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4. PEMBAHASAN 

 

Cookies merupakan kue kering manis yang berbentuk kecil dan memiliki kadar air 1-5% dan 

kadar lemak serta gula yang tinggi (Pareyt et al., 2009). Cookies ini terbuat dari adonan lunak 

yang berkadar lemak tinggi, bersifat renyah dan bila dipatahkan bertekstur kurang padat. 

Bahan-bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan cookies antara lain tepung, gula, telur, 

soda kue/baking powder dan lemak (Ashwini et al., 2009). Pada penelitian ini cookies dibuat 

dengan menggunakan tepung komposit (tepung pisang dan tepung mocaf) yang kemudian 

disuplementasi dengan tepung kecipir.  

 

Tepung pisang merupakan tepung yang mengandung karbohidrat tinggi dan memiliki daya 

simpan yang panjang, sehingga dapat menggantikan konsumsi beras dan terigu (Yasinta et al., 

2017). Tingginya kandungan karbohidrat pada pisang membuat tepung pisang ini berpotensi 

untuk dijadikan alternatif pangan fungsional. Subtitusi tepung pisang berpotensi memberikan 

asupan tambahan energi karena bahan dasar tepung pisang yang mengandung karbohidrat 

tinggi (Yasinta et al., 2017). Modified Cassava Flour (MOCAF) adalah tepung yang terbuat 

dari ubi kayu (Singkong) yang difermentasi menggunakan mikroba Bakteri Asam Laktat 

(BAL). Tepung MOCAF dapat digunakan sebagai alternatif pengganti tepung terigu sekaligus 

dapat mendukung perkembangan produk pangan lokal Indonesia (Vernanda et al., 2017). Pada 

penelitian ini cookies disuplementasi dengan tepung kecipir, dimana tepung kecipir ini dapat 

meningkatkan kandungan protein pada cookies yang dihasilkan. Penambahan tepung dari 

kecipir ini dilakukan karena kecipir memiliki kandungan protein yang setara dengan kedelai 

dimana memiliki harga yang lebih relatif murah apabila dibandingkan dengan kedelai dan 

merupakan tanaman lokal Indonesia yang masih jarang digunakan (Nurhartadi et al., 2014). 

 

4.1.  Uji Sensori 

Pada analisis organoleptik (sensori) dilakukan dengan menganalisis 5 atribut yaitu warna, 

aroma, rasa, teksttur dan overall. Pada penelitian ini, analisis sensori cookies dilakukan dengan 

memberikan penilaian pada sampel berdasarkan penerimaan panelis terhadap cookies yang 

dihasilkan. Sampel cookies yang diujikan merupakan sampel cookies (tepung pisang dan 

tepung mocaf) yang disuplementasi dengan tepung kecipir yang berbeda-beda, cookies dengan 

penambahan tepung kecipir 0 g, 10 g, 20 g, 30 g, dan 40 g.   
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Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa pada atribut warna terdapat perbedaan antara kontrol 

dengan formulasi dengan suplementasi tepung kecipir yang berbeda-beda. Dari Tabel 9 juga 

dapat dilihat bahwa warna yang paling disukai oleh panelis yaitu cookies dengan formulasi F3 

(penambahan 30 g tepung kecipir). Warna yang paling tidak disukai oleh panelis yaitu cookies 

dengan fomulasi F0 (kontrol/tanpa penambahan tepung kecipir). Dari uji organoleptik atribut 

warna dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan tepung kecipir memberikan warna yang 

lebih disukai oleh panelis.  

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dilihat bahwa semakin banyak tepung kecipir yang ditambahkan 

pada pembuatan cookies memberikan aroma yang disukai oleh panelis, namun apabila tepung 

kecipir yang ditambahkan terlalu banyak akan menurunkan tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma cookies yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena kecipir memiliki aroma langu yang 

menyebabkan panelis tidak menyukainya. Dalam protes pengolahan aroma langu dari kecipir 

sulit dihilangkan, aroma langu ini ditimbulkan oleh adanya reaksi antara enzim lipoksigenase 

dengan lemak yang ada pada kecipir (hidrolisis lemak oleh enzim lipokgenase) yang 

menghasilkan 8 senyawa volatil. Senyawa volatil yang paling memberikan rasa langu yaitu etil 

fenil keton (Pertiwi et al., 2018). 

