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4. PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kulit pie berbahan baku tepung 

terigu yang telah dikenal masyarakat dibandingkan dengan kulit pie berbahan baku 

tepung mocaf serta kulit pie dengan bahan baku modifikasi tepung mocaf yang 

ditambahkan dengan tepung beras. Perbedaan bahan baku yang digunakan inilah yang 

membedakan karakteristik antar sampel. Dalam penelitian ini dilakukan 3 analisa yaitu 

analisa kimia kulit pie, analisa fisik kulit pie, dan sensori. Pada analisa kimia kulit pie 

dilakukan pengukuran kadar air kulit pie. Pada analisa fisik dilakukan pengukuran 

tingkat kekerasan atau hardness pada kulit pie dan pengukuran warna, serta sensori 

dengan menggunakan 30 panelis tidak terlatih.  

 

4.1. Karakteristik Kimia Kulit Pie 

Penelitian pada karakteristik kimia kulit pie dilakukan dengan pengujian kadar air pada 

kulit pie. Pengujian kadar air ini dilakukan untuk mengetahui banyak air yang terdapat 

dalam kulit pie dan nilainya berupa persen. Pada hasil penelitian, kadar air pada kulit 

pie dengan beberapa perlakuan memiliki nilai kadar air berkisar 2% - 3%. Pengujian 

nilai kadar air kulit pie akan dibandingkan dengan Standar Mutu Biskuit dari SNI 

karena pie termasuk produk bakery yang memiliki karakteristik yang serupa. Kadar air 

kulit pie pada penelitian ini telah sesuai dengan SNI 2973:2011 perbaharuan dari SNI 

01-2973-1992 tentang Standar Mutu Biskuit menyatakan bahwa nilai kadar air biskuit 

maksimal 5%. Nilai kadar air pie yang berkisar 2% hingga 3% menunjukkan bahwa 

produk pie ini akan memiliki sifat lebih tahan lama.  

 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa kadar air pie kontrol dan berbagai perlakuan 

memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan. Hal ini dikarenakan produk yang 

dihasilkan dari bahan baku tepung mocaf, tepung terigu, serta berbahan baku kombinasi 

tepung mocaf dan tepung beras memiliki karakteristik yang berbeda. Pada hasil 

penelitian dapat dilihat bahwa, pie kontrol tepung terigu memiliki kadar air paling 

tinggi. Selain itu, dapat dilihat pula  bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung beras 

yang diberikan maka akan menghasilkan produk pie dengan kadar air yang semakin 

tinggi pula.  
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Pie berbahan baku tepung terigu memiliki kadar air yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan pie berbahan baku mocaf dikarenakan perbedaan kadar air pada tepung terigu 

dan tepung mocaf. Umumnya, kadar air tepung mocaf lebih rendah dibandingkan 

dengan kadar air tepung terigu. Menurut Amanu dkk (2014), kadar air tepung mocaf 

berkisar ±11%, sedangkan kadar air pada tepung terigu protein rendah berkisar ±13%. 

Perbedaan kadar air pada bahan baku pie inilah yang membuat perbedaan pada produk 

yang dihasilkan, sehingga kulit pie berbahan baku tepung terigu memiliki kadar air 

lebih tinggi dibanding dengan kulit pie berbahan baku tepung mocaf. Adanya 

kandungan gluten pada tepung terigu berpengaruh terhadap kadar air kulit pie yang 

dihasilkan. Semakin tinggi kandungan gluten pada tepung yang digunakan maka akan 

membuat lepasnya molekul air pada saat proses pemanggangan menjadi semakin sulit. 

Tidak adanya kandungan gluten pada tepung mocaf membuat kulit pie berbahan tepung 

mocaf memiliki kadar air yang lebih rendah karena banyaknya molekul air yang lepas 

pada saat proses pemanggangan berlangsung. 

 

Selain perbedaan kadar air serta ada tidaknya gluten pada tepung terigu dan tepung 

mocaf, perbedaan ini juga dipengaruhi oleh perbedaan kandungan pati pada masing-

masing tepung. Menurut Direktorat Gizi Depkes RI (2004), jumlah kandungan bahan 

pati dalam tepung mocaf adalah 88 gram per 100 gram bahan, tepung beras sebesar 80 

gram per 100 gram bahan dan tepung terigu sebesar 77 gram per 100 gram bahan. 

