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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan mensubstitusi cookies terbuat dari campuran tepung 

surimi ikan lele dumbo dan tepung jali dengan masing-masing konsentrasi 20%:80%, 

30%:70%, 40%:60%, dan 50%:50%. Sedangkan untuk kontrol mengunakan 100% tepung 

terigu. Penggunaan tepung surimi ikan lele dumbo dan tepung jali akan menghasilkan 

karakteristik cookies yang berbeda. Beberapa analisis yang akan dilakukan yaitu analisis 

kimia, analisis fisik, dan analisis sensori. Pada analisis kimia terdiri atas analisis kadar air 

dan kadar protein dengan metode Kjeldahl. Pada analisis fisik terdiri atas analisis warna 

dan tekstur. Kemudian untuk analisis sensori terdiri dari daya terima cookies terhadap 

parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall.  

  

4.1. Kadar Air Tepung Surimi dan Tepung Jali 

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah jali dan ikan lele dumbo 

yang kemudian dijadikan tepung terlebih dahulu. Pada pembuatan tepung jali, mula-mula 

biji jali dikeringkan kemudian dilanjutkan penepungan dengan metode dry milling. 

Sedangkan pada ikan lele dumbo diolah menjadi surimi terlebih dahulu lalu dikeringkan 

dan dijadikan tepung. Pada penelitian ini diperoleh rendemen tepung surimi sebesar 

6,79% atau 543 g dari 8 kg berat ikan lele dumbo segar. Tepung surimi ikan lele dumbo 

diperoleh memiliki kadar air 3,17±0,07%.  Menurut SNI 01-4323-1996 tepung putih telur 

memiliki kadar air maksimal 8%. Tepung jali yang digunakan memiliki kadar air 

8,36±0,22%. Menurut USDA (2018) kadar air tepung terigu yaitu 11,85%. Tepung jali 

dan tepung surimi tersebut sudah memenuhi standar tepung yang digunakan sehingga 

dapat digunakan untuk pembuat cookies. 

4.2. Karakteristik Kimia Cookies 

4.2.1. Kadar Air 

Kadar air cookies yang dihasilkan paling rendah tedapat pada cookies kontrol yaitu 0,32% 

hingga paling tinggi yaitu pada cookies F4 yaitu 2,62% dan tidak berbeda nyata dengan 

cookies F5. Seiring bertambah konsentrasi tepung surimi dan menurunnya konsentrasi 

tepung jali akan menghasilkan kadar air yang meningkat. Syarat mutu cookies 

berdasarkan SNI 2973:2011 untuk kadar air maksimum sebesar 5% (bb). Kadar air pada 

semua cookies yang dihasilkan lebih rendah dari persyaratan SNI, sehingga dapat 

dikatakan bahwa kadar air memenuhi persyaratan mutu cookies berdasarkan SNI. Kadar 
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air cookies dapat dipengaruhi kadar air awal bahan baku. Kadar air dapat menjadi salah 

satu penyebab yang akan mempengaruhi karakteristik cookies. Tinginya kadar air 

dipengaruhi protein yang mengandung banyak asam amino bermuatan sehingga cenderung 

mengikat sejumlah besar air. Penyerapan air protein meningkat dengan meningkatnya 

kandungan protein (Zayas, 1997). Menurut Fellow (2000), hilangnya kelembaban suatu 

adonan diperlukan untuk menghasilkan tekstur renyah. Selama pemanggangan, 

kelembaban udara yang rendah dalam oven menciptakan gradien tekanan uap air, 

sehingga menyebabkan uap air terevaporasi dari dalam adonan diikuti dengan 

perpindahan kelembaban ke permukaan yang terus menerus hilang ke lingkungan oven. 

Kadar air dapat mempengaruhi penerimaan konsumen tehadap cookies karena kadar air 

yang tinggi membuat cookies lebih keras dan teksturnya kurang disukai. 

4.2.2. Kadar Protein  

Pada penelitian ini mengukur kandungan protein yang terdapat dalam 100 g cookies substitusi 

tepung surimi dan tepung jali menggunakan metode Kjeldahl. Metode ini mengukur kadar 

protein dalam bahan makanan secara tidak langsung atau biasa disebut kadar protein kasar 

karena yang dianalisis adalah kadar nitrogennya (Fitri, 2017). Pada Gambar 6 menunjukkan 

kadar protein cookies mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung 

surimi. Kadar protein tertinggi pada cookies F5 yaitu 17,10% dan kadar protein terendah 

pada cookies kontrol yaitu 5,78%. Kadar protein cookies pada penelitian ini lebih tinggi 

kadar minimum protein dari SNI 2793:2011, yaitu minimum 5%. Substitusi tepung surimi 

dan tepung jali berpengaruh secara nyata terhadap kadar protein cookies.  