 

Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa rasa yang paling disukai oleh panelis yaitu pada formulasi 

dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 20 g (F2) dan rasa yang paling tidak disukai 

adalah cookies dengan formulasi tanpa penambahan tepung kecipir (kontrol). Namun, dengan 

adanya penambahan tepung kecipir secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan 

pada atribut rasa seiring dengan penambahan tepung kecipir. Berdasarkan uji sensori pada 

atribut rasa dapat dilihat bahwa panelis lebih menyukai cookies dengan penambahan tepung 

kecipir apabila dibandingkan dengan cookies tanpa penambahan kecipir, namun apabila tepung 

kecipir yang ditambahkan terlalu banyak panelis juga kurang menyukai rasa dari cookies 

tersebut. Hal ini dikarenakan tepung kecipir memberikan rasa kacang namun juga dapat 

memberikan aftertaste langu apabila penambahan tepung kecipir terlalu banyak.  
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Menurut Ernawati & Hapsari (2014) bau langu pada kecipir dikarenakan adanya aktivitas dari 

enzim lipoksigenase. Biji kecipir ini kurang disukai karena memiliki bau khas kacang-

kacangan dan memiliki rasa yang terlalu kuat.  

 

Pada atribut tekstur diketahui bahwa panelis paling menyukai cookies dengan formulasi F2 

(penambahan tepung kecipir 20 g) dan paling tidak menyukai tekstur cookies dengan formulasi 

kontrol (tanpa penambahan tepung kecipir). Dari Tabel 9 diketahui bahwa dengan adanya 

penambahan tepung kecipir mempengaruhi kesukaan panelis dari tekstur cookies yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan kecipir memiliki kandungan kabohidrat yang tinggi yaitu 25,2 

– 38,4 % (Ekafitri & Isworo, 2014). Tingginya karbohidrat pada kecipir mengakibatkan adanya 

peningkatan kontribusi kadar pati pada cookies yang dihasilkan. Semakin banyak tepung 

kecipir yang ditammbahkan maka tekstur dari cookies akan semakin kompak dan keras 

(Ladamay dan Yuwono, 2014) 

 

Atribut terakhir yang diuji pada uji sensori ini adalah Overall (keseluruhan) untuk menentukan 

formulasi terbaik yang selanjutnya akan dilakukan pengujian terhadap kimia dan fisik cookies. 

Penentuan formulasi yang akan digunakan untuk analisis selanjutnya dipilih berdasarkan 

atribut overall, dimana akan dipilih 2 formulasi terbaik dan yang dibandingkan dengan 

formulasi kontrol (tepung mocaf dan pisang tanpa penambahan tepung kecipir). Dari Tabel 9 

diketahui bahwa formulasi dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 20 g (F2) merupakan 

formulasi yang paling disukai oleh panelis. Formulasi kedua yang akan dianalisis adalah 

formulasi dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 30 g (F3). Dari Tabel 9 juga dapat 

dilihat bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap cookies dengan formulasi F2 dan F3 tidak ada 

beda nyata. Dengan demikian, formulasi yang digunakan dalam analisis kimia dan fisik adalah 

formulasi F0, F2, dan F3. 

 

4.2.  Uji Kimia  

4.2.1. Kadar Air 

Metode yang digunakan dalam pengujian kadar air pada cookies adalah thermogravimetri, 

metode yang digunakan ini memiliki prinsip menguapkan air dalam produk dengan 

menggunakan pemanasan (Winarno, 1984). Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa kadar air 

terendah didapatkan oleh cookies dengan formulasi tanpa suplementasi tepung kecipir (kontrol) 

sebesar 2,83 ± 0,18 %, sedangkan kadar air tertinggi adalah cookies dengan penambahan 

kecipir sebanyak 20 g (F2). Pada Tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa kadar air cookies 
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kontrol berbeda nyata dengan cookies formulasi F2 dan F3. Namun, cookies dengan formulasi 

F2 dan F3 tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya 

penambahan tepung kecipir akan meningkatkan kadar air pada cookies.  

