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3. HASIL PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa analisa yang meliputi analisa sensori, analisa 

fisik pada pao yang dihasilkan. Dalam analisa sensori terdapat 5 parameter yang diamati 

yaitu warna, jumlah pori, volume pengembangan, tekstur, dan overall. Pada analisa fisik 

terdapat 4 parameter yang diamati yaitu tekstur menggunakan tekstur analyzer 

(hardness), intensitas warna, volume pengembangan, dan jumlah pori. 

 

3.1.Karakteristik Sensori 

Pada analisa sensori dilakukan pengujian sebanyak 3 kali, yaitu penyimpanan pada hari 

ke-0 (langsung dikonsumsi), hari ke-1 (pada suhu ruang), dan hari ke-3 (pada suhu 

Chiller). Parameter pada pao yang diamati meliputi warna, jumlah pori, volume 

pengembangan, tekstur, dan overall. Hasil karakteristik sensori pada pao dengan 3 

perlakuan penyimpanan yang berbeda dapat dilihat dibawah ini.  

 

7.1.1. Karakteristik Sensori Hari ke-0 

Pada analisa sensori ini, pao pada perlakuan hari ke-0 dengan 5 formulasi dilakukan 

pengujian terhadap 5 parameter oleh panelis tidak terlatih. Parameter pada bakpao yang 

diberi nilai meliputi warna, jumlah pori, volume pengembangan, tekstur, dan overall. 

Hasil karakteristik sensori pao dengan penggunaan putih telur dapat dilihat pada Tabel 

2. 
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Tabel 2. Hasil Karakteristik Sensori Pao pada Hari Ke-0 

Formula 

Analisis 

Warna Pori 
Volume 

Pengembangan 
Tekstur Overall 

F1 2,2±1,06abc 2,40±1,07abc 2,20±1,21abc 2,80±1,16bc 2,87±0,97bc 

F2 2,4 ±1,14abc 2,37±1,07abc 2,63±0,9abc 2,83±1,26bc 2,53±1,14abc 

F3 2,70±1,09ac 2,87±1,14ac 2,50±1,11bc 2,43±1,04ac 2,53± 1,14ac 

F4 2,63±1,19a 2,30±1,15a 2,70±1,21c 2,00±1,05a 2,07±1,14a 
Keterangan  

 1 : palimg tidak disukai, 2 : tidak suka, 3 : suka,  4 : paling disukai  

 Pengujian sensori dilakukan sehari dengan jumlah panelis 30 orang dengan uji ranking hedonik. 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada masing-masing kolom pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji 

Kruskall Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 

 

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat dilihat hasil analisa sensori pao dengan penggunaan 

putih telur dengan 4 formulasi yang berbeda. Parameter yang diamati yaitu warna, pori, 

volume pengembangan, tekstur, dan overall. Pada atribut warna, diperoleh hasil beda 

nyata pada formulasi F2 dan F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut pori, diperoleh hasil 

beda nyata pada formulasi F2 dan F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut volume 

diperoleh hasil tidak beda nyata untuk semua perlakuan. Pada atribut tekstur diperoleh 

hasil beda nyata pada formulasi F3 dan F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut overall, 

diperoleh hasil beda nyata pada formulasi F3 dan F4 dengan kontrol (F1). 

 

7.1.2. Karakteristik Sensori Hari ke-1 

Pada analisa sensori ini, pao pada perlakuan suhu ruang hari kepertama dengan 5 

formulasi dilakukan pengujian terhadap 5 parameter oleh panelis tidak terlatih. 

Parameter pada bakpao yang diberi nilai meliputi warna, jumlah pori, volume 

pengembangan, tekstur, dan overall. Hasil analisa sensori pao dengan penggunaan putih 

telur dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Hasil Karakteristik Sensori Pao pada Hari Ke-1 

Formula 

Analisis 

Warna Pori 
Volume 

Pengembangan 
Tekstur Overall 

F1 2,40±1,16a 2,57±0,94abc 2,57±0,94ab 2,83±1,02b 2,73±1,01b 

F2 3,10±0,96b 2,67±1,18abe 2,93±1,08b 3,33±0,80c 3,27±0,98c 

F3 2,3 1,06a 2,63±1,22ace 2,43±1,19ab 2,33±1,03b 2,23±1,01b 

F4 2,2 ±1,13a 2,10±1,12a 2,10±1,06a 1,43±0,68a 1,70±0,92a 
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Keterangan  

 1 : palimg tidak disukai, 2 : tidak suka, 3 : suka,  4 : paling disukai  

 Pengujian sensori dilakukan sehari dengan jumlah panelis 30 orang dengan uji ranking hedonik. 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada masing-masing kolom pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji 

Kruskall Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat hasil analisa sensori pao dengan penggunaan 

putih telur dengan 4 formulasi yang berbeda. Parameter yang diamati yaitu warna, pori, 

volume pengembangan, tekstur, dan overall. Pada atribut warna, diperoleh hasil beda 

nyata pada formulasi F2 dan F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut pori, diperoleh hasil 

beda nyata pada formulasi F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut volume diperoleh hasil 

beda nyata pada formulasi F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut tekstur diperoleh hasil 

beda nyata pada formulasi F4 dengan kontrol (F1). Pada atribut overall, diperoleh hasil 

beda nyata pada formulasi F4 dengan kontrol (F1). 

