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3. HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini terbagi menjadi dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian 

utama. Penelitian pendahuluan terdiri atas formulasi dan pembuatan kulit martabak 

manis, sedangkan penelitian utama terdiri atas uji karakteristik fisik, uji karakteristik 

kimiawi, dan uji sensori pada kulit martabak manis. Kulit martabak manis yang diuji 

terdiri atas lima formula yaitu formula kontrol, MF1, MF2, MF3, dan MF4. 

 

3.1. Karakteristik Fisik Kulit Martabak Manis 

Pengujian pertama yaitu pada karakteristik fisik kulit martabak manis. Pengujian 

karakteristik fisik yang dilakukan terdiri atas uji kekerasan dan uji intensitas warna kulit 

luar (crust) serta remah (crumb). 

 

3.1.1. Kekerasan (Hardness) 

Nilai kekerasan kelima formula kulit martabak manis diuji dengan menggunakan alat 

texture analyzer. Pengujian dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak manis dengan 3 

kali pengulangan. Hasil pengujian kekerasan (hardness) pada kelima formula kulit 

martabak manis dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kekerasan (Hardness) Kulit Martabak Manis 

Formula Kekerasan (gf) 

Kontrol 2228,6 ±   96,53
b
 

MF1 1913,7 ± 137,16
a
 

MF2 1848,4 ± 177,48
a
 

MF3 1873,3 ±   88,47
a
 

MF4 1818,4 ± 140,96
a
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan  superscript  yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya  perbedaan  nyata  antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan
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Tabel 4 menunjukan hasil pengujian kekerasan terhadap kelima formula kulit martabak 

manis. Nilai kekerasan kulit martabak manis formula kontrol memiliki perbedaan nyata 

dengan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, diketahui juga bahwa 

nilai kekerasan kulit martabak manis formula MF1, MF2, MF3, dan MF4 tidak 

memiliki perbedaan nyata di antara masing-masing formula. Nilai kekerasan kulit 

martabak manis cenderung mengalami penurunan seiring dengan peningkatan substitusi 

tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Nilai kekerasan tertinggi terdapat pada kulit 

martabak manis formula kontrol, sedangkan nilai kekerasan terendah terdapat pada kulit 

martabak manis formula MF4. Hasil analisis data pada pengujian kekerasan dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 

 

3.1.2. Intensitas Warna  

Pengujian intensitas warna pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

alat chromameter pada bagian kulit luar (crust) dan remah (crumb). Hasil pengujian 

intensitas warna crust dan crumb pada kulit martabak manis terdiri atas tiga parameter 

yaitu nilai L*, nilai a*, dan nilai b*. Nilai L merupakan satuan intensitas kecerahan 

yang berkisar antara 0 hingga 100 (nilai L* tinggi = terang, nilai L* rendah = gelap).  

Nilai a* merupakan satuan intensitas warna hijau-merah yang berkisar antara -80 hingga 

+80. Nilai a* negatif (-) menunjukan bahwa sampel cenderung berwarna hijau 

(greenish), sedangkan  nilai a* positif (+) menunjukan bahwa sampel cenderung 

berwarna merah (reddish). Nilai b* merupakan satuan intensitas warna biru-kuning 

yang berkisar antara -80 hingga +80. Nilai b* negatif (-) menunjukan bahwa sampel 

cenderung berwarna biru (bluish), sedangkan nilai b* positif (+) menunjukan bahwa 

sampel cenderung berwarna kuning (yellowish). 

 

3.1.2.1. Intensitas Warna Kulit Luar (Crust) 

Kulit luar (crust) merupakan bagian struktur kulit martabak manis yang mengalami 

kontak langsung dengan loyang martabak manis saat proses pemanggangan. Pengujian 

intensitas warna crust kulit martabak manis dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak 

manis dengan 6 kali pengulangan. Hasil pengujian intensitas warna kulit luar (crust) 

pada kelima formula kulit martabak manis dapat dilihat pada Tabel 5, Gambar 4, 

Gambar 5, dan Gambar 6.  
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Tabel 5. Intensitas Warna Crust Kulit Martabak Manis 