 

Meningkatnya kadar air ini berkaitan dengan adanya kandungan kadar serat kasar dan aktivitas 

air yang ada pada cookies. Semakin tinggi kandungan serat kasar pada cookies maka kadar air 

pada produk akan meningkat. Hal ini dikarenakan serat kasar memiliki kemampuan mengikat 

air yang tinggi. Kemampuan serat kasar dalam mengikar air berkaitan dengan adanya aktivitas 

air pada bagan pangan, semakin banyaknya air yang terikat pada serat kasar maka kadar air 

pada bahan akan semakin tinggi pula, hal ini diakibatkan air terikat yang terdapat pada serat 

kasar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menguap. Dengan adanya penambahan 

tepung kecipir dalam pembuatan cookies dapat menambah kandungan serat yang terdapat pada 

cookies sehingga kadar air yang terdapat dalam cookies akan meningkat pula (Asfi, 2017).  

 

Serat kasar memiliki daya serap air yang, hal ini dikarenakan besarnya ukuran polimer, 

strukturnya yang kompleks, dan banyak mengandung gugus hidroksil sehingga dapat mengikat 

air dalam jumlah yang besar (Asfi, 2017). Menurut Krisnawati (2010) kandungan serat kasar 

biji kecipir berkisar antara 3,70 – 16,10 g dalam 100 g bahan. Hasil yang didapatkan sudah 

sesuai dengan teori karena cookies dengan penambahan tepung kecipir memiliki kadar air yang 

lebih tinggi apabila dibandingkan dengan cookies tanpa penambahan tepung kecipir.  

 

Kadar air yang semakin tinggi juga berkaitan dengan adanya kandungan protein pada cookies. 

Hasil penelitian pada Tabel 10 menunjukkan bahwa semakin banyak tepung kecipir yang 

ditambahkan maka kandungan protein yang terkandung dalam cookies meningkat. Menurut 

Krisnawati (2010) kandungan protein pada biji kecipir sebesar 29,80 – 39 g dalam 100 gram 

bahan, sehingga dengan adanya penambahan tepung kecipir dapat mempengaruhi kandungan 

protein dalam cookies yang dihasilkan. Kemampuan protein dalam mengikat air disebabkan 

oleh protein memiliki gugus hidrofilik yang mana adanya penyerapan air dapat diakibatkan 

oleh gugus karboksil pada protein. Air yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen 

akan diserap oleh asam amino yang memiliki gugus karboksil. Maka dari itu dengan adanya 

penambahan tepun kecipir dalam pembuatan cookies maka semakin tinggi kandungan protein 

pada cookies sehingga kadar air banyak diserap (Asfi, 2017). Meskipun kadar air menningkat, 

hasil yang didapatkan masih sesuai dengan SNI 2973:2011 yaitu maksimal 5%. 
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4.2.2. Kadar Abu 

Analisis kadar abu dilakukan dengan menggunakan tanur. Pada Tabel 10 dapat dilihat bahwa 

kadar abu pada formulasi kontrol dan formulasi F2 (penambahan tepung kecipir sebanyak 20 

gram) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kandungan abu pada cookies dengan 

formulasi F3 berbeda nyata dengan cookies formulasi kontrol dan F2. Pada Tabel 10 diketahui 

bahwa cookies dengan penambahan kecipir sebanyak 30 gram memiliki kadar abu yang paling 

tinggi. Kandungan abu dalam cookies ini dapat dipengaruhi oleh kandungan mineral yang 

memadai dalam kecipir sehingga hal ini dapat meningkatkan kandungan abu dalam cookies 

(Nurhartadi et al., 2014). Mineral yang terdapat pada kecipir yaitu kalium, fosfor, belerang, 

kalsium, magnesium, sodium, besi, mangan, seng, dan tembaga (Krisnawati, 2010). 

