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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Martabak manis merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa 

manis yang dipanggang, diberi topping, dan dilipat (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, 2016). Berdasarkan fungsinya, bahan pembuatan martabak manis 

dikelompokan menjadi dua yaitu bahan utama dan bahan pelengkap. Bahan utama 

digunakan untuk membuat kulit martabak manis dan bahan pelengkap digunakan 

sebagai topping martabak manis (Lolowang & Waney, 2018).  

 

Pembuatan kulit martabak manis menggunakan bahan utama berupa tepung terigu dan 

gula dalam jumlah yang banyak. Tepung terigu dan gula merupakan produk pangan 

tinggi karbohidrat yang telah mengalami proses pengolahan untuk mengurangi 

komponen serat, vitamin, mineral atau komponen tumbuhan lain yang tidak dapat 

dicerna manusia (Fisher, 1979). Penggunaan kedua bahan pangan tersebut 

menyebabkan kulit martabak manis memiliki kandungan kalori yang tinggi, terutama 

dari sumber karbohidrat yang memiliki nilai Indeks Glikemik (IG) tinggi. Asupan 

produk pangan dengan kandungan kalori dan indeks glikemik yang tinggi dapat 

meningkatkan resiko overweight dan obesitas serta berbagai gangguan kesehatan seperti 

gangguan vaskular, sindrom metabolisme, diabetes melitus, penyakit kardiovaskular 

dan ginjal (Sartorius, Sartorius, Madiba, & Stefan, 2018). Resiko gangguan kesehatan 

dan penyakit akibat asupan kalori yang tinggi pada kulit martabak manis dapat 

dikurangi dengan cara mensubstitusi tepung terigu dan gula. Contoh bahan yang dapat 

digunakan untuk mensubstitusi tepung terigu dan gula yaitu tepung kedelai yang 

memiliki kandungan karbohidrat lebih rendah dari tepung terigu dan pemanis sukralosa 

yang tidak memiliki kandungan kalori. 

 

Tepung kedelai merupakan hasil penggilingan kacang kedelai utuh menjadi tepung 

bertekstur halus. Komposisi nutrisi pada tepung kedelai hampir sama dengan kacang 

kedelai utuh yaitu mengandung protein sebanyak 35 hingga 40%, lemak sebanyak 15 

hingga 20%, dan karbohidrat sebanyak 30%. Tepung kedelai juga memiliki kandungan 
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serat yang tinggi serta mengandung semua vitamin, mineral, dan fitokimia yang 

terkandung dalam kacang kedelai. Selain itu, tepung kedelai juga tinggi akan kandungan 

protein seperti asam amino lisin (Riaz, 2006). Oleh karena itu, substitusi tepung terigu 

dengan tepung kedelai dapat menurunkan asupan energi dari komponen karbohidrat dan 

meningkatkan kandungan protein pada kulit martabak manis.   

 

Sukralosa merupakan pemanis buatan tanpa kalori yang berasal dari modifikasi sukrosa. 

Pemanis sukralosa memiliki tingkat kemanisan 600 kali lebih manis dari gula serta 

bersifat stabil pada suhu tinggi dan pH asam (Nabors, 2012). Karena keunggulan 

tersebut, substitusi gula dengan pemanis sukralosa dapat menurunkan kandungan 

kandungan kalori pada kulit martabak manis. 

 

Substitusi tepung kedelai dan pemanis suralosa memiliki potensi untuk meningkatkan 

kualitas gizi dan nilai fungsional pada produk kulit martabak manis. Akan tetapi, 

takaran substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa juga perlu diperhatikan karena 

dapat mempengaruhi karakteristik fisik dan sensori pada kulit martabak manis. 