 

7.1.3. Karakteristik Sensori Hari ke-3 

Pada analisa sensori ini, pao pada perlakuan suhu chiller hari ketiga dengan 5 formulasi 

dilakukan pengujian terhadap 5 parameter oleh panelis tidak terlatih. Parameter pada 

bakpao yang diberi nilai meliputi warna, jumlah pori, volume pengembangan, tekstur, 

dan overall. Hasil analisa sensori pao dengan penggunaan putih telur dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

 

Tabel 4. Hasil Karakteristik Sensori Pao pada Hari Ke-3 

Formula 

Analisis 

Warna Pori 
Volume 

Pengembangan 
Tekstur Overall 

F1 2,37±1,13a 2,40±1,19abc 2,60±1,07abc 2,83±1,05b 2,67±1,15b 

F2 2,97±1,10b 2,87±1,07bc 2,70±1,18ab 3,00±0,98b 2,97±1,07c 

F3 2,33±1,03a 2,53±1,14ac 2,53±1,11ac 2,30±1,02a 2,37±1,03ab 

F4 2,33±1,15a 2,20±1,03a 2,17±1,12a 1,97±1,16a 2,03±1,03a 
Keterangan  

 1 : palimg tidak disukai, 2 : tidak suka, 3 : suka,  4 : paling disukai  

 Pengujian sensori dilakukan sehari dengan jumlah panelis 30 orang dengan uji ranking hedonik. 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antar 

perlakuan pada masing-masing kolom pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji 

Kruskall Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 
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Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat hasil analisa sensori pao dengan penggunaan 

putih telur dengan 4 formulasi yang berbeda. Parameter yang diamati yaitu warna, pori, 

volume pengembangan, tekstur, dan overall. Pada atribut warna, diperoleh hasil beda 

nyata pada formulasi F2 dengan kontrol (F1). Pada atribut pori, diperoleh hasil beda 

nyata pada formulasi F2 dan F4 namun kedua formulasi tidak berbeda nyata dengan 

kontrol (F1). Pada atribut volume diperoleh hasil tidak beda nyata untuk semua 

perlakuan. Pada atribut tekstur diperoleh hasil beda nyata pada formulasi F4 dengan 

kontrol (F1). Pada atribut overall, diperoleh hasil beda nyata pada formulasi F4 dengan 

kontrol (F1). 

 

3.2.Karakteristik Fisik 

Pada analisa fisik terdapat 4 parameter yang diamati yaitu tekstur menggunakan tekstur 

analyzer (hardness), warna menggunakan chromameter, volume pengembangan 

menggunakan rumus millet, dan jumlah pori dengan cara jumlah pori yang ada dihitung 

oleh panelis. 

 

3.2.1. Tekstur 

Analisa pada tekstur dilakukan dengan menggunakan alat tekstur analyzer dengan 

melihat nilai dari parameter yang diamati  (hardness). Analisa tekstur dilakukan pada 

tiga perlakuan yang berbeda, pada hari ke-0 langsung konsumsi, pada hari ke-1 suhu 

ruang, dan pada hari ke-3 suhu chiller. Hasil analisa nilai hardness pada pao dengan 5 

formulasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

 

Tabel 5. Hasil Analisis Tekstur pada Pao Berbagai Formulasi 

Penyimpanan 
Perlakuan 

F1 F2 F3 F4 F5 

Hari ke-0 
411,88± 

45,90 

225,06± 

36,50 

222,85± 

30,87 

351,97± 

23,98 

732,88± 

109,42 

Hari ke-1 
495,13 ± 

81,77 

338,89 ± 

18,94 

295,35 ± 

24,86 

392,79 ± 

25,58 

1141,49± 

336,32 

Hari ke-3 
491,73± 

22,46 

347,15± 

35,45 

298,49± 

20,12 

409,53± 

29,77 

852,94 ± 

51,46 

 

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa nilai tekstur terendah diperoleh formulasi F3 

dengan nilai berturut-rutut 228,85; 295,35; 298,49 pada perlakuan hari ke-0, hari ke-1 
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suhu ruang, dan hari ke-3 suhu chiller. Setiap perlakuan formulasi dengan penambahan 

putih telur yang digunakan diperoleh hasil yang lebih rendah tingkat kekerasannya 

dibandingkan dengan kontrol. 