 

4.2.3. Kadar Lemak 

Bahan baku yang penting dalam pembuatan cookies yaitu lemak, lemak yang digunakan dalam 

pembuatan cookies yaitu margarin. Lemak berperan sebagai shortening, pelembut, pemberi 

rasa lemak, penambah kelezatan dan penambah citarasa pada cookies (Pareyt et al., 2009). Pada 

Tabel 10 di atas dapat dilihat bahwa cookies dengan formulasi kontrol, penambahan tepung 

kecipir 20 g (F2) dan penambahan tepung kecipir sebanyak 30 g (F3) tidak terdapat perbedaan 

lemak yang signifikan. Hal ini dikarenakan penambahan margarin pada masing-masing 

formulasi sudah pada proporsi yang sama. Kandungan lemak yang dihasilkan yaitu 23 – 24 %. 

Tingginya lemak dalam cookies ini cocok sebagai makanan bagi anak anak yang kekurangan 

asupan kalori. 

 

4.2.4. Kadar Protein 

Protein adalah suatu zat makanan yang memiliki peran penting bagi tubuh karena berfungsi 

sebagai bahan bakar dalam tubuh dan juga sebagai zat pembangun serta pengatur. Protein 

merupakan polimer  dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul 

protein mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat 

(Winarno, 1984). Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa protein pada cookies tiap formulasi 

memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuannya. Cookies kontrol (tanpa penambahan 

tepung kecipir) memiliki kandungan protein paling rendah yaitu 4,31%, kemudian cookies 

dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 20 gram (F2) memiliki kandungan protein 

sebesar 7,5% dan cookies dengan penambahan kecipir 30 gram (F3) memiliki kandungan 

protein tertinggi sebesar 8,81%. Dengan adanya penambahan tepung kecipir sebanyak 20 gram, 
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kandungan protein yang terdapat pada cookies meningkat sebesar 3,19% dan cookies dengan 

penambahan tepung kecipir sebanyak 30 gram dapat meningkatkan kandungan protein pada 

cookies sebesar 4,5%. Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa semakin banyak tepung kecipir 

yang ditambahkan, kandungan protein yang didapatkan juga meningkat. Peningkatan protein 

ini disebabkan biji kecipir memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu sebesar 29,8 – 39% 

(Krisnawati, 2010). Oleh karena itu semakin banyak tepung kecipir yang ditambahkan semakin 

tinggi pula kandungan protein yang dihasilkan. 

 

4.2.5. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat adalah salah satu sumber kalori yang memiliki peran penting dalam menentukan 

karakteristik dan kualitas dari bahan pangan seperti rasa, tekstur dan juga warna pada bahan 

pangan (Winarno, 1984). Dalam penelitian ini pengukuran karbohidrat menggunakan metode 

karbohidrat by difference, dimana penghitungan karbohidrat dilakukan dengan mengurangkan 

100% dengan persen total kadar air, abu, lemak dan protein (Winarno, 1984). Dari Tabel 10 

dapat dilihat bahwa kandungan karbohirdat pada cookies kontrol memiliki perbedaan yang 

nyata terhadap cookies dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 20 gram (F2) dan 

penambahan tepung kecipir sebanyak 30 gram (F3). Kandungan karbohidrat yang tinggi ini 

dipengaruhi oleh adanya penggunaan tepung pisang dan tepung mocaf sebagai bahan dasar 

dalam pembuatan cookies. Menurut Yasinta et al., (2017) tepung pisang merupakan tepung 

yang mengandung karbohidrat tinggi dan memiliki daya simpan yang panjang, sehingga dapat 

menggantikan konsumsi beras dan terigu. Vernanda et al (2017) juga mengatakan bahwa 

tepung mocaf mengandung karbohidrat tinggi dan gelasi yang lebih rendah apabila 

dibandingkan dengan tepung terigu. Adanya penggunaan tepung pisang dan tepung mocaf 

dapat menyebabkan tingginya kandungan karbohidrat dalam cookies yang dihasilkan. 