Pengaplikasian penelitian ini diharapkan dapat membantu mengurangi resiko penyakit 

tidak menular terkait gizi dan pelaksanaan pola makan dengan gizi seimbang pada 

masyarakat Indonesia. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Martabak Manis 

Martabak manis merupakan suatu jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa 

manis yang dipanggang, diberi topping, dan dilipat (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, 2016). Jajanan ini digemari masyarakat sehingga mudah dijumpai 

dan dijual oleh pedagang kaki lima hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena 

popularitasnya, martabak manis memiliki berbagai nama seperti martabak Bangka, Hok 

Lo Pan, martabak Bandung, dan martabak terang bulan (Rianti, 2018). Gambar kue 

martabak manis dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Dalam proses pembuatannya, martabak manis menggunakan dua kelompok bahan yaitu 

bahan utama yang digunakan untuk membuat kulit martabak manis dan bahan 

pelengkap yang digunakan sebagai topping martabak manis. Bahan utama pembuatan 

martabak manis terdiri atas tepung terigu, telur, air, gula, dan bahan pengembang 

adonan sedangkan bahan pelengkap yaitu mentega, meises, susu kental manis, keju, 

atau  kacang tanah panggang digunakan sebagai topping martabak manis (Lolowang & 

Waney, 2018).  

 

Pada penelitian ini, komponen yang menjadi objek penelitian yaitu kulit martabak 

manis. Kulit martabak manis merupakan komponen utama yang membentuk 

karakteristik sensori dan komponen nutrisi dasar pada produk martabak manis. 

Berdasarkan pendapat Prakoso (2014) dan Dean (2007), karakteristik sensori kulit 

martabak manis yang baik yaitu memiliki kulit luar (crust) yang berwarna coklat, 

memiliki remah (crumb) yang berwarna kuning, memiliki aroma manis tanpa ada aroma 

tepung, memiliki rasa manis tanpa flavor tepung, memiliki tekstur yang empuk dan 

lembut, dan memiliki crumb dengan dengan pori-pori yang banyak dan berongga rapat. 

Gambar kulit martabak manis dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar  1. Kue Martabak Manis 
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Topping martabak manis tidak digunakan sebagai objek penelitian karena tidak 

berfungsi sebagai komponen utama pada produk martabak manis. Selain itu, topping 

martabak manis juga dapat diubah-ubah sesuai keinginan atau sesuai dengan parameter 

kualitas sensori yang ingin diperbaiki. Oleh karena itu, tidak terdapat standar tertentu 

yang mengatur  mengenai jenis dan jumlah topping yang wajib digunakan pada produk 

martabak manis (Ismayani, 2016; Lolowang & Waney, 2018; Pricilia, Sondakh, & 

Poputra, 2014). 

 

1.2.2. Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan tepung hasil gilingan endosperma pada biji tanaman gandum 

(Triticum aestivum) yang telah dipisahkan dari kulit ari (bran) dan bakal biji (germ). 

Endosperma biji gandum terdiri dari komponen karbohidrat (amilosa dan amilopektin) 

dan protein (gliadin dan glutenin). Sedangkan bran dan germ kaya akan kandungan 

serat, minyak, dan mineral serta sejumlah vitamin. Dalam pengolahannya, endosperma 

akan dipisahkan dari bran dan germ untuk menghasilkan tepung dengan karakteristik 

yang diinginkan, yaitu berwarna putih, bertekstur lembut, dan tidak beraroma tengik 

(Finnie & Atwell, 2016; Ronzio, 2003).  

 

Proses pengolahan berupa pemisahan endosperma dari kulit ari dan bakal biji akan  

menyebabkan penurunan kandungan nutrisi pada tepung terigu. Kandungan nutrisi pada 

tepung terigu cenderung lebih rendah dibandingkan tepung whole-grain yang 

Gambar  2. Kulit Martabak Manis 
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menggunakan seluruh bagian biji gandum. Untuk mengatasi hal tersebut, terkadang 

produsen tepung dapat menambahkan mikronutrien berupa thiamin, riboflavin, niasin, 

zat besi, dan folat ke dalam tepung terigu (enriched) (Finnie & Atwell, 2016). 

