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4. PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan kulit martabak manis dengan substitusi 

tepung kedelai dan pemanis sukralosa. Martabak manis merupakan salah satu jenis 

jajanan berupa kue dadar berasa manis yang dipanggang, diberi topping, dan dilipat. 

Produk ini mudah dibuat dan berasa nikmat sehingga digemari masyarakat dan dijual 

secara luas di berbagai kota di Indonesia. Penelitian mengenai pembuatan kulit 

martabak manis dengan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa didasari atas 

karakteristik nutrisi kulit martabak manis yang tinggi kandungan kalori. Sebagian besar 

kandungan kalori dalam kulit martabak manis berasal dari bahan pangan berupa tepung 

terigu dan gula yang telah mengalami pemrosesan sehingga tinggi akan kandungan 

karbohidrat yang mudah dicerna tubuh. Ketika produk martabak manis dikonsumsi, 

maka komponen karbohidrat yang terkandung di dalamnya akan segera dicerna dan 

diserap tubuh menjadi energi. Kondisi tersebut akan meningkatkan kadar gula darah dan 

aktivitas insulin dengan cepat sehingga berdampak pada peningkatan resiko berbagai 

penyakit pada konsumen yang mengkonsumsi martabak manis. Oleh karena itu, 

dilakukan substitusi tepung terigu dan gula dengan menggunakan tepung kedelai dan 

pemanis sukralosa untuk meningkatkan kualitas gizi dan nilai fungsional produk kulit 

martabak manis.  

 

Tepung kedelai memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dari tepung terigu. tepung 

kedelai memiliki kandungan mineral, lemak, dan protein yang lebih tinggi, tetapi rendah 

akan kandungan karbohidrat jika dibandingkan dengan tepung terigu. Meskipun 

memiliki kandungan karbohidrat yang lebih rendah, tepung kedelai memiliki kelemahan 

dimana tepung ini memiliki warna yang gelap dan flavor yang kuat sehingga dapat 

mempengaruhi kualitas sensori produk pangan. Bahan lain yang mengalami substitusi 

pada penelitian ini yaitu gula. Gula akan disubstitusikan dengan pemanis sukralosa yang 

memiliki beberapa keunggulan dalam pengaplikasiannya pada produk pangan. 

Keunggulan tersebut antara lain yaitu memiliki karakteristik rasa yang mirip dengan 

gula, tidak mengandung kalori, dan stabil terhadap perlakuan panas dan pH asam. Akan 

tetapi, pemanis sukralosa juga memiliki kelemahan dimana penggunaannya tidak dapat 

menggantikan fungsi gula dalam pembentukan tekstur, warna, dan flavor pada produk 
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pangan. Aplikasi tepung kedelai dan pemanis sukralosa sebagai bahan substitusi tepung 

terigu dan gula dalam kulit martabak manis perlu diperhatikan takarannya agar dapat 

memberikan manfaat yang maksimal. 

 

Pada penelitian ini, akan dibuat produk kulit martabak manis dengan bahan berupa 

tepung terigu, tepung kedelai, gula, pemanis sukralosa, baking powder, garam, vanilli 

bubuk, susu bubuk full-cream, telur, dan air. Bahan tersebut akan dicampur sesuai 

dengan takaran yang ada pada kelima formula kulit martabak manis yaitu formula 

kontrol, MF1, MF2, MF3, dan MF4. Selanjutnya adonan kulit martabak manis akan 

dipanggang dan dianalisis pada penelitian utama. Pada penelitian utama, kelima formula 

kulit martabak manis akan dianalisis dengan 3 kelompok pengujian yaitu analisis fisik, 

analisis kimia, dan analisis sensori. Analisis fisik terdiri atas uji kekerasan dan intensitas 

warna, kemudian diikuti dengan analisis kimia yang terdiri atas uji komposisi proksimat 

dan perhitungan nilai total kalori, serta diakhiri dengan analisis sensori dengan metode 

uji ranking hedonik.  

 

4.1. Karakteristik Fisik Kulit Martabak Manis 

Karakteristik fisik pada produk pangan dikelompokan menjadi rheological properties, 

thermal properties, electromagnetic properties, water-activity dan sorption properties, 

serta surface properties (Sahin & Sumnu, 2006). Pada penelitian ini, karakteristik fisik 

kelima formula kulit martabak manis yang diuji meliputi rheological properties 

(kekerasan) dan electromagnetic properties (intensitas warna crust dan crumb). 

 

4.1.1. Kekerasan  

Kekerasan merupakan besarnya daya maksimum yang dibutuhkan untuk menekan 

produk pangan pada siklus kompresi pertama dalam texture profile analysis (Bourne, 

2002). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukan bahwa nilai kekerasan kulit martabak 

manis formula kontrol memiliki perbedaan nyata dengan keempat formula 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. 

Hasil penelitian pada Tabel 4 juga menunjukan bahwa nilai kekerasan kulit martabak 
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manis mengalami penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan 

pemanis sukralosa. 