 

4.2.6. Kandungan Kalium  

Berdasarkan Tabel 11 dapat dilihat bahwa kandungan kalium pada cookies dengan formulasi  

kontrol tidak berbeda nyata dengan cookies formulasi F2 (penambahan tepung kecipir 20 

gram), sedangkan cookies dengan formulasi kontrol memiliki perbedaan nyata dengan cookies 

formulasi F3 (penambahan tepung kecipir sebanyak 30 gram). Dari Tabel 11 juga dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak penambahan tepung kecipir maka kadar kalium dalam 

cookies juga meningkat. Hal ini didukung oleh Krisnawati (2010) bahwa biji kecipir memiliiki 

kandungan kalium sebesar 1100 - 1800 mg/100 g edible portion, oleh karena itu semakin 

banyak tepung kecipir yang ditambahkan semakin tinggi pula kandungan kalium pada produk. 
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Tingginya kandungan kalium pada cookies ini membuat cookies ini cocok untuk penderita 

hipertensi. Hal ini dikarenakan makanan dengan kandungan kalium yang tinggi dapat 

mengakibatkan penurunan tekanan darah (Tulungnen, 2016). Tingginya kandungan kalium 

dalam produk ini juga didukung dengan penggunaan tepung pisang dalam pembuatan cookies, 

tepung pisang memiliki kandungan kalium yang tinggi pula. Pada penelitian ini digunakan 

tepung pisang nangka, tepung pisang nangka memiliki kandungan kalium sebesar 686,39 

mg/100 g (Alketirie, 2018).  

 

4.2.7. Kandungan Asam Sianida (HCN) 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa kandungan HCN pada cookies 

F2 dan F3 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kandungan HCN yang didapatkan berkisar 

antara 0,9188 – 1, 0344 ppm. Dari hasil yang didapatkan dapat dilihat bahwa produk yang 

dihasilkan sudah aman untuk dikonsumsi. Hal ini didukung oleh Aisjah & Abun (2012) yang 

mengatakan bahwa kecipir memiliki kandungan HCN yang cukup tinggi yaitu 45,48 mg/kg 

(ppm). Batas aman kandungan sianida dalam bahan pangan yaitu sebesar 50 ppm. Asam sianida 

merupakan senyawa yang berbahaya karena dalam dosis 0,5 – 3,5 mg/kg berat badan dapat 

mematikan manusia (Muryati & Nelfiyanti, 2015). 

 

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam pembuatan produk, kandungan sianida yang 

terdapat pada kecipir dapat diturunkan dimana kandungan sianida yang terdapat pada kecipir 

mendekati batas aman manusia dalam mengkonsumsi asam sianida. Dari analisis ini dapat 

dipastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah aman untuk dikonsumsi manusia. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk menurunkan kandungan sianida menurut Balitkabi (2012) 

yaitu dengan melakukan perendaman dengan menggunakan natrium bikarbonat (NaHCO3). 

Selain dengan perendaman menggunakan natrium bikarbonat, menurut Indriyani et al (2010) 

proses pengolahan seperti dengan pengirisan, penghancuran, perendaman dan perebusan dapat 

menyebabkan hidrolisis sehingga dapat mengurangi kandungan asam sianida. Pada penelitian 

ini, kandungan sianida yang rendah pada produk akhir dapat disebabkan karena pada proses 

pembuatan tepung kecipir hingga pembuatan produk, biji kecipir sudah melalui proses 

penghilangan kandungan asam sianida dengan proses perendaman, perebusan, dan 

pengovenan. 
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4.3. Uji fisik 

4.3.1. Warna 

Pada analisis warna digunakan alat chromameter. Chromameter merupakan alat yang 

digunakan untuk mengukur warna permukaan suatu objek/produk. Nilai L* pada chromameter 

menunjukkan tingkat kecerahan pada suatu produk, semakin tinggi nilai L* yang didapat maka 

semakin terang suatu  produk. Nilai L* menunjukkan lightness dengan skala 0 yang berwarna 

hitam hingga 100 yang berwarna putih. Nilai a* positif menunjukkan warna yang cenderung 

ke warna merah sedangkan nilai a* negatif menunjukkan warna yang cenderung ke warna 

hijau. Nilai b* positif menunjukkan warna cenderung ke warna kuning sedangkan nilai b* 

negatif menunjukkan warna yang cenderung ke warna biru (Kaemba, 2017). 