Perbandingan kandungan nutrisi tepung whole-grain, tepung terigu (unenriched), dan 

tepung terigu (enriched) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan Kandungan Nutrisi Tepung Whole-Grain, Tepung Terigu 

(Serbaguna, Unenriched), dan Tepung Terigu (Serbaguna, Enriched) 

Komposisi Gizi Whole-Grain 

Tepung terigu 

(serbaguna, 

unenriched) 

Tepung Terigu 

(serbaguna, 

enriched) 

Proksimat 

   Air (g/100 g) 10,74 11,92 11,92 

Energi (kkal/100 g) 340 364 364 

Protein (g/100 g) 13,21 10,33 10,33 

Lemak total (g/100 g) 2,5 0,98 0,98 

Karbohidrat (g/100 g) 71,97 76,31 76,31 

Serat (g/100 g) 10,7 2,7 2,7 

Gula total (g/100 g) 0,41 0,27 0,27 

Mineral  

   Kalsium (mg/100 g) 34 15 15 

Besi (mg/100 g) 3,6 1,17 4,64 

Magnesium (mg/100 g) 137 22 22 

Fosfor (mg/100 g) 357 108 108 

Potassium (mg/100 g) 363 107 107 

Sodium (mg/100 g) 2 2 2 

Seng (mg/100 g) 2,6 0,7 0,7 

Vitamin 

   Tiamin (mg/100 g) 0,502 0,12 0,785 

Riboflavin (mg/100 g) 0,165 0,04 0,494 

Niasin (mg/100 g) 4,957 1,25 5,904 

Vitamin B-6 (mg/100 g) 0,407 0,044 0,044 

Folat (µg/ 100 g) 44 26 291 

Vitamin A (UI/ 100 g) 9 0 0 

Vitamin E (mg/100 g) 0,71 0,06 0,06 

Vitamin K (µg/ 100 g) 1,9 0,3 0,3 

Lemak 

   Total asam lemak saturated (g/100 

g) 0,43 0,155 0,155 

Total asam lemak monounsaturated 

(g/100 g) 0,283 0,087 0,087 

Total asam lemak polyunsaturated 

(g/100 g) 1,167 0,413 0,413 

(USDA, 2018) 
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Tepung terigu yang beredar dipasaran dikelompokan berdasarkan kandungan protein 

atau mineral di dalamnya.  Di negara Indonesia, pengelompokan tepung terigu yang 

sering digunakan yaitu berdasarkan kandungan protein. Berikut merupakan 

pengelompokan tepung terigu berdasarkan kandungan protein: 

 Tepung terigu tinggi protein (hard) 

Tepung terigu tinggi protein atau disebut juga tepung roti, memiliki kandungan 

protein sebesar 12,5 hingga 13,5%. Tepung ini digunakan untuk membuat 

produk roti. 

 Tepung terigu protein sedang atau serbaguna (all-purpose)  

tepung terigu ini memiliki kandungan protein sebesar 10 hingga 12%. Tepung 

terigu ini merupakan campuran dari tepung terigu tinggi protein dan rendah 

protein. Tepung ini digunakan untuk membuat berbagai jenis produk roti, cake, 

dan pastri. 

 Tepung terigu rendah protein (soft)  

tepung terigu ini memiliki kandungan protein sebesar 7 hingga 9%. Tepung 

terigu ini digunakan untuk membuat biskuit, crackers, cake dan pastri. 

 (Brown, 2011; Gibson, 2018) 

 

Pengelompokan jenis tepung berdasarkan kandungan protein dilakukan karena protein 

berperan penting dalam pembentukan struktur adonan. Jenis protein yang memberikan 

pengaruh pada struktur adonan yaitu gluten. Gluten merupakan kompleks protein yang 

terbentuk dari protein gliadin dan glutenin yang mengalami hidrasi. Gluten bersifat 

elastis dan plastis. Sifat ini berasal dari sifat komponen protein pembentuknya. Protein 

gliadin memiliki sifat fluid dan lengket sedangkan glutenin memiliki sifat elastis. Sifat 

elastis dan plastis ini membuat adonan dapat mengembang ketika terjadi peningkatan 

tekanan internal adonan akibat peningkatan kandungan gas baik berupa uap air atau gas 

karbon dioksida (CO2) (Brown, 2011). 