Sumber protein dalam pembuatan cookies dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari 

tepung surimi. Semakin tinggi konsentrasi tepung surimi maka nilai kadar protein pada 

cookies semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena tepung surimi yang digunakan pada 

penelitian ini mengandung protein ±61,57% sedangkan protein tepung terigu 8,89% 

(USDA, 2018). Oleh karena itu, semakin tinggi tepung surimi yang disubsitusikan maka 

semakin tinggi kadar protein cookies. Pada ikan lele dumbo banyak mengandung asam 

amino essensial terutama lisin mencapai 10,5% untuk setiap persen protein (Astawan, 

2011). Asam amino lisin sangat dibutuhkan oleh tubuh karena merupakan asam amino 

essensial yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh manusia, memiliki fungsi diantaranya 

untuk pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan (Arvianto, 2016).  
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Tingginya protein pada cookies ini juga dipengaruhi dengan bahan baku yang lain juga 

seperti tepung jali dan kuning telur. Tepung jali yang digunakan pada penelitian ini 

mengandung protein ±10%. Menurut USDA (2018), per 100 g kuning telur mengandung 

kadar protein sebesar 15,86 g. Tinggi atau rendahnya kadar protein yang terukur pada 

cookies dapat dipengaruhi oleh besarnya kandungan air yang hilang (dehidrasi) dari 

bahan. Kadar protein yang terukur akan semakin besar jika jumlah air yang hilang 

semakin besar (Pratama et al., 2014). Jika dibandingkan kadar protein cookies dengan 

kadar protein tepung surimi sebelum diolah menjadi cookies mengalami penurunan, hal 

ini disebabkan terjadinya kerusakan protein ketika proses pemanggangan. Menurut Arza 

(2017) kerusakan protein ini karena terjadi reaksi Maillard yang merupakan reaksi antara 

gula pereduksi dengan protein pada suhu 150-260ºC yang menyebabkan warna cokelat 

pada produk akhir. Asam-asam amino terutama lisin berikatan dengan glukosa dan 

fruktosa membentuk produk akhir melanoidin, protein termodifikasi dan senyawa 

aromatik bersifat volatil dapat menguap dan menyebabkan penurunan kadar protein. 

4.3. Karateristik Fisik Cookies 

4.3.1. Warna 

Warna merupakan salah satu penentu mutu bahan pangan. Cookies yang terbuat dari 

tepung terigu (F1) lebih terang dan berwarna kuning kecoklatan, sedangkan warna 

cookies substitusi tepung surimi dan tepung jali berwarna gelap dan kecoklatan. Semakin 

banyak konsentrasi tepung surimi yang disubstitusikan dalam pembuatan cookies, 

semakin cookies berwarna kecokelatan. Cookies F5 dengan substitusi 50% tepung surimi 

dan 50% tepung jali memiliki cookies berwarna cokelat gelap. Warna kecoklatan pada 

cookies setelah dipanaskan (dioven) dikarenakan terjadi reaksi maillard, karamelisasi 

gula dan dekstrin (baik yang ada dalam makanan atau dihasilkan oleh hidrolisis pati) 

menjadi furfural dan hydroxymethyl furfural, serta karbonisasi gula, lemak dan protein 

(Fellows, 2000). Menurut Winarno (2004), reaksi maillard adalah reaksi pencoklatan 

non-enzimatis yaitu adanya reaksi antara gula pereduksi (karbohidrat) dengan gugus 

amina primer yang menghasilkan bahan berwarna coklat, melalui reaksi Amadori dan 

kondensasi aldo membentuk melanoidin (senyawa berwarna coklat). Hal ini juga sesuai 

dengan penilitian Syahputri & Krisna (2015) bahwa biskuit yang terbuat dari tepung jali 

memiliki warna yang gelap diduga karena keberadaan protein yang menyebabkan proses 
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pencoklatan saat pemanggangan. Penampakan produk cookies pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 8. 

4.3.2. Tekstur (Hardness) 

Hardness atau kekerasan cookies merupakan faktor kritis, karena kekerasan merupakan 

salah satu parameter dari penerimaan konsumen terhadap produk cookies. Tingkat 

kekerasan merupakan gaya yang dibutuhkan untuk menekan cookies. Berdasarkan hasil 

uji kekerasan cookies pada Tabel 13 menunjukkan nilai rata-rata uji kekerasan biskuit 

berkisar antara 441,17±16,87 gf hingga 497,74±28,27 gf walaupun hasilnya tidak 

signifikan. Secara statistik, hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh formulasi campuran 

tepung surimi dan tepung jali terhadap kekerasan cookies. Hasil ini menunjukkan bahwa 

besar gaya yang diperlukan untuk mendeformasi cookies dengan substitusi tepung surimi 

dan tepung jali semakin meningkat.  