 

 
Gambar 2. Grafik Hasil Nilai Kekerasan pada Pao dengan Berbagai Formulasi 

 

Berdasarkan Gambar grafik 2. diatas, nilai kekerasan (hardness) pada pao dengan 

perlakuan putih telur yang berbeda diperoleh nilai terendah pada formulasi 

M=30;T=30;A=220 dengan ketiga perlakuan penyimpanan yang berbeda. Nilai yang 

diperoleh dari penggunaan putih telur memiliki nilai kekerasan (hardness) yang lebih 

rendah dibandingkan dengan kontrol (tanpa menggunakan putih telur). Pada formulasi 

tanpa mentega nilai kekerasan (hardness) meningkat pada setiap perlakuan. 

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan andanya penambahan putih 

telur dapat menurunkan nilai kekerasan (hardness) pada pao. 

 

3.2.2. Intensitas Warna 

Analisa warna pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat chromameter. 

Chromameter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur warna dari suatu 

benda/objek pada permukaannya. Nilai L* pada chromameter menunjukan tingkat 

kecerahan pada produk yang diamati, semakin tinggi nilai L* maka produk itu akan 

semakin terang atau cerah. Nilai L* menunjukan lightness dengan skala 0 yang 

berwarna hitam hingga 100 yang berwarna putih. Nilai a* positif menunjukan warna 
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yang cenderung kearah warna merah sedangkan nilai a* negatif menunjukan warna 

yang cenderung kearah warna hijau. Nilai b* positif menunjukan warna yang cenderung 

kearah warna kuning sedangkan nilai b* negatif menunjukan warna yang cenderung 

kearah warna biru (Kaemba, 2017). Analisa warna dilakukan pada tiga perlakuan yang 

berbeda, pada hari ke-0 langsung konsumsi, pada hari ke-1 suhu ruang, dan pada hari 

ke-3 suhu chiller. Hasil analisa warna dengan 5 formulasi yang berbeda dapat dilihat 

pada tabel  6. 

 

Tabel 6. Hasil Intensitas Warna pada Pao Berbagai Formulasi 

Penyimpanan 
Perlakuan 

F1 F2 F3 F4 F5 

Hari ke-0 81,14 ± 1,03 83,35 ± 0,53 88,48 ± 0,93 84,82 ± 0,89 80,31 ± 0,57 

Hari ke-1 80,84 ± 1,01 81,34 ± 0,53 83,12 ± 0,81 82,12 ± 0,89 78,71 ± 0,54 

Hari ke-3 83,14 ± 1,30 83,51 ± 0,60 85,99 ± 0,95 86,67 ±1,11 86,75 ± 0,64 

 

Berdasarkan Tabel 6. dapat dilihat bahwa nilai intensitas warna tertinggi diperoleh 

formulasi F3 dengan nilai berturut-rutut 88,48; 83,12 pada perlakuan hari ke-0, hari ke-

1 suhu ruang, sedangkan pada hari ke-3 suhu chiller diperoleh formulasi F4 sebesar 

85,99. Setiap perlakuan formulasi dengan penambahan putih telur yang digunakan 

diperoleh hasil nilai intensitas warna yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kontrol. 

 

 
Gambar 3. Grafik Hasil Nilai Warna pada Pao dengan Berbagai Formulasi 
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Berdasarkan Gambar grafik 3. diatas, tingkat kecerahan pada pao dengan perlakuan 

putih telur yang berbeda diperoleh nilai tertinggi pada formulasi M=30;T=30;A=220 

dengan ketiga perlakuan penyimpanan yang berbeda. Nilai yang diperoleh dari 

penggunaan putih telur memiliki nilai kecerahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol (tanpa menggunakan putih telur). Pada formulasi tanpa mentega nilai kecerahan 

justru menurun pada setiap perlakuan. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan 

bahwa dengan andanya penambahan putih telur dapat meningkatkan nilai kecerahan 

(nilai L) pada pao. 