Komponen utama dalam pati adalah amilosa dan amilopektin. Amilopektin mempunyai 

struktur rantai yang bercabang dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa dan α-(1,6)-D-glukosa, 

sedangkan amilosa memiliki struktur rantai yang lurus dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa. 

Struktur rantai amilosa dan amilopektin dapat dilihat pada Gambar 5 dan 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Rantai Amilosa 
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Gambar 6. Struktur Rantai Amilopektin 

 

Kandungan amilosa yang rendah pada tepung yang mengandung pati akan 

menghasilkan produk yang bersifat rapuh dan kerapatannya rendah. Selain itu, 

rendahnya kandungan amilosa pada tepung yang mengandung pati juga akan 

menurunkan kadar air produk yang dihasilkan (Wanita dan Endang, 2013). Hal ini 

dikarenakan struktur rantai amilosa (dapat dilihat pada Gambar 5) memiliki banyak 

gugus hidroksil sehingga amilosa memiliki sifat polar dan dapat membentuk ikatan 

hidrogen yang lebih besar (Matz, 1976). Oleh karena itu, semakin tinggi kandungan 

amilosa dalam tepung yang digunakan maka semakin tinggi kadar air produk yang 

dihasilkan karena kemampuan pati dalam menyerap air lebih besar. Kandungan amilosa 

pada tepung terigu sebesar 28% dan amilopektin sebesar 72% (Pradipta & Widya, 

2015), kandungan amilosa pada tepung mocaf sebesar 19% dan amilopektin 81%, dan 

kandungan amilosa pada tepung beras sebesar 22% dan amilopektin 78% (Wanita dan 

Endang, 2013). Tingginya kandungan amilosa pada tepung terigu dibanding dengan 

tepung mocaf membuat kulit pie berbahan baku tepung terigu memiliki kadar air yang 

lebih tinggi.  

 

4.2. Karakteristik Fisik Kulit Pie 

4.2.1. Tekstur 

Pengujian karakteristik fisik kulit pie dilakukan dengan menganalisa tekstur pie untuk 

mengetahui hardness dari pie kontrol terigu, kontrol mocaf, serta modifikasi tepung 

mocaf dan tepung beras. Salah satu parameter mutu yang diperhatikan pada produk pie 

adalah tekstur pie. Pie yang memiliki mutu baik dan dapat diterima masyarakat adalah 
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pie dengan tekstur yang renyah. Hardness merupakan parameter yang digunakan untuk 

mengukur besar gaya untuk membuat suatu produk atau bahan berubah bentuknya 

(Winarno, 2004). Pengujian tekstur ini akan dilihat berdasarkan nilai hardness dan 

dilakukan dengan menggunakan alat Texture Analyzer.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai hardness tertinggi terdapat 

pada pie kontrol terigu. Sedangkan nilai hardness terendah terdapat pada pie kontrol 

mocaf. Nilai hardness pada pie akan semakin tinggi ketika konsentrasi tepung beras 

yang ditambahkan pada adonan juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pie 

dengan jumlah konsentrasi tepung beras yang semakin tinggi menghasilkan tesktur yang  

lebih keras atau renyah.  

 

Pie kontrol mocaf memiliki tekstur yang lebih lunak dibanding dengan pie perlakuan 

lainnya karena pengaruh dari proses pembuatan tepung mocaf. Tepung mocaf  

merupakan tepung singkong yang telah mengalami proses fermentasi. Proses fermentasi 

pada pembuatan tepung mocaf ini mengakibatkan adanya perbedaan tepung mocaf pada 

segi warna dan kandungan amilosanya. Amilosa adalah bagian dari pati yang berperan 

sebagai pemberi sifat keras (Hartati et al., 2003). Perbedaan kandungan amilosa ini 

berpengaruh pada kemampuan absorbsi air pada saat pengolahan. Amilosa adalah 

molekul linear polisakarida dengan ikatan glikosidik -1,4 dengan derajar polimerisasi 