 

Penurunan kekerasan pada kulit martabak manis dipengaruhi oleh jumlah dan 

komposisi bahan penyusun tepung dan pemanis terutama komponen karbohidrat dan 

protein, serta kandungan air pada adonan. Substitusi tepung terigu dengan tepung 

kedelai akan menurunkan kandungan pati dan gluten pada adonan sehingga berdampak 

pada penurunan reaksi retrogradasi pati dan penurunan ikatan cross-links pada matriks 

gluten yang menyebabkan kulit martabak manis menjadi lebih lembut (Rathnayake, 

Navaratne, & Navaratne, 2018; Riaz, 2006; Wilderjans, Luyts, Brijs, & Delcour, 2013). 

Selain itu, substitusi tepung kedelai juga akan meningkatkan kandungan protein yang 

memiliki karakter absorbsi air yang tinggi saat proses pencampuran serta retensi air 

yang tinggi saat proses pemanggangan dan penyimpanan produk bakeri (Riaz, 2006; 

Wolf, 1970). Hal tersebut berdampak pada peningkatan kadar air dalam kulit martabak 

manis sehingga produk menjadi lebih lembut.  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai kekerasan kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan pemanis sukralosa. Pemanis sukralosa memiliki tingkat 

kemanisan yaitu 600 kali lebih manis dari gula pada konsentrasi larutan gula 6%. 

Dengan demikian, hanya dibutuhkan sejumlah kecil pemanis sukralosa untuk 

mensubsitusi gula dengan tingkat kemanisan yang setara. Hal tersebut berdampak pada 

penurunan berat total padatan yang berasal dari kandungan gula dalam adonan. 

Penurunan berat total padatan akan meningkatkan persentase komponen lain dalam 

adonan (Attia et. al., 1992; Kulthe et. al., 2014). Contohnya yaitu molekul air dan 

tepung kedelai yang dapat meningkatkan penyerapan dan retensi air. Peningkatan 

persentase molekul air dan tepung kedelai akan berdampak pada tekstur kulit martabak 

manis yang lebih lembut. 

 

4.1.2. Intensitas Warna 

Warna merupakan sensasi yang dirasakan individu ketika radiasi energi pada panjang 

gelombang di kisaran spektrum warna tampak (380-770 nm) jatuh pada retina mata 

(Nielsen, 2010). Selain pengamatan secara langsung, warna juga dapat didefinisikan 
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sebagai unit matematika dan ilmu yang mempelajari pengukuran warna disebut dengan 

colorimetry. Beberapa alat dan metode telah dikembangkan untuk menguji karakteristik 

warna. Alat yang dapat digunakan untuk menguji warna yaitu spektrofotometer dan 

kolorimeter, sedangkan metode untuk mendeskripsikan warna terdiri atas Munsell Color 

System, CIE L
*
a

*
b

*
, Hunter Lab Color Space, dan Lovibond Sistem (Sahin & Sumnu, 

2006).  

 

Pada pengujian intensitas warna, karakteristik fisik sampel yang hendak diukur perlu 

diperhatikan. Kulit martabak manis memiliki warna crust dan crumb yang tidak rata. 

Warna crust yang tidak rata dapat disebabkan karena suhu permukaan loyang yang tidak 

bisa sama persis atau karena pori-pori pada permukaan loyang terisi arang yang dapat 

menempel pada produk ketika adonan kulit martabak manis dipanggang. Warna crumb 

yang tidak rata dapat disebabkan karena kulit martabak manis memiliki pori-pori yang 

besar dan banyak sehingga memiliki permukaan yang bertekstur kasar dan warna yang 

kurang homogen. Produk pangan yang memiliki permukaan tidak datar, bertekstur 

kasar, berwarna tidak homogen, dan berwarna mengkilap akan lebih sulit untuk diukur 

intensitas warnanya. Sampel dengan karakteristik yang tidak ideal tersebut 

membutuhkan pengukuran menggunakan  alat dengan area pengukuran yang besar 

serta pengulangan pengukuran dalam jumlah yang banyak (Nielsen, 2010). Oleh karena 

itu, pengukuran intensitas warna crust dan crumb pada kulit martabak manis dilakukan 

dengan pengulangan sebanyak 6 kali.  

 

4.1.2.1. Intensitas Warna Crust 

Crust kulit martabak manis merupakan struktur bagian luar kulit martabak manis yang 

mengalami kontak langsung dengan loyang saat proses pemanggangan. Hasil penelitian 

pada Tabel 5 menunjukan bahwa pengujian intensitas warna crust kulit martabak manis 

dilakukan dengan tiga parameter yaitu nilai L*, a*, dan b* 

  

Hasil pengujian pada parameter nilai L* (intensitas kecerahan),  menunjukan bahwa 

crust kulit martabak manis formula kontrol memiliki intensitas kecerahan yang berbeda 

nyata dengan keempat formula lainnya. Hasil penelitian pada Gambar 5 juga 

menunjukan bahwa intensitas kecerahan crust kulit martabak manis mengalami 
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penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai, sedangkan 

peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak mempengaruhi intensitas kecerahan 

crust kulit martabak manis. 