Formula 
Warna Crust 

L* a* b* 

Kontrol 55,34 ± 0,53
c
   11,25 ± 0,22

d
 24,62 ± 0,79

c
 

MF1 49,84 ± 0,93
b
     9,90 ± 0,51

c
 14,88 ± 0,88

b
 

MF2 50,24 ± 0,80
b
   10,11 ± 0,37

c
 15,16 ± 0,93

b
 

MF3 47,19 ± 1,19
a
     7,82 ± 0,22

a
 10,61 ± 0,30

a
 

MF4 47,82 ± 1,36
a
     8,22 ± 0,43

b
 10,94 ± 0,48

a
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan 

 

Tabel 5 menunjukan hasil pengujian intensitas warna kulit luar (crust) pada kelima 

formula kulit martabak manis. Hasil pengujian pada parameter nilai L* dan b* 

menunjukan bahwa kulit martabak manis formula kontrol memiliki intensitas kecerahan 

dan intensitas warna kuning yang berbeda nyata dengan keempat formula kulit 

martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa crust kulit martabak 

manis formula MF1 dan MF2 memiliki perbedaan nyata dengan formula MF3 dan MF4. 

Hasil pengujian pada parameter nilai a* menunjukan bahwa kulit martabak manis 

formula kontrol memiliki intensitas warna merah yang berbeda nyata dengan keempat 

formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa kulit 

martabak manis formula MF1 dan MF2 tidak memiliki perbedaan nyata di antara 

keduanya. Hasil analisis data pada pengujian intensitas warna crust dapat dilihat pada 

Lampiran 5.   
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Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 

Gambar 4 menunjukan intensitas warna kulit luar (crust) pada kelima formula kulit 

martabak manis. Kulit martabak manis formula kontrol cenderung memiliki warna crust 

yang lebih cerah dibandingkan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain 

itu, crust pada kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 tampak lebih cerah 

dibandingkan crust pada kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. Kulit martabak 

manis formula MF1 memiliki warna crust yang mirip dengan formula MF2, sedangkan 

kulit martabak manis formula MF3 memiliki warna crust yang mirip dengan formula 

MF4. Gambar 4 juga menunjukan bahwa kulit martabak manis memiliki warna crust 

yang semakin gelap seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis 

sukralosa. 

 

 

 

 

Kontrol MF1 MF2 

MF3 MF4 

Gambar  4. Intensitas Warna Crust Kulit Martabak Manis 
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Gambar 5 menunjukan kurva intensitas kecerahan crust pada kelima formula kulit 

martabak manis. Intensitas kecerahan crust pada kulit martabak manis mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai, sedangkan 

peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak mempengaruhi intensitas kecerahan 

crust kulit martabak manis. Hasil interaksi substitusi tepung kedelai dan pemanis 

sukralosa pada crust kulit martabak manis ditunjukan oleh perubahan intensitas 

kecerahan crust kulit martabak manis dimana intensitas kecerahan tertinggi terdapat 

pada crust kulit martabak manis formula kontrol dan intensitas kecerahan terendah 

terdapat pada crust kulit martabak manis formula MF3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa 

substitusi tepung kedelai dan 

pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0.009 

gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0,021 

gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,021 gram 

 
Gambar  5. Intensitas Kecerahan (L*) Crust Kulit Martabak Manis 
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Gambar 6 menunjukan kurva spektrum interaksi warna a* dan b* pada crust kelima 

formula kulit martabak manis. Titik interaksi warna a* dan b* kulit martabak manis 

cenderung mengalami penurunan atau mendekati nilai 0 seiring dengan peningkatan 

substitusi tepung kedelai, sedangkan peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak 

mempengaruhi titik interaksi warna a* dan b* crust kulit martabak manis. Hasil 

interaksi substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa pada crust kulit martabak 

manis ditunjukan oleh perubahan titik interaksi warna a* dan b* crust kulit martabak 

manis dimana titik tertinggi terdapat pada crust kulit martabak manis formula kontrol 

dan titik terendah terdapat pada crust kulit martabak manis formula MF3.  

 

3.1.2.2. Intensitas Warna Remah (Crumb) 

Remah (crumb) merupakan bagian struktur kulit martabak manis yang tidak mengalami 

kontak langsung dengan loyang martabak manis saat proses pemanggangan. Pengujian 

intensitas warna crust kulit martabak manis dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak 

manis dengan 6 kali pengulangan. Hasil pengujian intensitas warna remah (crumb) pada 

kelima formula kulit martabak manis dapat dilihat pada Tabel 6, Gambar 7, Gambar 8, 

dan Gambar 9. 