beberapa ratus unit glukosa (Wanita dan Endang, 2013). Amilosa memiliki ikatan 

intramolekul yang lebih kuat, sehingga semakin tinggi kandungan amilosa dalam bahan 

akan menghasilkan produk yang memiliki kerapatan yang tinggi. Sedangkan, tepung 

dengan kandungan amilosa yang rendah cenderung menghasilkan produk yang bersifat 

rapuh dan kerapatannya rendah (Wanita dan Endang, 2013). Kandungan amilosa pada 

tepung terigu sebesar 28% dan amilopektin sebesar 72% (Pradipta & Widya, 2015), 

kandungan amilosa pada tepung mocaf sebesar 19% dan amilopektin 81%, dan 

kandungan amilosa pada tepung beras sebesar 22% dan amilopektin 78% (Wanita dan 

Endang, 2013).  Kandungan amilosa pada tepung mocaf lebih rendah dibanding dengan 

tepung terigu, hal inilah yang membuat pie berbahan tepung mocaf memiliki tingkat 

kekerasan yang lebih rendah. Kandungan amilosa yang tinggi pada tepung terigu, 

membuat pie yang dihasilkan memiliki kerapatan yang tinggi dan menghasilkan produk 
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yang tidak rapuh. Selain itu, rendahnya kadar air pada produk maka produk akan lebih 

mudah dipatahkan (Nurani, 2013). Rendahnya kadar air pada kulit pie berbahan baku 

tepung mocaf membuat kulit pie berbahan baku tepung mocaf lebih memiliki 

karakteristik mudah dipatahkan dibanding kulit pie berbahan baku tepung terigu. 

 

Kandungan amilopektin pada masing-masing tepung berpengaruh pada gelatinisasi yang 

terjadi selama proses pemanggangan adonan berlangsung. Suhu gelatinisasi pada tepung 

terigu adalah 54,5°C - 64°C, suhu gelatinisasi tepung mocaf adalah 52°C - 65°C, 

sedangkan suhu gelatinisasi tepung beras adalah 68°C - 78°C (Wanita dan Endang, 

2013). Gelatinisasi yang terjadi pada saat proses pemanggangan berlangsung 

mengakibatkan komponen pati lebih mudah dicerna sehingga produk berpati menjadi 

enak atau dikatakan sudah matang ketika pati telah mengalami gelatinisasi (Whistler et 

al., 1984). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kandungan amilopektin pada 

masing-masing tepung berpengaruh terhadap rasa yang dihasilkan dari produk pie. 

 

4.2.2. Warna 

Salah satu parameter penerimaan produk dalam masyarakat serta menjadi tolak ukur 

mutu produk tersebut adalah warna. Analisa warna pada produk pie ini dilakukan secara 

objektif dengan menggunakan alat chromameter. Dengan pengukuran menggunakan 

chromameter, kita dapat melihat nilai warna dengan satuan L*, a*, dan b*. 

 

Berdasarkan hasil penelitian terlihat terdapat perbedaan yang nyata pada intensitas 

warna pie kontrol terigu, kontrol mocaf, serta modifikasi tepung mocaf dan tepung 

beras. Nilai L pada chromameter menunjukkan tingkat gelap terang pada produk, 

dengan nilai yang berkisar 0 hingga 100. Jika nilai L mendekati 100 menunjukkan 

bahwa produk memiliki intensitas warna yang sangat cerah atau mendekati putih, 

sedangkan jika nilai L mendekati 0 menunjukkan intensitas warna produk yang gelap 

atau mendekati warna hitam (Makinde dan Akinoso, 2014). Berdasar hasil penelitian 

yang ada, dapat diketahui bahwa nilai L pie kontrol mocaf lebih tinggi dibanding 

dengan pie kontrol terigu serta modifikasi tepung mocaf dan tepung beras. Sedangkan 

pie modifikasi tepung mocaf dan tepung beras memiliki nilai L yang lebih tinggi 

dibanding dengan pie kontrol terigu.  
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Semakin tinggi konsentrasi mocaf yang ditambahkan maka nilai L pada pie yang 

dihasilkan juga akan semakin tinggi. Ini menandakan bahwa pie dengan bahan baku 

mocaf memiliki warna yang lebih putih dibanding dengan pie berbahan baku terigu 

karena tepung mocaf memiliki warna yang lebih putih dibanding dengan tepung terigu. 