 

Hasil pengujian pada parameter nilai a* (intensitas warna hijau hingga merah) dan b* 

(intensitas warna biru hingga kuning) menunjukan bahwa crust kulit martabak manis 

formula kontrol memiliki intensitas warna merah dan kuning yang berbeda nyata 

dengan keempat formula lainnya. Hasil penelitian pada Gambar 6 juga menunjukan 

bahwa titik interaksi warna a* dan b* pada 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* pada crust kulit martabak manis.  

 

Hasil penelitian pada analisis intensitas warna crust kulit martabak manis telah sesuai 

dengan pendapat Taghdir et. al. (2016), Murthy dan Sun (2000), serta Michalska et. al. 

(2008). Taghdir et. al. (2016) serta Murthy dan Sun (2000) menyatakan bahwa 

penambahan tepung kedelai pada produk bakeri akan meningkatkan jumlah asam amino 

dan gula reduksi yang dapat mengalami reaksi maillard. Selain itu, Michalska et. al. 

(2008) juga menyatakan bahwa reaksi maillard pada crust produk bakeri akan 

menghasilkan produk reaksi maillard (maillard reaction products (MRPs)) salah 

satunya yaitu melanoidin yang memiliki warna coklat gelap. Warna coklat gelap pada 

permukaan crust martabak manis akan memberikan hasil pengujian intensitas warna 

berupa intensitas kecerahan (L*) yang rendah serta intensitas warna merah (a*) dan 

kuning (b*) yang rendah atau mendekati nilai 0 (MacDougall & Granov, 2005). 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi intensitas warna pada crust kulit martabak manis 

yaitu substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Lin dan Lee (2005) 

menyatakan bahwa substitusi pemanis sukralosa akan menurunkan jumlah gula yang 

dapat mengalami reaksi karamelisasi dan membentuk karamel saat proses 

pemanggangan produk bakeri. Penurunan jumlah karamel akan menurunkan intensitas 

warna coklat pada crust kulit martabak manis. Hal tersebut berdampak pada 

peningkatan intensitas kecerahan (L*), intensitas warna merah (a*), dan intensitas 
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warna kuning (b*) pada crust produk bakeri. Akan tetapi, hasil penelitian intensitas 

warna crust pada Tabel 5 tidak menunjukan perubahan warna crust seiring dengan 

peningkatan substitusi pemanis sukralosa pada kulit martabak manis. Hasil penelitian 

tersebut dapat disebabkan karena proses pemanggangan yang kurang ideal seperti suhu 

pemanggangan yang tidak bisa rata maupun loyang yang kurang bersih. Proses 

pemanggangan yang tidak ideal tersebut akan menghasilkan variasi jumlah pigmen 

warna pada permukaan produk pangan sehingga warna produk tidak bisa sama persis.  

 

4.1.2.2. Intensitas Warna Crumb 

Crumb kulit martabak manis merupakan struktur bagian dalam (remah) kulit martabak 

manis yang tidak mengalami kontak langsung dengan loyang saat proses 

pemanggangan. Hasil penelitian pada Tabel 6 menunjukan bahwa pengujian intensitas 

warna crumb kulit martabak manis dilakukan dengan tiga parameter yaitu nilai L*, a*, 

dan b*. 

 

Hasil pengujian pada parameter nilai L* (intensitas kecerahan) menunjukan bahwa crust 

kulit martabak manis formula kontrol memiliki intensitas kecerahan yang berbeda nyata 

dengan keempat formula lainnya. Hasil penelitian pada Gambar 8 juga  menunjukan 

bahwa peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa akan menurunkan 

intensitas kecerahan pada crumb kulit martabak manis. 

 

Hasil pengujian pada parameter nilai a* (intensitas warna hijau hingga merah) dan b* 

(intensitas warna biru hingga kuning) menunjukan bahwa crust kulit martabak manis 

formula kontrol memiliki intensitas warna hijau dan kuning yang berbeda nyata dengan 

keempat formula lainnya. Hasil penelitian pada Gambar 9 juga menunjukan bahwa titik 

interaksi warna a* dan b* pada kulit martabak manis cenderung mengalami peningkatan 

atau menjauhi nilai 0 seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan 

substitusi pemanis sukralosa. 

 

Hasil penelitian pada analisis intensitas warna crumb telah sesuai dengan pendapat 

Taghdir et. al. (2016), Riaz (2006), dan Brewer et. al. (1992). Taghdir et. al. (2016) dan 

Riaz (2006) menyatakan bahwa tepung kedelai memiliki warna dasar yaitu kuning pucat 
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dan terkadang terdapat bintik-bintik coklat atau hitam yang berasal dari komponen 

hilum pada biji kacang kedelai. Penambahan tepung kedelai yang memiliki warna gelap 

akan menurunkan intensitas kecerahan crumb kulit martabak manis. Taghdir et. al. 