 

Selain protein, komponen lain yang berperan penting dalam pembentukan struktur 

adonan yaitu pati. Pati yang terkandung dalam tepung terigu memberi pengaruh pada 

adonan melalui proses gelatinisasi. Proses gelatinisasi terjadi ketika pati yang telah larut 

dalam air dipanaskan hingga suhu tertentu (di atas suhu 62
o
C). Ketika larutan 
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dipanaskan, ikatan hidrogen pada pati melemah dan membuat molekul air dapat masuk 

ke dalam molekul pati. Hal ini menyebabkan adonan dapat mengembang hingga 

kapasitas maksimalnya (Brown, 2011).  

  

Tepung terigu memiliki peran penting dalam pembuatan berbagai produk pangan, akan 

tetapi penggunaan dan konsumsi tepung terigu perlu dibatasi. Tepung terigu memiliki 

kandungan karbohidrat dan energi yang tinggi serta kandungan vitamin, mineral, dan 

serat yang rendah. Selain itu, kandungan karbohidrat dalam tepung terigu mudah 

dicerna tubuh sehingga memiliki nilai Indeks Glikemik (IG) yang tinggi (Foster-Powell, 

Holt, & Brand-Miller, 2002). Konsumsi makanan dengan kandungan energi dan nilai IG 

yang tinggi memberikan peningkatan kadar gula darah dan reaksi insulin yang tinggi. 

Hal tersebut dapat berakibat pada kondisi hiperglikemia, hiperinsulinemia, dan 

hipertrigliseridemia (Liu, 2002). Selain itu, konsumsi produk pangan dengan kandungan 

tepung terigu yang tinggi dalam jumlah banyak dan rutin juga dapat meningkatkan 

resiko penyakit seperti gangguan vaskular, sindrom metabolisme, diabetes melitus, 

penyakit kardiovaskular dan ginjal (Sartorius, Sartorius, Madiba, & Stefan, 2018).      

 

1.2.3. Tepung Kedelai 

Kacang kedelai (Glycine max (L.) Merr) merupakan suatu jenis kacang-kacangan yang 

umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau pakan ternak. Kacang ini pertama 

kali dibudidayakan di negara Cina dan menyebar ke berbagai negara di benua Asia. 

Kacang kedelai dimanfaatkan masyarakat di berbagai negara di benua Asia sebagai 

bahan pembuatan makanan seperti tahu, tempe, natto, miso, kecap, dan susu kedelai. 

Kacang kedelai kemudian menyebar dan dibudidayakan di berbagai negara seperti 

Amerika Serikat, Brazil, Argentina, dan Paraguay. Penyebaran dan pembudidayaan ini 

terjadi dengan cepat karena kacang kedelai kaya akan kandungan nutrisi seperti protein 

(38-44%) dan minyak (18-23%). Kandungan nutrisi pada kacang kedelai dimanfaatkan 

berbagai kalangan sebagai sumber minyak untuk konsumsi manusia, bahan bakar 

biodiesel, dan bahan pakan ternak tinggi protein (Bilyeu, Ratnaparkhe, & Kole, 2010).  

 

Tepung kedelai merupakan tepung hasil pengolahan biji kedelai yang telah dikuliti dan 

dihaluskan menjadi bubuk. Tepung kedelai yang telah dihaluskan akan dikelompokan 
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menjadi defatted soy flour, enzyme-active soy flour, low-fat soy flour, high-fat soy flour, 

full-fat soy flour, atau lechitinated soy flour. Berbagai jenis tepung kedelai tersebut 

umumnya ditambahkan ke dalam produk pangan dengan tujuan untuk meningkatkan 

nilai gizi dan memperbaiki karakter fisikokimia produk pangan. Salah satu jenis tepung 

kedelai yang dapat digunakan dalam pembuatan makanan yaitu tepung kedelai utuh atau 

tepung kedelai full-fat. Tepung kedelai utuh merupakan tepung kedelai yang dibuat 

dengan cara menguliti, mengeringkan, dan menghaluskan biji kedelai utuh. Tepung 

kedelai utuh sering diaplikasikan pada produk pangan bakeri seperti roti, cake, dan 

donat (Riaz, 2006). Kandungan gizi tepung kedelai utuh dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Tepung Kedelai Utuh atau Full-Fat (Mentah) 