Hal ini dikarenakan pengaruh proses fermentasi dalam pembuatan tepung mocaf. Proses 

fermentasi pada pembuatan tepung mocaf dilakukan dengan cara basah, yaitu adanya 

proses perendaman dalam air dan proses perendaman ini berfungsi untuk mencegah 

bahan mengalami proses pencoklatan (browning). Tepung ubi kayu memiliki 

kandungan protein yang dapat memicu pencoklatan pada produk ketika mengalami 

proses pemanasan atau pengeringan (drying) (Kusumanto, 2009) dalam Normasari 

(2010). Namun, sebagian besar protein memiliki sifat larut air, sehingga dengan adanya 

proses fermentasi secara basah dapat membuat kadar protein pada tepung ubi kayu 

menurun. Turunnya kandungan protein pada tepung membuat derajat putih tepung 

mocaf meningkat sehingga dihasilkan produk yang lebih putih (Hidayat, 2009). 

Sedangkan, tepung terigu dan tepung beras yang tidak mengalami proses fermentasi 

menghasilkan produk yang lebih kecoklatan dibanding dengan pie tepung mocaf. Hal 

ini dikarenakan proses karamelisasi pada gula dan adanya reaksi Maillard. Reaksi 

Maillard adalah reaksi yang terjadi antara gugus karbonil karbohidrat dengan asam 

amino pada saat adanya proses pemanasan dan menghasilkan glikosilamin. Selanjutnya, 

glikosilamin mengalami polimerisasi dan terbentuk senyawa “melanoidin” yang 

mennghasilkan warna gelap pada produk sehingga produk berwarna kecoklatan (Riyadi, 

2008) dalam Normasari (2010). Hal ini didukung oleh Fardiaz dkk (1992), yang 

menyatakan bahwa reaksi Maillard atau disebut dengan reaksi pencoklatan akan 

mempengaruhi perubahan warna produk menjadi kecoklatan.  

 

Nilai a* yang terdapat pada chromameter menunjukkan intensitas warna merah hingga 

hijau. Jika nilai a* bernilai positif maka produk yang diuji cenderung berwarna merah, 

sedangkan jika nilai a* bernilai negatif maka produk yang diuji cenderung berwarna 

hijau (Makinde dan Akinoso, 2014). Berdasarkan hasil penelitian yang ada, nilai a* 

pada produk pie bernilai positif semua, hal ini menunjukkan bahwa produk pie 

cenderung berwarna merah. Nilai a* tertinggi terdapat pada pie kontrol terigu yaitu 2,71 
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± 0,14, sedangkan nilai a* terendah terdapat pada pie kontrol mocaf yaitu sebesar 1,13 ± 

0,06. Nilai a* pie modifikasi tepung mocaf dan tepung beras bervariasi, nilai a* akan 

semakin meningkat apabila konsentrasi tepung beras yang ditambahkan juga meningkat. 

Hal ini menandakan bahwa pie tepung terigu memiliki warna sedikit lebih merah 

dibanding dengan pie tepung mocaf. Hal ini dikarenakan adanya reaksi Maillard yang 

terjadi pada pie tepung terigu lebih baik sehingga dihasilkan produk yang berwarna 

cenderung lebih coklat. Reaksi Maillard adalah reaksi yang terjadi antara gugus 

karbonil karbohidrat dengan asam amino pada saat adanya proses pemanasan dan 

menghasilkan glikosilamin. Kemudian, glikosilamin mengalami polimerisasi dan 

terbentuk senyawa “melanoidin” yang menghasilkan warna gelap pada produk sehingga 

produk berwarna kecoklatan (Riyadi, 2008) dalam Normasari (2010).  