(2016) dan Brewer et. al. (1992) juga menyatakan bahwa peningkatan subsititusi tepung 

kedelai, isolat protein kedelai, dan serat kedelai akan meningkatkan intensitas warna 

merah (a*) dan kuning (b*) pada produk bakeri. Peningkatan tersebut dapat disebabkan 

karena peningkatan kandungan pigmen karotenoid yang memiliki warna merah, kuning, 

atau oranye pada crumb kulit martabak manis. 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi intensitas warna crumb kulit martabak manis 

yaitu substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Hasil penelitian pada 

Tabel 6 menunjukan bahwa substitusi pemanis sukralosa akan menurunkan intensitas 

kecerahan (L*), serta meningkatkan intensitas warna merah (a*) dan kuning (b*) pada 

crumb kulit martabak manis. Berdasarkan pendapat Gao et. al. (2017), warna crumb 

pada produk bakeri dipengaruhi oleh karakter warna bahan mentah adonan. Pada produk 

kulit martabak manis, substitusi gula dengan pemanis sukralosa berdampak pada 

penurunan berat total padatan yang berasal dari kandungan gula. Penurunan berat total 

padatan dari gula akan menyebabkan peningkatan persentase komponen lain dalam 

adonan (Attia et. al., 1992; Kulthe et. al., 2014). Contohnya yaitu tepung kedelai yang 

memiliki warna kuning pucat.  

 

4.2. Karakteristik Kimiawi Kulit Martabak Manis 

Analisis kimia yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas 2 tahap yaitu uji komposisi 

proksimat dan perhitungan total kalori. Uji komposisi proksimat dilakukan untuk 

mengukur kandungan air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat pada kulit martabak 

manis. Kemudian hasil uji komposisi proksimat akan digunakan sebagai dasar 

perhitungan total kalori untuk mengetahui perbandingan nilai total kalori pada kelima 

formula kulit martabak manis. 

 

4.2.1. Komposisi Proksimat 

Uji komposisi proksimat pada penelitian ini dimulai dengan pengukuran kadar air pada 

kelima formula kulit martabak manis. Kemudian sampel kering hasil pengukuran kadar 
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air akan dihaluskan dan digunakan sebagai sampel pada pengukuran kadar abu, lemak, 

dan protein. Setelah pengukuran kadar air, abu, lemak, dan protein selesai dilakukan, 

hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menghitung nilai total karbohidrat. 

 

4.2.1.1. Kadar Air 

Hasil penelitian pada Tabel 7 menunjukan bahwa kadar air pada kulit martabak manis 

formula kontrol berbeda nyata dengan keempat formula lainnya. Hasil penelitian pada 

Tabel 7 juga menunjukan bahwa kadar air pada kulit martabak manis mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis 

sukralosa.  

 

Peningkatan kadar air pada kulit martabak dapat disebabkan karena tepung kedelai 

memiliki kandungan protein dan karbohidrat yang dapat menyerap dan 

mempertahankan kadar air dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. 

Oleh karena itu, penggunaan tepung kedelai sebagai bahan substitusi tepung terigu 

dapat meningkatkan kandungan air produk pangan (Riaz, 2006; Wolf, 1970; Zaker, 

Genitha, & Hashmi, 2012).  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar air pada kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Pemanis sukralosa memiliki 

tingkat kemanisan yaitu 600 kali lebih manis dari gula pada konsentrasi larutan gula 

6%. Dengan demikian, hanya dibutuhkan sejumlah kecil pemanis sukralosa untuk 

mensubsitusi gula dengan tingkat kemanisan yang setara. Hal tersebut berdampak pada 

penurunan berat total padatan yang berasal dari kandungan gula dalam adonan. 

Penurunan berat total padatan akan menyebabkan peningkatan persentase komponen 

lain dalam adonan (Attia et. al., 1992; Kulthe et. al., 2014). Contohnya yaitu molekul 

air dan tepung kedelai yang dapat meningkatkan penyerapan dan retensi molekul air.  

 

4.2.1.2. Kadar Abu 

Hasil penelitian pada Tabel 8 menunjukan bahwa kadar abu pada kulit martabak manis 

formula kontrol berbeda nyata dengan keempat formula lainnya. Selain itu, dapat 

diketahui juga bahwa kadar abu pada kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 
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memiliki perbedaan nyata dengan kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. Hasil 

penelitian pada Tabel 8 juga menunjukan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan 

kadar abu pada kulit martabak manis seiring dengan peningkatan substitusi tepung 

kedelai, sedangkan peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak memberikan 

pengaruh pada kadar abu.  