Perubahan tekstur dipengaruhi oleh sifat makanan seperti kadar air, kemudian komposisi 

lemak, protein dan karbohidrat struktural, serta lama dan suhu pemanggangan (Fellows, 

2000). Menurut penelitian Macmud (2012) semakin tinggi penambahan surimi ikan lele 

dumbo maka tekstur brownies menjadi semakin padat. Menurut Manley (1998) tepung 

sangat mempengaruhi tekstur produk, kekerasan (hardness) dan bentuk biskuit. Sifat-sifat 

ini dapat berbeda bagi biskuit yang berbeda dan berkaitan dengan pengkayaan oleh lemak 

dan gula serta cara adonan dicampur. Pati yang terkandung pada tepung jali juga dapat 

mempengaruhi tingkat kekerasan cookies. Pada pembuatan cookies, pati dapat membantu 

membentuk struktur lunak, terkadang dapat mengurangi kekakuan dan sifat berminyak, 

serta dapat mengikat air untuk menghasilkan tekstur lunak (Matz, 1992). Perubahan pada 

struktur granular pati, gelatinisasi dan dehidrasi akan menghasilkan tekstur yang renyah 

(Fellows, 2000). 

4.4. Karakteristik Organoleptik 

Analisis sensori yang dilakukan adalah uji ranking hedonik menggunakan kuesioner dengan 

skala 1-5, dari skala 1 untuk cookies yang sangat tidak disukai hingga skala 5 untuk 

cookies yang sangat disukai. Penilaian yang diberikan tiap sampel tidak boleh sama 

(ranking). Uji organoleptik pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya penerimaan 

konsumen terhadap cookies substitusi dengan tepung surimi dan tepung jali. Ada lima atribut 

yang diujikan meliputi aroma, warna, rasa, tekstur dan overall.  
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4.4.1. Warna 

Warna salah satu penentu mutu produk pangan dan dinilai pertama kali sebelum 

mempertimbangkan factor lain. Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat 

baik akan dimakan bila memiliki warna yang sedap dipandang. Penerimaan warna suatu 

bahan juga dipengaruhi aspek sosial masyarakat penerima (Winarno, 2004). Pada atribut 

warna (Tabel 14) dapat dilihat perbedaan nilai warna cookies pada masing-masing perlakuan, 

cookies dari 100% tepung terigu memiliki skor yang paling tinggi yaitu 4,16, sedangkan 

cookies dari subtitusi 50% tepung surimi ikan lele dan 50% tepung jali memiliki skor yang 

paling rendah yaitu 1,83. Pada tabel juga dapat dilihat bahwa warna mepengaruhi tingkat 

kesukaan panelis pada cookies kecuali pada F3 dan F4 tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara perlakuan. Atribut warna cookies ini dipengaruhi oleh reaksi maillard dan karamelisasi 

pada saat pemanggangan kemudian juga bahan baku yang digunakan (Winarno, 2004).  

4.4.2. Aroma 

Aroma atau bau makanan banyak menentukan kelezatan dari suatu produk. Pada umumnya 

bau yang diterima oleh hidung dan otak lebih banyak merupakan campuran empat bau utama 

yaitu harum, asam, tengik, dan hangus (Winarno, 2004). Pada cookies perlakuan F1 dari 

tepung terigu 100% memiliki skor paling tinggi yaitu 3,49, sedangkan cookies perlakuan F5 

dengan subtitusi 50% tepung surimi dan 50% tepung jali memiliki skor paling rendah yaitu 

2,53. Cookies yang disubstitusi dengan tepung surimi dan tepung jali memiliki aroma amis 

yang berasal dari tepung surimi. Semakin tinggi konsentrasi tepung surimi menyebabkan 

aroma amis yang relatif tajam (Imandira P.A.N, 2013). Reaksi Maillard dan degradasi 

Strecker menghasilkan aroma yang berbeda sesuai dengan kombinasi asam amino bebas dan 

gula yang ada dalam makanan tertentu. Jenis aroma yang dihasilkan tergantung pada reaksi 

tertentu dari lemak, asam amino dan gula yang ada di lapisan permukaan makanan, kemudian 

suhu dan kadar air dari makanan selama periode pemanasan dan waktu pemanasan (Fellows, 

2000). 

4.4.3. Rasa 

Pada atribut rasa (Tabel 14), dapat dilihat perbedaan rasa cookies pada masing-masing. 