 

 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa 

substitusi tepung kedelai dan 

pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0.009 

gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0,021 

gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,021 gram 

 
Gambar  6. Spektrum Interaksi Warna a* dan b* pada Crust Kulit Martabak Manis 



28 
 

 

Tabel 6. Intensitas Warna Crumb Kulit Martabak Manis 

Formula 
Warna Crumb 

L* a* b* 

Kontrol   70,21 ± 0,59
d
     -3,59 ± 0,26

a
     19,47 ± 0,23

a
 

MF1   68,75 ± 0,49
c
     -2,58 ± 0,25

b
     19,86 ± 0,32

b
 

MF2   68,42 ± 0,46
c
     -2,26 ± 0,20

c
     19,96 ± 0,27

b
 

MF3   67,49 ± 0,33
b
     -1,87 ± 0,20

d
     20,21 ± 0,26

c
 

MF4   66,96 ± 0,54
a
     -1,43 ± 0,23

e
     20,37 ± 0,27

c
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan 

 

Tabel 6 menunjukan hasil pengujian intensitas warna remah (crumb) pada kelima 

formula kulit martabak manis. Hasil pengujian pada parameter nilai L* menunjukan 

bahwa kulit martabak manis formula kontrol memiliki intensitas kecerahan yang 

berbeda nyata dengan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat 

diketahui juga bahwa crumb kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 tidak 

memiliki perbedaan nyata di antara keduanya. Hasil pengujian pada parameter nilai a* 

menunjukan bahwa intensitas warna hijau pada semua formula kulit martabak manis 

dari formula kontrol hingga MF4 memiliki perbedaan nyata pada masing-masing 

formula. Hasil pengujian pada parameter nilai b* menunjukan bahwa kulit martabak 

manis formula kontrol memiliki intensitas warna kuning yang berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

crumb kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 memiliki perbedaan nyata dengan 

formula MF3 dan MF4. Hasil analisis data pada pengujian intensitas warna crumb dapat 

dilihat pada Lampiran 5. 
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Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 

Gambar 7 menunjukan intensitas warna remah (crumb) pada kelima formula kulit 

martabak manis. Kulit martabak manis formula kontrol memiliki warna crumb yang 

lebih cerah dibandingkan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, 

crumb pada kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 tampak lebih cerah 

dibandingkan kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. Meskipun demikian, 

perbedaan kecerahan pada crumb kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 tidak 

berbeda jauh dengan kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. Gambar 7 juga 

menunjukan bahwa kulit martabak manis memiliki warna crumb yang semakin gelap 

seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

 

 

 

 

Kontrol MF1 MF2 

MF3 MF4 

Gambar  7. Intensitas Warna Crumb Kulit Martabak Manis 
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Gambar 8 menunjukan kurva intensitas kecerahan remah (crumb) pada kelima formula 

kulit martabak manis. Intensitas kecerahan crumb pada kulit martabak manis mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

Hasil interaksi substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa pada warna crumb kulit 

martabak manis ditunjukan oleh perubahan intensitas kecerahan crumb kulit martabak 

manis dimana intensitas kecerahan tertinggi terdapat pada crumb kulit martabak manis 

formula kontrol dan intensitas kecerahan terendah terdapat pada crumb kulit martabak 

manis formula MF4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa 

substitusi tepung kedelai dan 

pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0.009 

gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0,021 

gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,021 gram 
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Gambar  8. Intensitas Kecerahan (L*) Crumb Kulit Martabak Manis 
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Gambar 9 menunjukan kurva spektrum interaksi warna a* dan b* pada crumb kelima 

formula kulit martabak manis. Titik interaksi warna a* dan b* kulit martabak manis 

cenderung mengalami peningkatan atau menjauhi nilai 0 seiring dengan peningkatan 

substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Meskipun mengalami perubahan, titik 

interaksi warna a* dan b* pada crumb cenderung berdekatan sehingga dapat diketahui 

bahwa intensitas warna kelima formula kulit martabak manis cenderung mirip antara 

yang satu dengan yang lain. Hasil interaksi substitusi tepung kedelai dan pemanis 

sukralosa pada crumb kulit martabak manis ditunjukan oleh perubahan titik interaksi 

warna a* dan b* crumb kulit martabak manis dimana titik tertinggi terdapat pada crumb 

kulit martabak manis formula MF4 dan titik terendah terdapat pada crust kulit martabak 

manis formula kontrol.  

