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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1.Karakteristik Kimia Kulit Pie 

3.1.1. Kadar Air Kulit Pie 

Hasil pengujian kadar air pada kulit pie dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 8. Kadar Air Kulit Pie 

Sampel Kadar Air (%) 

KT 3,42 ± 0,0014
d 

KM 1,90 ± 0,0013
a 

M80B20 1,98 ± 0,0015
ab 

M60B40 2,12 ± 0,0015
b 

M40B60 2,43 ± 0,0021
c 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standard deviasi. 

b. Nilai huruf superscript  yang berbeda pada satu  kolom  menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

c. KT   : kontrol tepung terigu 

d. KM  : kontrol tepung mocaf 

e. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

f. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

g. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

 

Pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara kadar air kulit 

pie perlakuan kontrol tepung terigu, kontrol tepung mocaf, serta perlakuan modifikasi 

tepung mocaf dan tepung beras. Kulit pie kontrol tepung terigu memiliki kadar air 

tertinggi yaitu sebesar 3,42 ± 0,0014%, sedangkan kadar air kulit pie terendah terdapat 

pada kulit pie kontrol mocaf yaitu 1,90 ± 0,0013%. Kadar air kulit pie perlakuan 

modifikasi tepung mocaf dan tepung beras memiliki nilai yang beragam dan berkisar 

pada nilai 2% hingga 3%. Berdasarkan data pada Tabel 8, semakin tinggi konsentrasi 

tepung beras yang diberikan akan meningkatkan tingkat kadar air kulit pie. 
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3.2. Karakteristik Fisik Kulit Pie 

3.2.1. Hasil Penampakan Fisik 

3.2.1.1. Hasil Penampakan Fisik Kulit Pie 

Hasil penampakan fisik kulit pie perlakuan kontrol terigu dan mocaf serta modifikasi 

tepung mocaf dan tepung beras dari adonan hingga produk jadi dapat dilihat pada Tabel 

9. 

 

Tabel 9. Hasil Penampakan Fisik Kulit Pie 

Perlakuan 
Sampel 

Adonan Setelah Pemanggangan 

KT 

  

KM 
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M80B20 

  

M60B40 

  

M40B60 

  

Keterangan: 

a. KT   : kontrol tepung terigu 

b. KM  : kontrol tepung mocaf 

c. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

d. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

e. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

 

 



19 
 

 

 

3.2.1.2. Hasil Penampakan Fisik Kulit Pie dengan Vla 

Hasil penampakan fisik kulit pie dengan vla perlakuan kontrol terigu dan mocaf serta 

modifikasi tepung mocaf dan tepung beras dari adonan hingga produk jadi dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Hasil Penampakan Fisik Kulit Pie dengan Vla 

Perlakuan 
Sampel 

Adonan Setelah Pemanggangan 

KT 

  

KM 

  

M80B20 
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M60B40 

  

M40B60 

  

Keterangan: 

a. KT   : kontrol tepung terigu 

b. KM  : kontrol tepung mocaf 

c. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

d. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

e. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

 

3.2.2. Hardness 

Hasil pengukuran tingkat kekerasan pada kulit pie perlakuan kontrol terigu dan mocaf 

dengan modifikasi tepung mocaf dan tepung beras dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Tingkat Kekerasan Kulit Pie 

Sampel Tingkat Kekerasan (gf) 

KT 644,21 ± 16,64
d 

KM 361,20 ± 14,72
a 

M80B20 374,28 ± 30,49
a 

M60B40 453,42 ± 19,55
b 

M40B60 551,38 ± 18,97
c 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standard deviasi. 

b. Nilai huruf superscript  yang berbeda pada satu  kolom  menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

c. KT   : kontrol tepung terigu 

d. KM  : kontrol tepung mocaf 

e. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

f. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

g. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada tingkat 

kekerasan kulit pie perlakuan kontrol tepung terigu, perlakuan kontrol tepung mocaf, 

serta perlakuan modifikasi tepung mocaf dan tepung beras. Kulit pie perlakuan kontrol 

terigu memiliki tingkat kekerasan yang paling tinggi yaitu sebesar 644,21 ± 16,64 gf 

yang diikuti oleh kulit pie modifikasi tepung mocaf 40% dan tepung beras 60% yaitu 

sebesar 551,38 ± 18,97 gf. Sedangkan kulit pie perlakuan kontrol mocaf memiliki 

tingkat kekerasan paling rendah yaitu sebesar 361,20 ± 14,72 gf. 
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Keterangan : 

a. KT   : kontrol tepung terigu 

b. KM  : kontrol tepung mocaf 

c. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

d. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

e. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

Gambar 3. Hardness Kulit Pie 

 

Pada Gambar 3 dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan kulit pie tertinggi terdapat 

pada sampel kulit pie kontrol terigu, sedangkan kulit pie kontrol mocaf memiliki tingkat 

kekerasan paling rendah. Semakin tinggi konsentrasi penambahan tepung beras pada 

adonan maka semakin tinggi pula tingkat kekerasan kulit pie yang dihasilkan. 