 

Nilai b* yang terdapat pada chromameter menunjukkan intensitas warna kuning hingga 

biru. Jika nilai b* bernilai positif maka produk yang diuji cenderung berwarna kuning, 

sedangkan jika nilai b* bernilai negatif maka produk yang diuji cenderung berwana biru 

(Makinde dan Akinoso, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa nilai 

b* pada produk pie bernilai positif semua, hal ini menunjukkan bahwa produk pie 

cenderung berwarna kuning. Nilai b* tertinggi terdapat pada pie kontrol terigu yaitu 

sebesar 32,36 ± 0,45, sedangkan nilai b* terendah terdapat pada pie kontrol mocaf 

sebesar 26,65 ± 0,15. Nilai b* pie modifikasi tepung mocaf dan tepung beras bervariasi, 

nilai b* akan semakin meningkat jika konsentrasi tepung beras yang ditambahkan juga 

meningkat. Hal ini menandakan bahwa pie tepung terigu memiliki warna yang lebih 

kuning dibanding dengan pie tepung mocaf. Namun, pie akan memiliki warna yang 

cenderung semakin kuning jika konsentrasi tepung beras ditambahkan.  

 

Pie berbahan baku tepung mocaf memiliki warna yang lebih pucat dikarenakan warna 

asli dari tepung mocaf lebih putih dibanding dengan tepung terigu. Hal ini dikarenakan 

kandungan  protein yang terlarut dalam air selama proses fermentasi tepung mocaf 

berlangsung. Protein dalam tepung sendiri berperan sebagai pemicu pencoklatan pada 

produk ketika mengalami proses pemanasan atau pengeringan (Kusumanto. 2009) 

dalam Normasari (2010). Selain itu, dengan rendahnya kandungan protein pada mocaf 

juga menyebabkan terjadinya reaksi Maillard tidak sebaik pada pie berbahan terigu. 
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Reaksi Maillard adalah reaksi yang terjadi antara gugus karbonil karbohidrat dengan 

asam amino pada saat adanya proses pemanasan dan menghasilkan glikosilamin. 

Kemudian, glikosilamin mengalami polimerisasi dan terbentuk senyawa “melanoidin” 

yang menghasilkan warna gelap pada produk sehingga produk berwarna kecoklatan 

(Riyadi, 2008) dalam Normasari (2010). Hal ini didukung oleh Fardiaz dkk (1992), 

yang menyatakan bahwa reaksi Maillard atau disebut dengan reaksi pencoklatan akan 

mempengaruhi perubahan warna produk menjadi kecoklatan. Oleh karena itu produk 

pie dengan konsentrasi tepung mocaf yang tinggi menghasilkan produk yang cenderung 

lebih pucat, berbeda halnya dengan produk pie dengan konsentrasi tepung mocaf yang 

rendah menghasilkan produk yang cenderung kuning kecoklatan. 

 

4.3. Pengujian Sensori 

Pengujian sensori dilakukan menggunakan uji ranking secara hedonik, uji ranking ini 

memiliki skala 1 hingga 5, nilai 1 menunjukkan bahwa produk pie yang paling tidak 

disukai hingga nilai 5 menunjukkan produk pie yang paling disukai oleh panelis. 

Pengujian sensori ini digunakan panelis tidak terlatih sebanyak 30 orang. Pengujian 

sensori ini meliputi parameter warna, aroma, tekstur, rasa, dan rasa pie berisi vla. 

Tujuan dilakukannya uji ranking hedonik ini adalah untuk mengukur penilaian panelis 

terhadap produk, mengetahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk, serta 

untuk mengetahui dengan adanya penambahan vla apakah dapat mengubah penilaian 

panelis terhadap produk. Berdasarkan hasil penelitian, pie kontrol terigu adalah pie yang 

paling disukai dari seluruh parameter meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan rasa 

setelah penambahan vla. Pada pie berbasis tepung mocaf yang paling disukai oleh 

panelis adalah pie modifikasi tepung mocaf konsentrasi 60% dan tepung beras 

konsentrasi 40%. Adanya tepung beras dalam pie berbasis tepung mocaf ini diduga akan 

meningkatkan kesukaan panelis pada produk pie.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7, pada parameter warna dapat dilihat bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang nyata antar sampel. Warna pie yang paling disukai adalah 

pie kontrol terigu, sedangkan pie berbasis mocaf yang paling disukai adalah pie dengan 