 

3.2. Karakteristik Kimiawi Kulit Martabak Manis 

Pengujian kedua yaitu pada karakteristik kimiawi kulit martabak manis. Pengujian 

karakteristik kimiawi pada kelima formula kulit martabak manis terbagi menjadi dua 

yaitu uji komposisi proksimat dan perhitungan nilai total kalori. Uji komposisi 

proksimat terdiri atas pengukuran  kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan 

perhitungan nilai total karbohidrat. Hasil uji proksimat berupa kadar lemak, kadar 

protein, dan nilai total karbohidrat akan digunakan untuk menghitung nilai total kalori 

yang terkandung pada masing-masing formula kulit martabak manis. 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa 

substitusi tepung kedelai dan 

pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0.009 

gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 12,5 

gram dan pemanis sukralosa 0,021 

gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan 

substitusi tepung kedelai 25 gram 

dan pemanis sukralosa 0,021 gram 

 
Gambar  9. Spektrum Interaksi Warna a* dan b* pada Crumb Kulit Martabak Manis 
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3.2.1. Kadar Air 

Pengukuran kadar air pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

metode termogravimetri. Pengukuran dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak manis 

dengan 3 kali pengulangan. Hasil pengukuran kadar air pada kelima formula kulit 

martabak manis dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Kadar Air Kulit Martabak Manis 

Formula Kadar Air (%) 

Kontrol 49,93 ± 0,37
a
 

MF1 51,25 ± 0,20
b
 

MF2 52,64 ± 0,32
d
 

MF3 52,26 ± 0,23
c
 

MF4 53,21 ± 0,36
e
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan  

 

Tabel 7 menunjukan hasil pengukuran kadar air pada kelima formula kulit martabak 

manis. Kadar air pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

kadar air pada kulit martabak manis cenderung mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Nilai kadar air tertinggi 

terdapat pada kulit martabak manis formula MF4, sedangkan nilai kadar air terendah 

terdapat pada kulit martabak manis formula kontrol. Hasil analisis data pada pengujian 

kadar air kulit martabak manis dapat dilihat pada Lampiran 6.   

 

3.2.2. Kadar Abu 

Pengukuran kadar abu pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

metode pengabuan kering. Pengukuran dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak manis 
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dengan 3 kali pengulangan. Hasil pengukuran kadar abu pada kelima formula kulit 

martabak manis dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kadar Abu Kulit martabak Manis 

Formula Kadar Abu (%) 

Kontrol 1,18 ± 0,04
a
 

MF1 1,30 ± 0,06
b
 

MF2 1,33 ± 0,04
b
 

MF3 1,48 ± 0,04
c
 

MF4 1,50 ± 0,08
c
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan  

 

Tabel 8 menunjukan hasil pengukuran kadar abu pada kelima formula kulit martabak 

manis. Kadar abu pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

kadar abu pada kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 memiliki perbedaan nyata 

dengan kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. Kadar abu pada kulit martabak 

manis cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung 

kedelai, sedangkan peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak mempengaruhi kadar 

abu. Nilai kadar abu tertinggi terdapat pada kulit martabak manis formula MF4, 

sedangkan nilai kadar abu terendah terdapat pada kulit martabak manis formula kontrol. 

Hasil analisis data pada pengujian kadar abu kulit martabak manis dapat dilihat pada 

Lampiran 6.   

 

3.2.3. Kadar Lemak 

Pengukuran kadar lemak pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

metode Soxhlet. Pengukuran dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak manis dengan 3 
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kali pengulangan. Hasil pengukuran kadar lemak pada kelima formula kulit martabak 

manis dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Kadar Lemak Kulit Martabak Manis 

Formula Kadar Lemak (%) 

Kontrol           0,84 ± 0,18
a
 

MF1           1,10 ± 0,27
b
 

MF2           1,14 ± 0,12
b
 

MF3           1,27 ± 0,05
bc

 

MF4           1,37 ± 0,07
c
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan  

 

Tabel 9 menunjukan hasil pengukuran kadar lemak pada kelima formula kulit martabak 

manis. Kadar lemak pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

kadar lemak kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 memiliki perbedaan nyata 

dengan kulit martabak manis formula MF4. Kadar lemak pada kulit martabak manis 

cenderung mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai 

dan pemanis sukralosa. Nilai kadar lemak tertinggi terdapat pada kulit martabak manis 

formula MF4, sedangkan nilai kadar lemak terendah terdapat pada kulit martabak manis 

formula kontrol. Hasil analisis data pada pengujian kadar lemak kulit martabak manis 

dapat dilihat pada Lampiran 6.   