 

3.2.3. Warna 

Hasil pengukuran warna kulit pie antara perlakuan kontrol dengan perlakuan modifikasi 

tepung mocaf dan tepung beras dapat dilihat pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Intensitas Warna Kulit Pie 

Intensitas Warna Sampel Nilai 

L KT 74,76 ± 1,12
a 

 KM 81,25 ± 0,68
c 

 M80B20 79,82 ± 0,55
b 

 M60B40 79,25 ± 0,54
b 

 M40B60 79,16 ± 0,34
b 

a
* 

KT 2,71 ± 0,14
c 

 KM 1,13 ± 0,06
a 

 M80B20 1,57 ± 0,10
b 

 M60B40 1,67 ± 0,06
b 

 M40B60 1,68 ± 0,11
b 

b
* 

KT 32,36 ± 0,45
d 

 KM 26,65 ± 0,15
a 

 M80B20 29,57 ± 0,26
b 

 M60B40 31,17 ± 0,55
c 

 M40B60 31,97 ± 0,14
d 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standard deviasi. 

b. Nilai huruf superscript  yang berbeda pada satu  kolom  menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan. 

c. KT   : kontrol tepung terigu 

d. KM  : kontrol tepung mocaf 

e. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

f. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

g. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

Pada Tabel 12, dapat dilihat bahwa nilai L pada kulit pie perlakuan kontrol terigu, 

kontrol mocaf, serta perlakuan modifikasi tepung mocaf dan tepung beras berbeda 

nyata. Kulit pie kontrol mocaf memiliki nilai L tertinggi yaitu sebesar 81,25 ± 0,68, 

sedangkan kulit pie kontrol terigu memiliki nilai L terendah yaitu sebesar 74,76 ± 1,12. 

Kulit pie dengan modifikasi tepung mocaf dan tepung terigu memiliki nilai L yang 

hampir sama. Kulit pie kontrol terigu memiliki nilai a
*
 tertinggi yaitu 2,71

 
± 0,14, 

sedangkan nilai a
*
 terendah terdapat pada kulit pie perlakuan tepung mocaf 80% dengan 

penambahan tepung beras 20% yaitu 1,13 ± 0,06. Untuk nilai b
*
 tertinggi terdapat pada 

kulit pie kontrol terigu sebesar 32,36 ± 0,45 yang diikuti oleh kulit pie perlakuan tepung 

mocaf 40% dengan penambahan tepung beras 60% yaitu 31,97 ± 0,14. Sedangkan kulit 

pie kontrol mocaf memiliki nilai b
*
 terendah yaitu sebesar 26,65 ± 0,15. 
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3.3. Sensori 

Selain uji fisik dan kimia, dilakukan juga pengujian terhadap tingkat kesukaan 

masyarakat. Pengujian sensori ini meliputi atribut warna, aroma, tekstur, rasa, serta rasa 

pada kulit pie yang berisi vla dapat dilihat pada Tabel 13.  

 

Tabel 13. Penilaian Sensori Kulit Pie pada Masyarakat 

Sampel 
Atribut 

Warna Aroma Tekstur Rasa Rasa (Vla) 

KT 3,23 ± 1,43
a 

3,93 ± 1,28
b 

3,50 ± 1,65
b 

3,50 ± 1,46
c 

3,53 ± 1,45
b 

KM 2,70 ± 1,34
a 

2,67 ± 1,42
a 

2,50 ± 1,36
a 

2,30 ± 1,49
a 

2,67 ± 1,39
a 

M80B20 2,90 ± 1,30
a 

2,60 ± 1,35 
a 

2,50 ± 1,28
a 

2,67 ± 1,15
ab 

2,90 ± 1,54
ab 

M60B40 3,20 ± 1,56
a 

2,93 ± 1,26
a 

3,33 ± 1,32
b 

3,33 ± 1,37
bc 

2,90 ± 1,47
ab 

M40B60 2,96 ± 1,47
a 

2,87 ± 1,43
a 

3,20 ± 1,19
ab 

3,20 ± 1,32
bc 

3,00 ± 1,14
ab 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standard deviasi. 

b. Nilai huruf superscript  yang berbeda pada satu  kolom  menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji S-N-K. 

c. KT   : kontrol tepung terigu 

d. KM  : kontrol tepung mocaf 

e. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

f. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

g. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

Tabel 14. Penilaian Rasa Kulit Pie Sebelum dan Sesudah Penambahan Vla  

Sampel 

Atribut 

Rasa (Sebelum 

Penambahan Vla) 

Rasa (Sesudah 

Penambahan Vla) 

