertinggi. Score 

penerimaan atribut aroma pada kue kering kaastengels dengan jumlah substitusi tepung 

pisang kepok yang semakin tinggi mengalami penurunan. Kue kering kaastengels 

kaastengels tanpa substitusi tepung pisang kepok mendapatkan score tertinggi dari segi 

tekstur, di mana score tersebut akan menurun seiring peningkatan jumlah substitusi 

tepung pisang kepok. Score penerimaan atribut rasa terendah pada kue kering 

kaastengels diperoleh pada kue kering kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang 

kepok, namun score tersebut tidak ditemukan perbedaan yang nyata jika dibandingkan 

dengan kue kering kaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok. Score 

penerimaan atribut overall mengalami penurunan dengan adanya penambahan tepung 

pisang kepok yang semakin tinggi. Kue kering kaastengels dengan 40% substitusi 

tepung pisang kepok mendapatkan score terendah, namun score penerimaan atribut 

overall pada kue kering kaastengels dengan 40% substitusi tepung pisang kepok dan 

kue kering kaastengels dengan 60% substitusi tepung pisang kepok tidak ditemukan 

perbedaan yang nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Atribut Sensori Kue Kering Kaastengels 