 

3.2.4. Kadar Protein 

Pengukuran kadar protein pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

metode Kjeldahl. Pengukuran dilakukan terhadap 2 batch kulit martabak manis dengan 
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3 kali pengulangan. Hasil pengukuran kadar protein pada kelima formula kulit martabak 

manis dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Kadar Protein Kulit Martabak Manis 

Formula Kadar Protein (%) 

Kontrol 5,42 ± 0,20
a
 

MF1 6,64 ± 0,23
b
 

MF2 7,01 ± 0,25
c
 

MF3 7,29 ± 0,38
c
 

MF4 7,85 ± 0,16
d
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan  

 

Tabel 10 menunjukan hasil pengukuran kadar protein kelima formula kulit martabak 

manis. Kadar protein pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

kadar protein kulit martabak manis formula MF2 tidak berbeda nyata dengan formula 

MF3. Kadar protein pada kulit martabak manis cenderung mengalami peningkatan 

seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Nilai kadar 

protein tertinggi terdapat pada kulit martabak manis formula MF4, sedangkan nilai 

kadar protein terendah terdapat pada kulit martabak manis formula kontrol. Hasil 

analisis data pada pengujian kadar protein kulit martabak manis dapat dilihat pada 

Lampiran 6.   

 

3.2.5. Total Karbohidrat 

Perhitungan total karbohidrat pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan 

dengan metode carbohydrate by difference. Perhitungan dilakukan terhadap 2 batch 
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kulit martabak manis dengan 3 kali pengulangan. Hasil perhitungan total karbohidrat 

pada kelima formula kulit martabak manis dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. Total Karbohidrat Kulit Martabak Manis 

Formula Total Karbohidrat (%) 

Kontrol 42,62 ± 0,47
d
 

MF1 39,72 ± 0,34
c
 

MF2 37,88 ± 0,44
b
 

MF3 37,70 ± 0,28
b
 

MF4 36,07 ± 0,32
a
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

formula pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) berdasarkan uji Duncan  

 

Tabel 11 menunjukan hasil perhitungan total karbohidrat pada kelima formula kulit 

martabak manis. Total karbohidrat pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda 

nyata dengan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui 

juga bahwa total karbohidrat kulit martabak manis formula MF2 tidak berbeda nyata 

dengan formula MF3. Total karbohidrat pada kulit martabak manis cenderung 

mengalami penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan 

pemanis sukralosa. Nilai total karbohidrat tertinggi terdapat pada kulit martabak manis 

formula kontrol, sedangkan nilai total karbohidrat terendah terdapat pada kulit martabak 

manis formula MF4. Hasil analisis data pada perhitungan total karbohidrat kulit 

martabak manis dapat dilihat pada Lampiran 6.   
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3.2.6. Total Kalori 

Perhitungan total kalori pada kelima formula kulit martabak manis dilakukan dengan 

menggunakan faktor konversi kalori Atwater. Perhitungan dilakukan terhadap 2 batch 

kulit martabak manis dengan 3 kali pengulangan. Hasil perhitungan total kalori pada 

kelima formula kulit martabak manis dapat dilihat pada Tabel 12. 

 

Tabel 12. Total Kalori Kulit Martabak Manis 

Formula Total Kalori (kkal/ 100 gram) 

Kontrol 199,75 ± 1,18
d
 

MF1 195,31 ± 1,99
c
 

MF2 189,82 ± 1,29
b
 

MF3 191,40 ± 0,92
b
 

MF4 188,00 ± 1,48
a
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 Semua nilai merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi  

 Nilai dengan superscript yang berbeda pada tiap baris menunjukkan adanya perbedaan nyata antar 

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

 Nilai total kalori kulit martabak manis dihitung berdasarkan berat 100 gram sampel 

 

Tabel 12 menunjukan hasil perhitungan total kalori pada kelima formula kulit martabak 

manis. Total kalori pada kulit martabak manis formula kontrol berbeda nyata dengan 

keempat formula kulit martabak manis lainnya. Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

total kalori pada kulit martabak manis formula MF2 tidak berbeda nyata dengan 

formula MF3. Total kalori pada kulit martabak manis cenderung mengalami penurunan 

seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Nilai total 

kalori tertinggi terdapat pada kulit martabak manis formula kontrol, sedangkan nilai 

total kalori terendah terdapat pada kulit martabak manis formula MF4. Hasil analisis 

data pada perhitungan total kalori kulit martabak manis dapat dilihat pada Lampiran 6.   
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3.3. Karakteristik Sensori Kulit Martabak Manis 