Cookies dari 100% tepung terigu memiliki skor yang paling tinggi yaitu 4,09, sedangkan 

cookies dari subtitusi 50% tepung surimi ikan lele dan 50% tepung jali memiliki skor yang 

paling rendah yaitu 2,15. Substitusi tepung surimi dan tepung jali mempengaruhi tingkat 

penerimaan panelis terhadap rasa cookies. Pemberikan skor nilai pada perlakuan F2 tidak 

berbeda nyata dengan perlakun F4. Cookies yang dihasilkan memiliki rasa manis gurih yang 
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berasal dari telur, gula dan margarin. Adapun rasa agak gurih serta rasa ikan yang semakin 

kuat ini dikarenakan pengaruh tepung surimi yang ditambahkan. Hasil ini didukung dengan 

penelitian Nugroho (2016) bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung daging ikan lele dumbo 

maka rasa yang dihasilkan semakin tidak disukai oleh panelis karena aroma khas yang berasal 

dari ikan. Menurut Shallenberger (1993) dalam Amanah et al. (2015), protein yang terdapat 

pada surimi mengandung asam amino yang dapat mempengaruhi rasa manis atau pahit pada 

bahan pangan. Rasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya senyawa kimia, 

konsentrasi, suhu, dan interaksi dengan komponen rasa yang lain (Winarno, 2004). 

4.4.4. Tekstur 

Dalam uji organoleptik atribut tekstur yang dinilai adalah kekerasan cookies. Hardness atau 

kekerasan adalah kekuatan untuk mencapai deformasi yang diberikan, seperti kekuatan untuk 

menekan di antara geraham, antara lidah dan langit-langit mulut, dan kekuatan untuk 

menggigit dengan gigi seri (Kilcast, 2004). Dari Tabel 14 dapat dilihat tekstur yang memiliki 

skor paling tinggi yaitu pada cookies perlakuan F1 dari tepung terigu 100% dengan skor 4,41, 

sedangkan cookies perlakuan F4 dengan subtitusi 40% tepung surimi dan 60% tepung jali 

memiliki skor paling rendah yaitu 2,08. Pada hasil sensori pada atribut tekstur ini 

mempengaruhi tingkat kesukaan panelis dan ada perbedaan yang signifikan antara perlakuan. 

Pada pengukuran hardness menggunakan texture analyzer, cookies dengan perlakuan F5 

yaitu substitusi 50% tepung surimi dan 50% tepung jali memiliki tingkat kekerasan yang 

paling tinggi. Hal ini berarti antara hasil fisik dan hasil sensori saling berkaitan dimana 

semakin keras tekstur cookies maka tingkat kesukaan panelis akan semakin menurun. Tekstur 

dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan 

tersebut (Winarno, 2004). 

4.4.5. Overall 

Atribut overall adalah tingkat kesukaan produk secara keselurahan. Dari Tabel 14 dapat 

dilihat cookies yang sangat disukai pada cookies perlakuan F1 dari tepung terigu 100% 

dengan skor 4,32, sedangkan cookies yang sangat tidak disukai pada cookies perlakuan F5 

dari 50% tepung surimi dan 50% tepung jali dengan skor 2,04. Cookies dengan perlakuan F2 

(20% tepung surimi dan 80% tepung jali) tidak berbeda nyata dengan cookies perlakuan F3 

(30% tepung surimi dan 70% tepung jali), kemudian cookies perlakuan F4 (40% tepung 

surimi dan 60% tepung jali) tidak berbeda nyata dengan cookies perlakuan F5 (50% tepung 

surimi dan 50% tepung jali). Cookies dengan perlakuan substitusi 30% tepung surimi dan 

70% tepung jali memiliki skor lebih tinggi pada atribut aroma, rasa, dan tekstur. Sedangkan 
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untuk atribut warna cookies dengan perlakuan subtitusi 20% tepung surimi dan 80% tepung 

jali memiliki skor lebih tinggi. Namun dari perlakuan substitusi secara skor overall yang 

paling tinggi adalah cookies dengan substitusi 30% tepung surimi dan 70% tepung jali. 

Berdasarkan hasil analisis sensori menunjukkan bahwa cookies dengan substitusi tepung 

surimi dan tepung jali berpengaruh terhadap tingkat penerimaan panelis terhadap warna, 

aroma, rasa, dan tekstur cookies. Pada cookies dengan subtitusi 30% tepung surimi dan 

70% tepung jali memiliki skor yang paling tinggi pada atribut aroma, rasa, dan tekstur. 

Nilai skor pada atribut tersebut berada diantara 3 dan 4 yang menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan seluruh atributnya antara cukup suka dan suka.  

Cookies yang direkomendasikan adalah cookies F3 substitusi dengan 30% tepung surimi 

ikan lele dumbo dan 70% tepung jali. Kadar protein dan kadar air cookies telah memenuhi 

persyaratan biskuit SNI 01-2973-2011. Kemudian cookies F3 dapat diterima panelis dari 

penilaian warna, aroma, rasa, dan teksur dibandingkan perlakuan cookies lainnya. Hal ini 

berarti produk cookies dari tepung surimi dan tepung jali ini berpotensial untuk 

dikembangankan. 

 