Komposisi Gizi Kandungan per 100 gram 

Proksimat 

 Air (g) 5,16 

Energi (kkal) 434 

Protein (g) 37,81 

Lemak total (g) 20,65 

Karbohidrat (g) 31,92 

Serat (g) 9,6 

Gula total (g) 7,50 

Mineral  

 Kalsium (mg) 206 

Besi (mg) 6,37 

Magnesium (mg) 429 

Fosfor (mg) 494 

Potassium (mg) 2515 

Sodium (mg) 13 

Seng (mg) 3,92 

Vitamin 

 Tiamin (mg) 0,581 

Riboflavin (mg) 1,160 

Niasin (mg) 4,320 

Vitamin B-6 (mg) 0,461 

Folat (µg) 345 

Vitamin A (UI) 120 

Vitamin E (mg) 1,95 

Vitamin K (µg) 70 

Lemak 

 Total asam lemak saturated (g) 2,987 

Total asam lemak monounsaturated (g) 4,561 

Total asam lemak polyunsaturated (g) 11,657 

(USDA, 2018) 
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Tepung kedelai kaya akan kandungan protein dan lemak. Protein kedelai memiliki 

karakter nutrisi yang mirip dengan protein hewani (kecuali pada asam amino metionin 

dan sistein) yaitu mengandung sebagian besar asam amino esensial yang dibutuhkan 

hewan maupun manusia. Oleh karena itu, protein kedelai dapat dimanfaatkan sebagai 

pengganti atau pelengkap bahan pangan sumber protein lain baik dari sumber nabati 

maupun sumber hewani. Salah satu contoh pengaplikasian protein kedelai yaitu sebagai 

bahan campuran tepung terigu dalam pembuatan produk bakeri. Tepung terigu memiliki 

kandungan asam amino lisin yang rendah sehingga penambahan tepung kedelai dapat 

meningkatkan kandungan asam amino lisin pada produk bakeri tersebut (Riaz, 2006). 

 

Komponen lain yang banyak terkandung dalam tepung kedelai yaitu lemak. Lemak pada 

tepung kedelai sebagian besar terdiri atas asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat 

(23%), asam linoleat (51%) dan asam linolenat (7%). Sedangkan kandungan asam 

lemak jenuhnya yaitu sebesar 15% yang terdiri atas asam laurat, asam miristat, asam 

palmitat, dan asam stearat. Kandungan asam lemak jenuh maupun tidak jenuh yang 

cukup tinggi pada tepung kedelai dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dari 

sumber lemak. Selain itu, kandungan asam linolenat pada tepung kedelai sebagian besar 

terdiri atas α-linolenic acid. Asupan α-linolenic acid dalam jumlah yang cukup (2 

gram/hari) dapat menurunkan resiko penyakit kanker (Lorgeril & Salen, 2012). 

 

Selain kaya akan kandungan protein dan lemak, tepung kedelai juga memiliki 

kandungan isoflavon genistein, daidzein, dan glycitein. Isoflavon merupakan komponen 

kimia yang berasal dari tumbuhan dan memiliki karakteristik seperti hormon esterogen 

(Lampe, 2003). Karakteristik isoflavon tersebut yaitu dapat bersifat esterogenik maupun 

antiesterogenik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah ada, diketahui bahwa asupan 

isoflavon berpotensi mengurangi resiko penyakit kanker (payudara, prostat, dan kolon), 

hiperkolesterolemia, dan sindrom pascamenopause (Hassan, 2013; Riaz, 2006; Xiao, 

2008). 
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1.2.4. Gula  

Karbohidrat merupakan polihidroksi aldehid, keton, dan turunannya yang berfungsi 

sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Komponen ini tersusun atas atom karbon (C), 

hidrogen (H), dan oksigen (O) yang terikat dalam formula dasar Cn(H2O)n. Karbohidrat 

umumnya berasal dari tumbuhan, kecuali susu yang mengandung karbohidrat laktosa. 

Di dalam tumbuhan, karbohidrat dibentuk melalui proses fotosintesis yang akan 

menghasilkan unit dasar karbohidrat yang disebut sakarida. Berdasarkan jenis dan 

jumlah sakarida yang terkandung di dalamnya, karbohidrat dikelompokan menjadi 

monosakarida yang terdiri atas glukosa, galaktosa, dan fruktosa; disakarida yang terdiri 

atas laktosa, sukrosa, dan maltosa; serta polisakarida yang terdiri atas pati dan serat 

(Brown, 2011). 