konsentrasi tepung mocaf 60% dan tepung beras 40%. Warna merupakan salah satu 

parameter yang penting karena warna merupakan penilaian awal untuk kualitas produk 
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(Lawless & Hildegarde, 2010). Warna pie dihasilkan dari reaksi Maillard dan proses 

karamelisasi pada gula yang terdapat dalam bahan baku. Reaksi Maillard adlah reaksi 

antara gugus karbonil karbohidrat dan gugus asam amino ketika mendapat panas 

sehingga menghasilkan glikosilamin. Glikosilamin akan mengalami proses polimerisasi 

sehingga terbentuk senyawa berwarna gelap yang disebut dengan senyawa 

“melanoidin” (Riyadi, 2008) dalam Normasari (2010). Berdasarkan uji fisik pada warna 

produk yang dilakukan, seharusnya pie berbasis terigu akan memiliki warna yang lebih 

coklat dibanding dengan pie berbasis mocaf. Hal ini dikarenakan tepung mocaf yang 

dibuat melalui proses fermentasi, adanya proses fermentasi dapat menghilangkan 

protein yang terdapat pada tepung. Berkurangnya kadar protein pada tepung mocaf akan 

membuat produk memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan dengan produk 

berbasis terigu karena protein berperan dalam proses pencoklatan (Hidayat, 2009). 

Namun, pada uji sensori dinyatakan tidak terdapat perbedaan yang nyata antar sampel, 

hal ini menunjukkan bahwa warna pie berbasis terigu dan pie berbasis tepung mocaf 

masih dapat diterima oleh panelis dan perbedaan warna dianggap tidak mencolok. 

 

Salah satu faktor yang penting juga untuk menilai penerimaan produk sekaligus melihat 

tingkat kesukaan pada produk adalah aroma. Aroma produk akan menentukan presepsi 

seseorang terhadap rasa pada produk. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7, dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara aroma pie berbasis terigu dan pie 

berbasis mocaf. Aroma pie yang paling disukai oleh panelis adalah pie berbasis terigu, 

sedangkan pie berbasis mocaf yang paling disukai oleh panelis adalah pie dengan 

konsentrasi tepung mocaf 60% dan tepung beras 40%. Tepung mocaf adalah tepung 

yang mengalami proses fermentasi dalam proses pembuatannya dan dihasilkan asam-

asam organik yang akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang khas serta dapat 

menutupi aroma dan cita rasa ubi kayu yang tidak menyenangkan. Namun, denbgan 

adanya proses fermentasi ini hanya dapat menutupi aroma dan cita rasa ubi kayu hingga 

70% (Wanita & Endang, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat aroma dan 

cita rasa ubi kayu yang tertinggal pada tepung mocaf sehingga aroma itu masih dikenali 

oleh panelis sebagai aroma yang berbeda dengan pie berbasis terigu. Selain itu, aroma 

juga timbul karena adanya reaksi Maillard. Semakin tinggi kandungan protein dalam 

bahan maka aroma yang dihasilkan juga akan semakin kuat. Dapat diketahui bahwa 
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kandungan protein pada mocaf yang rendah karena kandungan protein yang hilang pada 

saat proses fermentasi menghasilkan produk dengan aroma yang kurang maksimal 

(Hidayat, 2009). Aroma juga diperkuat dari penggunaan margarine dalam bahan, 

diketahui bahwa lemak berfungsi sebagai penambah aroma dalam pembuatan bakery 

berbasis pastry. 

 

Penggunaan tepung yang berbeda dan penggunaan tepung dengan konsentrasi yang 

berbeda akan membuat tekstur yang dihasilkan oleh produk juga berbeda. Berdasarkan 

hasil penelitian pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang nyata 

antar sampel pie berbasis terigu dan berbasis mocaf. Pie berbasis mocaf dengan 

konsentrasi tepung mocaf 60% tepung beras 40% dan konsentrasi tepung mocaf 40% 

dan tepung beras 60% memiliki karakteristik tekstur yang mirip dengan pie berbasis 

terigu. Sedangkan pie berbasis mocaf dengan konsentrasi tepung mocaf 80% tepung 

beras 20% memiliki karakteristik tekstur yang mirip dengan pie berbasis mocaf (kontrol 