KT 3,50 ± 1,46
1 

3,53 ± 1,45
1 

KM 2,30 ± 1,49
2 

2,67 ± 1,39
2 

M80B20 2,67 ± 1,15
3 

2,90 ± 1,54
3 

M60B40 3,33 ± 1,37
4 

2,90 ± 1,47
4 

M40B60 3,20 ± 1,32
5 

3,00 ± 1,14
5 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standard deviasi. 

b. Nilai huruf superscript  yang berbeda pada satu  baris  menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara sebelum dan sesudah penambahan vla dengan menggunakan uji Paired T Test.   

c. KT   : kontrol tepung terigu 

d. KM  : kontrol tepung mocaf 

e. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

f. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

g. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 
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Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa terdapat 5 atribut yang diujikan, yaitu warna, aroma, 

tekstur, rasa, dan rasa pada kulit pie yang berisi vla dengan 5 sampel uji. Pada atribut 

warna, dapat diketahui tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kulit pie perlakuan 

kontrol terigu, kontrol mocaf, dan perlakuan modifikasi tepung mocaf dengan 

penambahan tepung beras. Pada atribut aroma, terdapat perbedaan nyata antara kulit pie 

perlakuan kontrol terigu dengan kulit pie kontrol mocaf dan perlakuan modifikasi 

tepung mocaf dengan penambahan tepung beras. Namun, aroma pada kulit pie kontrol 

mocaf dan perlakuan modifikasi tepung mocaf dengan penambahan tepung terigu tidak 

berbeda nyata.  

 

Pada atribut tekstur, dapat dilihat bahwa terdapat kemiripan sifat pada tekstur kulit pie 

modifikasi tepung mocaf 60% dan tepung beras 40%, kulit pie modifikasi tepung mocaf 

40% dan tepung beras 60% dengan kulit pie perlakuan terigu. Sedangkan, kulit pie 

perlakuan modifikasi tepung mocaf 80% dan tepung beras 20% memiliki kemiripan 

sifat tekstur dengan kulit pie perlakuan mocaf. Pada atribut rasa, dapat diketahui bahwa 

terdapat perbedaan nyata antara sampel kontrol terigu, sampel kontrol mocaf dengan 

sampel modifikasi tepung mocaf dan tepung beras. Dapat diketahui bahwa sampel 

dengan modifikasi tepung mocaf 60% dan tepung beras 40% serta tepung mocaf 40% 

dan tepung beras 60% memiliki atribut rasa yang mendekati sampel kontrol terigu. 

Sedangkan sampel dengan modifikasi tepung mocaf 80% dan tepung beras 20% 

memiliki atribut rasa yang mendekati sampel kontrol mocaf. Pada atribut rasa pada kulit 

pie yang telah ditambahkan dengan vla, terdapat perbedaan  nyata antar sampel kontrol 

terigu dan sampel kontrol mocaf. Dapat diketahui bahwa kulit pie perlakuan modifikasi 

tepung mocaf dan tepung beras dengan berbagai konsentrasi memiliki atribut rasa yang 

dapat menghubungkan terhadap karakteristik rasa sampel kontrol terigu dan kontrol 

mocaf. 

 

Pada hasil pengamatan pada Tabel 13 dapat disimpulkan bahwa uji sensori 

menggunakan uji ranking yang dilakukan oleh 30 panelis terlatih menunjukkan bahwa 

pie yang paling disukai dalam semua atribut adalah pie kontrol terigu dengan nilai 3,23 

± 1,43 pada atribut warna, atribut aroma dengan nilai 3,87 ± 1,41, atribut tekstur dengan 

nilai 3,47 ± 1,69, atribut rasa dengan nilai 3,27 ± 1,55, dan atribut rasa menggunakan 
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vla dengan nilai 3,53 ± 1,59. Pie yang paling kurang disukai oleh panelis dalam atribut 

warna, tektur, rasa dan rasa setelah penambahan vla adalah pie kontrol mocaf dengan 

nilai 2,70 ± 1,34; 2,50 ± 1,36; 2,30 ± 1,49 dan 2,67 ± 1,39, serta atribut aroma pada pie 

modifikasi tepung mocaf konsentrasi 80% dan tepung beras konsentrasi 20% sebesar 

2,60 ± 1,35. Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

antar produk yang tidak diberi vla dan diberi vla tidak berbeda nyata, yang berarti 

bahwa adanya penambahan vla tidak mengubah penilaian panelis terhadap kulit pie. 

Hasil pengujian dengan uji Paired T Test ini dapat dilihat pada Lampiran 7. Hasil 

pengujian sensori ranking hedonik oleh panelis tidak terlatih juga disajikan dengan 

grafik radar yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.  

 

 

Keterangan : 

a. KT   : kontrol tepung terigu 

b. KM  : kontrol tepung mocaf 

c. M80B20  : tepung mocaf 80%, tepung beras 20% 

d. M60B40  : tepung mocaf 60%, tepung beras 40% 

e. M40B60  : tepung mocaf 40%, tepung beras 60% 

 

Gambar 4. Karakteristik Sensori Pie dengan melibatkan 30 Responden 
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