 

Sukrosa merupakan salah satu jenis disakarida yang terdiri atas komponen 

monosakarida glukosa (50%) dan fruktosa (50%). Sukrosa diestraksi dari batang 

tumbuhan tebu (Saccharum officinarum) atau akar tumbuhan beet (Beta vulgaris L.). 

Disakarida sukrosa telah dimanfaatkan secara luas sebagai bahan tambahan pangan. 

Sukrosa yang beredar dipasaran merupakan sukrosa yang telah mengalami pemurnian. 

Proses ini akan menghilangkan kandungan serat, vitamin, mineral, dan komponen lain 

yang tidak dapat dicerna tubuh. Sukrosa yang telah dimurnikan akan diedarkan dalam 

dua bentuk yaitu cair atau padat (kristal). Sukrosa yang berbentuk padat umumnya 

disebut gula atau gula pasir. Gula banyak dikonsumsi secara domestik (rumah tangga) 

karena dapat memberikan rasa manis pada makanan maupun minuman. Selain itu, gula 

juga memiliki fungsi yang lain yaitu memberikan pengaruh pada warna, tekstur, dan 

memperpanjang umur simpan produk makanan atau minuman (Amarra, Khor, & Chan, 

2016).  

 

Fungsi gula dalam membentuk kualitas makanan atau minuman mendorong 

penambahan gula dalam jumlah besar ke dalam produk pangan tertentu. Penambahan 

gula dalam jumlah besar akan disertai dengan peningkatan kandungan kalori pada 

produk pangan tersebut. Asupan makanan dengan kandungan kalori yang tinggi dalam 

jumlah yang banyak dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes melitus dan jantung 

koroner serta status kesehatan obesitas (Sartorius, Sartorius, Madiba, & Stefan, 2018). 
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1.2.5. Pemanis Sukralosa 

Pemanis sukralosa (1,6-dichloro-1,6-dideoxy-β-D-dructofuranosyl-4-chloro-deoxy-α-D-

galactopyranoside) merupakan pemanis buatan non-nutrisi yang disintesis dari sukrosa 

yang telah mengalami penggantian selektif pada tiga kelompok hidroksil dengan atom 

klorin. Pemanis sukralosa memiliki beberapa karakteristik yaitu:  

 Memiliki tingkat kemanisan 600 kali lebih manis dari sukrosa pada konsentrasi 

larutan gula sebesar 6% .  

 Berbentuk kristal non-higroskopis berwarna putih.  

 Larut dalam air, etanol, dan metanol.  

 Tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan.  

 Tidak dapat dicerna tubuh. 

 Memiliki karakter rasa menyerupai sukrosa.  

 Tidak memberikan aftertaste pahit.  

 Stabil pada suhu tinggi dan kondisi asam.  

(Nabors, 2012) 

 

Pemanis sukralosa dimanfaatkan secara luas dalam industri pangan sebagai bahan 

tambahan pangan untuk menggantikan fungsi gula sebagai pemanis. Pemanis sukralosa 

dapat diaplikasikan pada berbagai produk pangan seperti minuman ringan, permen, es 

krim, dan produk bakeri. Karena keunggulan dan potensi besar yang dimiliki pemanis 

sukralosa sebagai pengganti gula dalam berbagai produk pangan, berbagai negara telah 

menyetujui penggunaan pemanis sukralosa sebagai bahan tambahan pangan. Salah satu 

negara yang menyetujui penggunaan pemanis sukralosa yaitu Negara Indonesia. Di 

Negara Indonesia, penggunaan pemanis sukralosa pada produk pangan telah diatur oleh 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan nilai Acceptable Daily Intake 

(ADI) yaitu sebesar 0-15 mg/kg berat badan (BPOM, 2014).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung kedelai dan 

pemanis sukralosa terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik kulit martabak 

manis, serta mengetahui formula kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 

dan pemanis sukralosa yang paling disukai panelis.  