mocaf). Tekstur yang paling disukai oleh panelis terdapat pada pie berbasis terigu, 

sedangkan tekstur yang paling disukai pada pie berbasis mocaf adalah pie  dengan 

konsentrasi tepung mocaf 60% dan  tepung beras 40%. Menurut uji fisik hardness yang 

dilakukan, didapatkan bahwa nilai hardness tertinggi terdapat pada pie berbasis terigu, 

sedangkan hardness tertinggi pada pie berbasis mocaf terdapat pada pie dengan 

konsentrasi tepung mocaf 40% dan tepung beras 60%. Hal ini dikarenakan rendahnya 

kandungan amilosa pada tepung mocaf dibanding dengan tepung terigu. Kandungan 

amilosa pada tepung mocaf adalah 23,3% (Bayhaqi, 2010), sedangkan kandungan 

amilosa pada tepung terigu adalah 28% (Pradipta & Widya, 2015). Semakin tinggi 

kandungan amilosa pada bahan akan meningkatkan nilai hardness produk karena 

dengan kandungan amilosa yang tinggi menghasilkan produk yang memiliki ikatan 

intramolekul yang kuat (Wanita dan Endang, 2013). Namun pada pengujian sensori, pie 

berbasis mocaf yang disukai oleh panelis adalah pie konsentrasi tepung mocaf 60% dan 

tepung beras 40%. Hal ini dikarenakan pengujian sensori bersifat subjektif serta 

menandakan bahwa tingkat kesukaan panelis yang berbeda-beda, terdapat juga 

kelompok panelis yang menyukai pie dengan tingkat hardness yang tidak terlalu tinggi. 
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Faktor paling penting dalam menentukan tingkat kesukaan konsumen adalah rasa, rasa 

akan muncul pada saat indra perasa mendapatkan rangsangan. Pengujian sensori ini 

bersifat subjektif sehingga setiap panelis akan memiliki penilaian yang berbeda terhadap 

setiap atribut produk termasuk rasa. Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 7, dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan nyata terhadap rasa pie berbasis terigu dengan pie 

berbasis mocaf. Pie berbasis mocaf dengan konsentrasi tepung mocaf 60% tepung beras 

40% dan tepung mocaf 40% tepung beras 60% memiliki karakteristik rasa yang 

dianggap panelis mirip dengan karakteristik rasa pie berbasis terigu. Sedangkan pie 

dengan konsentrasi tepung mocaf 80% dan tepung beras 20% memiliki karakteristik 

rasa yang dianggap panelis mirip dengan karakteristik rasa pie kontrol mocaf.  

 

Pada pie yang ditambahkan dengan vla didapatkan juga terdapat perbedaan yang nyata 

antara pie kontrol mocaf dan kontrol terigu. Pie modifikasi berbasis mocaf dengan 3 

perlakuan menunjukkan memiliki karakteristik rasa yang dapat menghubungkan rasa 

antara mocaf dan terigu. Pie yang paling disukai oleh panelis dari atribut rasa baik 

sebelum dan sesudah penambahan vla adalah pie berbasis terigu. Pie berbasis mocaf 

sebelum penambahan vla yang paling disukai panelis adalah pie dengan konsentrasi 

mocaf 60% dan tepung beras 40%, sedangkan pada pie berbasis mocaf sesudah 

penambahan vla yang paling disukai oleh panelis adalah pie konsentrasi mocaf 40% dan 

tepung beras 60%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan vla pada 

produk tidak mengubah penilaian panelis, panelis tetap lebih menyukai rasa dari pie 

berbasis terigu dibanding dengan pie berbasis mocaf. Namun, untuk pie berbasis mocaf 

dalam atribut rasa baik sebelum dan sesudah penambahan vla masih dapat diterima oleh 

panelis pada pie modifikasi dengan konsentrasi mocaf maksimal 60%. Hal ini 

dikarenakan masih adanya cita rasa dari ubi kayu yang tertinggal pada tepung mocaf, 

sedangkan cita rasa dari ubi kayu dianggap sebagai cita rasa yang tidak menyenangkan 

(Wanita & Endang, 2013). 

 