 

Pada Tabel 13 diketahui bahwa semakin banyak penambahan tepung kecipir pada cookies 

maka semakin rendah nilai lightness (L*) yang didapatkan. Dari Tabel 13 juga dapat dilihat 

bahwa cookies dengan formulasi kontrol memiliki nilai lightness (L*) yang paling tinggi 

apabila dibandingkan dengan formulasi F2 dan F3. Pada hasil pengukuran nilai a*, hasil yang 

diperoleh semakin meningkat dari 3,17 hingga 4,24 dan pada pengukuran nilai b* diperoleh 

hasil yang semakin meningkat dari 16,32 hingga 20,35. Nilai a* positif pada pengukuran 

chromameter menunjukkan warna yang dihasilkan semakin merah. Nilai b* positif pada 

pengukuran chromameter menunjukkan warna yang semakin kuning. Hasil yang didapat ini 

sesuai dengan teori Sukma et al (2017) yang mengatakan bahwa kecipir memiliki kandungan 

antosianin. Antosianin merupakan suatu pigmen alami yang terdapat pada tanaman yang 

berwarna merah. Namun pada suhu tinggi antosianin dapat mengalami perubahan struktur 

sehingga menyebabkan antosianin membentuk kalkon yang cincinnya terbuka dan bersifat 

labil. Hal ini menyebabkan pada suhu tinggi antosianin berubah menjadi warna coklat 

(Sampebarra, 2018). Sehingga dengan adanya pigmen antosianin ini menyebabkan warna yang 

semakin gelap pada cookies yang dihasilkan.  

 

Dari hasil analisis warna yang dilakukan dapat dilihat bahwa cookies kontrol, F2, dan F3 

memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan yang diberikan. Hal ini dapat dilihat pada 

Gambar 5 bahwa cookies yang dihasilkan menghasilkan warna coklat dan dapat diketahui juga 

bahwa semakin banyak penambahan tepung kecipir warna yang dihasilkan semakin gelap. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung kecipir yang semakin banyak 

menghasilkan cookies dengan warna yang semakin gelap. Hal ini dikarenakan komposisi dari 

formulasi yang berbeda seperti tepung mocaf, tepung pisang dan tepung kecipir memberikan 
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warna coklat pada cookies yang dihasilkan, maka dari itu semakin banyak tepung kecipir yang 

ditambahkan maka warna cookies yang dihasilkan akan semakin gelap. Warna gelap yang 

dihasilkan ini dikarenakan oleh pigmen antosianin yang merupakan pigmen berwarna coklat 

yang peka terhadap panas, sehingga dengan adanya pigmen antosianin ini menyebabkan warna 

yang semakin gelap pada cookies (Sampebarra, 2018). Selain itu, adanya reaksi maillard pada 

saat pemanasan menyebabkan cookies yang dihasilkan memiliki warna gelap (Ramadhani dan 

Murtini, 2017). Menurut Sarastuti (2015) rekasi  maillard adalah reaksi yang terjadi antara 

gugus amino dari asam amino bebas rantai peptida atau protein dengan gugus karbonil dengan 

karbohidrat apabila dipanaskan. 

 

4.3.2. Tekstur (Hardness) 

Penambahan tepung kecipir pada pembuatan cookies mempengaruhi tekstur/kekerasan pada 

cookies. Pada Tabel 14 dapat dilihat bahwa seiring dengan banyaknya tepung kecipir yang 

ditambahkan dalam pembuatan cookies menyebabkan peningkatan nilai hardness pada 

cookies. Pada hasil uji analisis hardness diketahui bahwa cookies cookies kontrol, penambahan 

tepung kecipir 20 g (F2) dan penambahan tepung kecipir 30  (F3) memiliki perbedaan yang 

signifikan. Nilai hardness terendah didapatkan oleh sampel kontrol, sedangkan nilai hardness 

tertinggi didapatkan oleh sampel dengan penambahan tepung kecipir sebanyak 30 g.  Hal ini 

dikarenakan kecipir memiliki kandungan kabohidrat yang tinggi yaitu 23,90 – 42 % 

(Krisnawati, 2010). Tingginya karbohidrat pada kecipir mengakibatkan adanya peningkatan 

kontribusi kadar pati pada cookies yang dihasilkan. Semakin banyak tepung kecipir yang 

ditambahkan maka tekstur dari cookies akan semakin kompak dan keras (Ladamay dan 

Yuwono, 2014). 

 