 

Hasil penelitian pada analisis kadar abu telah sesuai dengan data United States 

Departement of Agriculture (USDA), pendapat Riaz (2006), dan hasil penelitian Zaker 

et. al. (2012) yang menunjukan bahwa tepung kedelai memiliki kandungan mineral 

berupa kalium, sodium, kalsium, magnesium, sulfur, dan fosfor yang lebih tinggi 

dibandingkan tepung terigu. Oleh karena itu, substitusi tepung terigu dengan 

menggunakan tepung kedelai dapat meningkatkan kadar abu (mineral) pada produk 

kulit martabak manis.  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar abu pada kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Pengaruh substitusi pemanis 

sukralosa pada kadar abu memiliki mekanisme yang sama dengan pengaruh substitusi 

pemanis sukralosa pada kadar air, dan contoh bahan yang dapat mengalami peningkatan 

persentase dan mempengaruhi kadar abu yaitu tepung kedelai dan garam. Akan tetapi, 

peningkatan persentase tepung kedelai dan garam tidak signifikan sehingga kadar abu  

kulit martabak manis dengan substitusi pemanis sukralosa sebanyak 15 % dan 35% 

tidak memiliki perbedaan nyata di antara keduanya. 

 

4.2.1.3. Kadar Lemak 

Hasil penelitian pada Tabel 9 menunjukan bahwa kadar lemak pada kulit martabak 

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

diketahui juga bahwa kadar lemak pada kulit martabak manis formula MF1 dan MF2 

memiliki perbedaan nyata dengan formula MF4. Hasil penelitian pada Tabel 9 juga 

menunjukan bahwa kadar lemak pada kulit martabak manis cenderung mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis 

sukralosa 
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Hasil penelitian pada analisis kadar lemak telah sesuai dengan data United States 

Departement of Agriculture (USDA), pendapat Riaz (2006), dan hasil penelitian 

Taghdir et. al. (2016) yang menunjukan bahwa tepung kedelai utuh memiliki 

kandungan lemak yang tinggi yaitu 15% hingga 20% dari berat total tepung kedelai. 

Kandungan lemak pada tepung kedelai lebih tinggi dibandingkan tepung terigu yang 

memiliki kandungan lemak sekitar 1% dari berat total tepung terigu. Oleh karena itu, 

penggunaan tepung kedelai sebagai bahan substitusi tepung terigu akan meningkatkan 

kandungan lemak pada kulit martabak manis.  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar lemak pada kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Pengaruh substitusi pemanis 

sukralosa pada kadar lemak memiliki mekanisme yang sama dengan pengaruh substitusi 

pemanis sukralosa pada kadar air, dan contoh bahan yang dapat mengalami peningkatan 

persentase dan mempengaruhi kadar lemak yaitu tepung kedelai dan susu full-cream. 

Peningkatan persentase tepung terigu dan susu full-cream akan berdampak pada 

peningkatan kadar lemak dalam kulit martabak manis. 

 

4.2.1.4. Kadar Protein 

Hasil penelitian pada Tabel 10 menunjukan bahwa kadar protein pada kulit martabak 

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

diketahui juga bahwa kadar protein kulit martabak manis dengan formula MF2 tidak 

berbeda nyata dengan formula MF3. Hasil penelitian pada Tabel 10  juga menunjukan 

bahwa kadar protein pada kulit martabak manis cenderung mengalami peningkatan 

seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

 

Hasil penelitian pada analisis kadar protein telah sesuai dengan data United States 

Departement of Agriculture (USDA), pendapat Riaz (2006), dan hasil penelitian Zaker 

et. al. (2012) yang menunjukan bahwa tepung kedelai memiliki kandungan protein yang 

tinggi yaitu sebesar 38% dari berat total tepung kedelai. Kandungan protein pada tepung 

kedelai lebih tinggi dibandingkan tepung terigu yang memiliki kandungan protein 

sebesar 10% dari berat total tepung terigu. Oleh karena itu, penggunaan tepung kedelai 
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sebagai bahan substitusi tepung terigu akan meningkatkan kandungan protein pada kulit 

martabak manis. 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar protein pada kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. . Pengaruh substitusi pemanis 

sukralosa pada kadar protein memiliki mekanisme yang sama dengan pengaruh 

substitusi pemanis sukralosa pada kadar air, dan contoh bahan yang dapat mengalami 

peningkatan persentase dan mempengaruhi kadar protein yaitu tepung kedelai dan susu 

full-cream. Peningkatan persentase tepung terigu dan susu full-cream akan berdampak 

pada peningkatan kadar protein dalam kulit martabak manis. 

 

4.2.1.5. Total Karbohidrat 

Hasil penelitian pada Tabel 11 menunjukan bahwa nilai total karbohidrat kulit martabak 

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

diketahui juga bahwa nilai total karbohidrat kulit martabak manis formula MF2 tidak 

berbeda nyata dengan formula MF3. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa 

nilai total karbohidrat pada kulit martabak manis cenderung mengalami penurunan 

seiring dengan peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

 

Hasil penelitian pada analisis total karbohidrat telah sesuai dengan data United States 

Departement of Agriculture (USDA), pendapat Riaz (2006), dan hasil penelitian Zaker 

et. al. (2012) yang menunjukan bahwa tepung kedelai memiliki kandungan karbohidrat 

sekitar 30% dari berat total tepung kedelai. Kandungan karbohidrat pada tepung kedelai 

lebih rendah dibandingkan tepung terigu yang memiliki kandungan karbohidrat sebesar 

76% dari berat total tepung terigu. Oleh karena itu, penggunaan tepung kedelai sebagai 

bahan substitusi tepung terigu dapat mengurangi nilai total karbohidrat pada kulit 

martabak manis.  