 

3.2.3. Volume Pengembangan 

Analisa volume pengembangan dilakukan dengan menggunakan millet. Analisa volume 

pengembangan dilakukan pada tiga perlakuan yang berbeda, pada hari ke-0 langsung 

konsumsi, pada hari ke-1 suhu ruang, dan pada hari ke-3 suhu chiller. Hasil analisa 

volume pengembangan dengan 5 formulasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Analisis Volume Pengembangan pada Pao Berbagai Formulasi 

Penyimpanan 
Perlakuan  

F1 F2 F3 F4 F5 

Hari ke-0 
59,44 ± 

6,28 

64,46 ± 

6,44 

72,20 ± 

9,76 
75,52±10,04 

32,52 ± 

2,98 

Hari ke-1 
26,12 ± 

3,38 

29,41 ± 

2,39 

33,71 ± 

3,25 
34,35 ± 2,12 

17,25 ± 

1,18 

Hari ke-3 
26,29 ± 

2,27 

27,90 ± 

2,69 

31,08 ± 

1,06 
32,22 ± 1,18 

15,59 ± 

0,79 

 

Berdasarkan Tabel 7. dapat dilihat bahwa nilai volume pengembangan tertinggi 

diperoleh formulasi F4 dengan nilai berturut-rutut 75,52; 34,35; 32,22 pada perlakuan 

hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, dan hari ke-3 suhu chiller. Setiap perlakuan formulasi 

dengan penambahan putih telur yang digunakan diperoleh hasil volume pengembangan 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. 
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Gambar 4. Grafik Hasil Nilai Volume Pengembangan pada Pao dengan Berbagai 

Formulasi 
 

Berdasarkan Gambar grafik 4. diatas, nilai volume pengembangan pada pao dengan 

perlakuan putih telur yang berbeda diperoleh nilai terendah pada formulasi 

M=30;T=60;A=190 dengan ketiga perlakuan penyimpanan yang berbeda. Nilai yang 

diperoleh dari penggunaan putih telur memiliki volume pengembangan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kontrol (tanpa menggunakan putih telur). Pada formulasi 

tanpa mentega nilai volume pengembangan menurun pada setiap perlakuan. Nilai 

pengembangan yang diperoleh hari ke-1 dan ke-3 cenderung memiliki hasil yang 

seimbang dibandingkan dengan hari ke-0, hal ini disebabkan karena bakpao hanya 

mengalami pengembangan pada saat dikukus. Berdasarkan grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa dengan andanya penambahan putih telur dapat meningkatkan nilai 

volume pengembangan pada pao. 

 

3.2.4. Analisa Pori 

Analisa pori dilakukan oleh panelis yang telah mengikuti pratikum teknologi bakery. 

Panelis yang dipilih merupakan panelis yang dapat menghitung jumlah pori. Jumlah 

pori dihitung dengan membagi dua adonan pao dan diamati salah satu sisinya lalu 

dihitung jumlah pori yang ada dan dikalikan dengan sisi satunya. Analisa jumlah pori 

dilakukan pada tiga perlakuan yang berbeda, pada hari ke-0 langsung konsumsi, pada 

hari ke-1 suhu ruang, dan pada hari ke-3 suhu chiller. Hasil analisa jumlah pori dengan 

5 formulasi yang berbeda dapat dilihat pada tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil Analisis Jumlah Pori pada Pao Berbagai Formulasi 

Penyimpanan 
Perlakuan 

F1 F2 F3 F4 F5 

Hari ke-0 121,50±2,74 125,83±2,64 135,33±2,16 135,50±2,66 85,50±1,64 

Hari ke-1 117,50±,64 119,67±1,86 121,33±2,42 121,83±2,14 83,83±1,17 

Hari ke-3 116,67±2,66 
119,17± 

3,25 
119,00±1,67 121,33±1,03 82,00±1,41 

 

Berdasarkan Tabel 8. dapat dilihat bahwa nilai jumlah pori tertinggi diperoleh formulasi 

F4 dengan nilai berturut-rutut 135,50; 121,83; 121,33 pada perlakuan hari ke-0, hari ke-

1 suhu ruang, dan hari ke-3 suhu chiller. Setiap perlakuan formulasi dengan 

penambahan putih telur yang digunakan diperoleh hasil jumlah pori yang lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kontrol. 

 

 
Gambar 5. Grafik Hasil Nilai Jumlah Pori pada Pao dengan Berbagai Formulasi 

 

Berdasarkan Gambar grafik 5. diatas, nilai jumlah pori pada pao dengan perlakuan putih 

telur yang berbeda diperoleh nilai tertinggi pada formulasi M=30;T=60;A=190 dengan 

ketiga perlakuan penyimpanan yang berbeda. Nilai yang diperoleh dari penggunaan 

putih telur memiliki nilai jumlah pori yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol 

(tanpa menggunakan putih telur). Pada formulasi tanpa mentega nilai volume 

pengembangan menurun pada setiap perlakuan. Nilai pengembangan yang diperoleh 

hari ke-1 dan ke-3 cenderung memiliki hasil yang seimbang dibandingkan dengan hari 

ke-0. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa dengan andanya penambahan 

putih telur dapat meningkatkan jumlah pori pada pao. 
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