Uji sensori dilakukan dengan metode uji ranking hedonik. Pada uji ranking hedonik, 

panelis akan mengamati dan menguji kelima formula kulit martabak manis serta 

memberikan nilai ranking pada masing-masing formula kulit martabak manis sesuai 

dengan parameter yang diuji. Parameter tersebut antara lain yaitu warna kulit luar 

(crust), warna remah (crumb), aroma, rasa, tekstur, dan overall. Hasil uji sensori pada 

kelima formula kulit martabak manis dapat dilihat pada Tabel 13 dan Gambar 10.  

 

Tabel 13. Nilai Kesukaan Kulit Martabak Manis 

Formula 

Parameter 

Warna 
Aroma Rasa Tekstur Overall 

Crust Crumb 

Kontrol 4,53±0,73
c
 3,50±1,68

c
 2,73±1,62

a
 3,17±1,51

a
 2,33±1,12

a
 3,10±1,73

a
 

MF1 3,77±0,73
b
 3,40±1,25

bc
 2,83±1,37

a
 3,23±1,43

a
 3,07±1,46

ab
 3,17±1,23

a
 

MF2 3,60±0,93
b
 3,13±1,33

abc
 3,00±1,34

a
 3,13±1,48

a
 3,27±1,48

b
 3,33±1,35

a
 

MF3 1,47±0,63
a
 2,53±1,25

ac
 3,27±1,31

a
 2,77±1,28

a
 3,20±1,40

b
 2,80±1,27

a
 

MF4 1,63±0,49
a
 2,43±1,28

a
 3,17±1,46

a
 2,70±1,39

a
 3,13±1,48

b
 2,60±1,43

a
 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 merupakan nilai rata-rata ± standar deviasi 

 Pada masing-masing kolom, nilai dengan superscript yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan 

nyata antar formula pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Friedman dilanjutkan dengan uji 

Wilcoxon 

 Nilai: 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = biasa saja, 4 = suka, 5 = sangat suka  

 

Tabel 13 menunjukan hasil uji sensori pada kelima formula kulit martabak manis. Uji 

sensori dilakukan pada parameter warna kulit luar (crust), warna remah (crumb), aroma, 

rasa, tekstur, dan overall. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 13, dapat diketahui 

bahwa formulasi kulit martabak manis dengan variasi substitusi tepung kedelai dan 

pemanis sukralosa dapat memberikan pengaruh pada nilai kesukaan kulit martabak 

manis. Parameter yang menunjukan perbedaan nilai kesukaan yang signifikan yaitu 

parameter warna crust, warna crumb, serta tekstur, sedangkan parameter aroma, rasa, 
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dan overall tidak menunjukan perbedaan nilai kesukaan yang signifikan. Hasil analisis 

data pada uji sensori kulit martabak manis dapat dilihat pada Lampiran 7.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Kontrol = Kulit martabak manis tanpa substitusi tepung kedelai dan pemanis  sukralosa 

MF1      =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0.009 gram 

MF2     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 12,5 gram dan pemanis 

sukralosa 0,021 gram 

MF3    =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,009 gram 

MF4     =  Kulit martabak manis dengan substitusi tepung kedelai 25 gram dan pemanis sukralosa 

0,021 gram 

 

Gambar 10 menunjukan kurva hasil uji sensori pada kelima formula kulit martabak 

manis. Peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa akan memberikan 

pengaruh pada nilai kesukaan kulit martabak manis. Pengaruh tersebut antara lain yaitu, 

menurunkan nilai kesukaan pada parameter warna crust dan crumb, meningkatkan nilai 

kesukaan kulit martabak manis pada parameter aroma dan tekstur, meningkatkan nilai 

kesukaan kulit martabak manis pada parameter rasa dan overall hingga konsentrasi 

substitusi tepung kedelai 10% (formula MF1 dan MF2), serta menurunkan nilai 

kesukaan kulit martabak manis pada parameter rasa dan overall pada konsentrasi 

substitusi tepung kedelai sebanyak 20% (formula MF3 dan MF4).
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Gambar  10. Kurva Hasil Uji Sensori Kulit Martabak Manis 
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