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai total karbohidrat pada kulit martabak manis 

yaitu substitusi gula dengan menggunakan pemanis sukralosa. Substitusi gula dengan 

pemanis sukralosa dapat menurunkan persentase massa padatan berupa gula yang 

merupakan salah satu jenis karbohidrat disakarida berupa sukrosa (Attia et. al., 1992; 
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Kulthe et. al., 2014). Oleh karena itu, substitusi gula dengan pemanis sukralosa akan 

berdampak pada penurunan nilai total karbohidrat dalam kulit martabak manis. 

 

4.2.2. Total Kalori 

Hasil penelitian pada Tabel 12 menunjukan bahwa nilai total kalori pada kulit martabak 

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

diketahui juga bahwa nilai total kalori kulit martabak manis formula MF2 tidak berbeda 

nyata dengan formula MF3. Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa bahwa 

peningkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa akan menurunkan nilai 

total kalori dalam kulit martabak manis.  

 

Hasil penelitian pada analisis total kalori telah sesuai dengan data United States 

Departement of Agriculture (USDA) dan pendapat Riaz (2006) yang menyatakan 

bahwa tepung kedelai memiliki nilai total kalori sebesar 434 kkal dalam 100 gram 

tepung kedelai. Nilai total kalori pada tepung kedelai lebih tinggi dibandingkan tepung 

terigu yang memiliki nilai total kalori sebesar 364 kkal dalam 100 gram tepung terigu. 

Substitusi tepung terigu menggunakan tepung kedelai dapat meningkatkan nilai total 

kalori dalam kulit martabak manis. Akan tetapi, subsitusi gula dengan pemanis 

sukralosa akan menurunkan nilai total kalori dalam jumlah yang lebih tinggi dari 

peningkatan nilai total kalori akibat substitusi tepung kedelai. Oleh karena itu, substitusi 

tepung kedelai dan pemanis sukralosa dapat menurunkan nilai total kalori pada kulit 

martabak manis secara keseluruhan.  

 

4.3. Karakteristik Sensori Kulit Martabak Manis 

Analisis sensori merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang digunakan untuk 

membangkitkan, mengukur, menganalisis, dan mengartikan reaksi terhadap 

karakteristik bahan pangan atau material tertentu yang dirasakan melalui indera 

penglihatan, penciuman, perasa, peraba, dan pendengaran (Meilgaard, Civille, & Carr, 

2016). Analisis sensori pada penelitian ini dilakukan dengan metode uji ranking 

hedonik. Pengujian ini dilakukan untuk mengurutkan produk pangan berdasarkan nilai 

kesukaan panelis terhadap parameter tertentu pada produk pangan. Pada penelitian ini, 

kelima formula kulit martabak manis diuji oleh 30 orang panelis tidak terlatih dengan 
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parameter yang diuji berupa warna kulit luar (crust) dan remah (crumb), aroma, rasa, 

tekstur, dan overall. Panelis akan memberikan penilaian dengan skor 1 untuk sampel 

yang paling tidak disukai dan 5 untuk sampel yang paling disukai 

 

4.3.1. Warna 

Warna merupakan persepsi dalam otak terhadap cahaya yang telah berinteraksi dengan 

suatu objek (Nielsen, 2010). Pada penelitian ini, parameter warna kulit martabak manis 

dikelompokan menjadi 2 yaitu warna kulit luar (crust) dan warna remah (crumb).  

 

Analisis parameter warna yang pertama yaitu pada kulit luar (crust) kulit martabak 

manis. Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa nilai kesukaan warna crust 

kulit martabak manis dengan formula kontrol memiliki perbedaan nyata dengan 

keempat formula lainnya. Selain itu, diketahui juga bahwa nilai kesukaan pada crust 

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

formula MF3 dan MF4. Hasil penelitian pada Gambar 10 juga menunjukan bahwa 

peningkatan subsititusi tepung kedelai akan menurunkan nilai kesukaan warna crust 

kulit martabak manis, sedangkan peningkatan substitusi pemanis sukralosa tidak 

memberikan perbedaan nyata pada nilai kesukaan warna crust kulit martabak manis.  

 

Hasil penelitian pada pengujian intensitas warna crust kulit martabak manis 

menggunakan alat kromameter menunjukan bahwa peningkatan substitusi tepung 

kedelai akan membuat crust kulit martabak manis berwarna semakin gelap (coklat tua) 

(Michalska et. al., 2008; Taghdir et. al., 2016). Warna crust yang gelap bukan 

merupakan warna normal kulit martabak manis yang umumnya berwarna coklat. Hal 

tersebut berdampak pada penurunan nilai kesukaan kulit martabak manis seiring dengan 

peningkatan substitusi tepung kedelai. 

 

Hasil penelitian pada pengujian intensitas warna crust kulit martabak manis 

menggunakan alat kromameter juga menunjukan bahwa peningkatan substitusi pemanis 

sukralosa tidak mempengaruhi intensitas warna crust pada kulit martabak manis manis. 

Hasil analisis sensori juga menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai kesukaan 

pada konsentrasi substitusi pemanis sukralosa sebanyak 15% dan 35% dari berat gula. 
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Hasil tersebut dapat disebabkan karena pengaruh substitusi pemanis sukralosa pada 

warna crust kulit martabak manis tidak dapat dideteksi panelis atau karena proses 

pemanggangan yang kurang ideal seperti suhu pemanggangan yang tidak bisa rata 

maupun loyang yang kurang bersih. 

 

Analisis parameter warna yang kedua yaitu pada remah (crumb) kulit martabak manis. 

Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa nilai kesukaan warna crumb kulit 

martabak manis dengan formula kontrol hanya memiliki perbedaan nyata dengan kulit 

martabak manis formula MF4. Selain itu, diketahui juga bahwa nilai kesukaan warna 

crumb kulit martabak manis dengan formula MF2 tidak memiliki perbedaan nyata 

dengan keempat formula kulit martabak manis lainnya. Hasil penelitian pada Gambar 

10 juga menunjukan bahwa peningkatan subsititusi tepung terigu akan menurunkan 

nilai kesukaan warna pada crumb kulit martabak manis, sedangkan peningkatan 

substitusi pemanis sukralosa tidak memberikan perbedaan nyata pada nilai kesukaan 

warna crumb kulit martabak manis. 

 

Hasil penelitian pada pengujian intensitas warna crumb kulit martabak manis 

menggunakan alat kromameter menunjukan bahwa peningkatan substitusi tepung 

kedelai dan pemanis sukralosa akan membuat crumb kulit martabak manis berwarna 

semakin gelap (kuning gelap). Warna crumb yang gelap bukan merupakan warna 

normal kulit martabak manis yang biasanya berwarna cerah (kuning cerah). Hal tersebut 

berdampak pada penurunan nilai kesukaan kulit martabak manis seiring dengan 

peningkatan substitusi tepung kedelai. 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai kesukaan warna crumb kulit martabak manis 

yaitu substitusi gula dengan pemanis sukralosa. Hasil penelitian pada pengujian 

intensitas warna crumb kulit martabak manis menggunakan alat kromameter 

menunjukan bahwa peningkatan substitusi pemanis sukralosa akan membuat crumb 

kulit martabak manis berwarna semakin cerah. Akan tetapi hasil analisis sensori 

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai kesukaan pada konsentrasi substitusi 

pemanis sukralosa sebanyak 15% dan 35% dari berat gula. Hasil tersebut dapat 

disebabkan karena pengaruh substitusi pemanis sukralosa pada warna crumb kulit 
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martabak manis tidak dapat dideteksi panelis sehingga penilaian kesukaan pada variasi 

substitusi pemanis sukralosa sebanyak 15% dan 35% dari berat gula tersebut hampir 

sama.  

  

4.3.2. Aroma 

Aroma merupakan persepsi terhadap karakteristik komponen volatil pada makanan yang 

terdeteksi oleh saraf olfaktori (olfactory epithelium) dalam lubang hidung (Meilgaard, 

Civille, & Carr, 2016). Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan kulit martabak 

manis dari formula kontrol hingga formula MF4 tidak memiliki perbedaan nyata pada 

nilai kesukaan parameter aroma. Selain itu, hasil penelitian pada Gambar 10 juga 

menunjukan bahwa terdapat kecederungan peningkatan nilai kesukaan kulit martabak 

manis seiring dengan peningkatan subtitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

 

Peningkatan substitusi tepung kedelai akan meningkatkan kandungan komponen volatil 

seperti alkylated pyrazines, oxygenated furans, oxygenated pyrroles, dan fenol yang 

memberikan flavor roasted bean (kacang panggang) dan beany (seperti kacang) yang 

khas pada kulit martabak manis (Kato, Doi, Tsugita, Kosai, Kamiya, & Kurata, 1981; 

Riaz, 2006). Selain itu, substitusi pemanis sukralosa juga dapat mempengaruhi nilai 

kesukaan kulit parameter aroma kulit martabak manis. Peningkatan substitusi pemanis 

sukralosa akan menurunkan kandungan komponen flavor yang diinginkan seperti 

karamel (Purlis E., 2010). Akan tetapi, hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan 

bahwa variasi substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa tidak memberikan 

perbedaan nyata pada nilai kesukaan aroma kulit martabak manis. Hasil tersebut dapat 

disebabkan karena komponen volatil pada kulit martabak manis mengalami penguapan 

selama proses penyimpanan. Reaksi penguapan akan menurunkan intensitas aroma 

masing-masing formula sehingga mempersulit panelis untuk membedakan dan 

memberikan penilaian pada masing-masing formula kulit martabak manis. 

 

4.3.3. Rasa 

Rasa merupakan sensasi kimia berupa stimuli yang larut dalam air, minyak, atau saliva 

yang terdeteksi oleh kuncup pengecap (taste buds) yang terletak pada permukaan lidah, 

atau mucus pada langit-langit mulut, dan area disekitar tenggorokan (Meilgaard, Civille, 
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& Carr, 2016). Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa kulit martabak manis 

dari formula kontrol hingga formula MF4 tidak memiliki perbedaan nyata pada nilai 

kesukaan parameter rasa. Selain itu, diketahui juga bahwa nilai kesukaan kulit martabak 

manis formula kontrol cenderung mirip dengan formula MF1 dan MF2, tetapi lebih 

tinggi dibandingkan kulit martabak manis formula MF3 dan MF4. 

 

Substitusi tepung terigu dengan tepung kedelai akan meningkatkan intensitas flavor 

roasted bean (kacang panggang) dan beany (seperti kacang) yang khas pada kulit 

martabak manis. Selain itu, substitusi tepung kedelai juga akan meningkatkan 

konsentrasi komponen saponin, isoflavon, dan asam phitat yang dapat memberikan rasa 

pahit pada kulit martabak manis. Rasa pahit bukan merupakan rasa yang diinginkan 

sehingga nilai kesukaan kulit martabak manis pada parameter rasa mengalami 

penurunan (Carrao-Panizzi, Beleia, Prudencio-Ferreira, Oliveira, & Kitamura, 1999; 

Riaz, 2006). 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai kesukaan rasa kulit martabak manis yaitu 

substitusi gula dengan pemanis sukralosa. Substitusi gula dengan pemanis sukralosa 

akan menurunkan jumlah gula yang mengalami reaksi karamelisasi saat proses 

pemanggangan sehingga dapat berdampak pada penurunan kandungan komponen flavor 

karamel. Akan tetapi, hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan nilai kesukaan yang signifikan antara kulit martabak manis dengan subsitusi 

pemanis sukralosa sebanyak 15% dan 35% dari berat gula. Hasil tersebut dapat 

disebabkan karena pemanis sukralosa memiliki karakter flavor yang mirip dengan gula 

sehingga panelis tidak dapat membedakan rasa kulit martabak manis dengan subsitusi 

pemanis sukralosa yang berbeda (Nabors, 2012). Selain itu, komponen karamel hanya 

terbentuk pada crust kulit martabak manis sehingga diperkirakan perbedaan 

konsentrasinya terlalu rendah dan tidak dapat dibedakan panelis.  

 

4.3.4. Tekstur 

Tekstur merupakan karakteristik suatu produk yang merupakan hasil kombinasi 

berbagai sifat fisik produk tersebut yang dipersepsi dengan indera peraba (termasuk 

kinaesthesia dan mouthfeel), penglihatan, dan pendengaran (Meilgaard, Civille, & Carr, 
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2016). Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa nilai kesukaan parameter 

tekstur kulit martabak manis dengan formula kontrol tidak berbeda nyata dengan 

formula MF1, tetapi memiliki beda nyata dengan formula MF2, MF3, dan MF4. Hasil 

penelitian pada Gambar 10 juga menunjukan bahwa nilai kesukaan parameter tekstur 

kulit martabak manis mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan substitusi 

tepung kedelai dan pemanis sukralosa. 

 

Hasil penelitian pada analisis kekerasan kulit martabak manis menggunakan alat texture 

analyzer menunjukan bahwa kulit martabak manis formula MF1, MF2, MF3, dan MF4 

memiliki nilai kekerasan yang lebih rendah dibandingkan formula kontrol. Nilai 

kekerasan yang rendah menunjukan bahwa produk memiliki tekstur yang lembut. 

Tekstur yang lembut merupakan karakter kulit martabak manis yang disukai karena 

memberikan kesan bahwa produk bakeri tersebut masih segar dan belum mengalami 

stalling (Rathnayake, Navaratne, & Navaratne, 2018).  

 

4.3.5. Overall 

Hasil penelitian pada Tabel 13 menunjukan bahwa formula kulit martabak manis 

dengan berbagai tingkatan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa tidak 

memberikan perbedaan nyata pada nilai kesukaan parameter overall. Selain itu, hasil 

penelitian pada Tabel 13 juga menunjukan bahwa terdapat kecenderungan peningkatan 

nilai kesukaan overall dari kulit martabak manis formula kontrol ke formula MF1 dan 

MF2 lalu dilanjutkan dengan penurunan nilai kesukaan pada kulit martabak manis 

formula MF3 dan MF4.  

 

Hasil analisis sensori pada parameter overall menunjukan bahwa semua formula kulit 

martabak manis dengan substitusi tepung kedelai dan pemanis sukralosa akan 

menghasilkan kulit martabak manis yang dapat diterima panelis dan memiliki 

kandungan kalori yang lebih rendah dibandingkan formula kontrol. Akan tetapi kulit 

martabak manis yang memiliki nilai kesukaan tertinggi di antara keempatnya yaitu kulit 

martabak manis formula MF1 dan MF2. 


