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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1 Karakteristik Kimia 

3.1.1 Kadar Air 

Hasil pengujian kadar air kukis brownies dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kadar Air Kukis Brownies 

Perlakuan Kadar Air (%) 

Kontrol 2,11 ± 0,11
b
 

F1 2,45 ± 0,13
a
 

F2 2,03 ± 0,10
b
 

F3 1,23 ± 0,08
c
 

Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang 

dilanjutkan dengan uji Duncan 

3. Kontrol = kukis tepung terigu 100 : tepung biji jali 0, F1 = kukis 50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali, F2 = kukis 40 tepung terigu : 60 tepung biji jali, F3 = kukis 30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali. 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat hasil pengujian kadar air terhadap kukis brownies. Kadar air 

kukis brownies kontrol tidak berbeda nyata dengan kukis brownies F2 namun berbeda 

nyata dengan F1 dan F3. Kadar air kukis brownies F1 berbeda nyata dengan F2 dan F3. 

Kadar air paling besar dimiliki oleh perlakuan F1 sedangkan paling rendah adalah 

perlakuan F3. 

 

3.1.2 Kadar Protein 

Hasil pengujian kadar protein kukis brownies dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kadar Protein Kukis Brownies 

Perlakuan Kadar Protein (%) 

Kontrol 8,274 ± 0,004
a
 

F1 7,514 ± 0,003
b
 

F2 6,204 ± 0,003
c
 

F3 6,509 ± 0,002
c
 

Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang 

dilanjutkan dengan uji Duncan 

3. Kontrol = kukis tepung terigu 100 : tepung biji jali 0, F1 = kukis 50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali, F2 = kukis 40 tepung terigu : 60 tepung biji jali, F3 = kukis 30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali. 

 

Hasil analisis kadar protein kukis brownies dapat dilihat pada Tabel 5. Kadar protein 

kukis brownies formulasi kontrol berbeda nyata dengan F1, F2 dan F3. Kadar protein 

tertinggi adalah kukis brownies kontrol sedangkan kadar protein terendah adalah kukis 

brownies F2 yang hasilnya tidak berbeda nyata dengan F3. Berdasarkan nilai kadar 

protein, selisih terbanyak dimiliki oleh kontrol dan F2 yaitu sebanyak 2,07%. 

 

3.1.3 Kadar Serat Kasar 

Hasil pengujian kadar protein dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Kadar Serat Kasar Kukis Brownies 

Perlakuan Kadar Serat Kasar (%) 

Kontrol 8,28 ± 0,19
bc

 

F1 8,06 ± 0,31
c
 

F2 8,40 ± 0,22
b
 

F3 9,25 ± 0,15
a
 

Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang 

dilanjutkan dengan uji Duncan 

3. Kontrol = kukis tepung terigu 100 : tepung biji jali 0, F1 = kukis 50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali, F2 = kukis 40 tepung terigu : 60 tepung biji jali, F3 = kukis 30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali. 

 

Pada Tabel 6 dapat dilihat hasil analisa serat kasar kukis brownies. Kadar serat kasar 

yang dihasilkan perlakuan kontrol tidak berbeda nyata dengan perlakuan F1 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan F2 namun berbeda nyata dengan F3. Kadar serat kasar 
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terbesar adalah perlakuan F3 sedangkan kadar serat kasar terendah adalah perlakuan 

kontrol. 

 

3.2 Karakteristik Fisik Kukis Brownies 

3.2.1 Kekerasan / Hardness 

Hasil pengujian kekerasan kukis brownies dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kekerasan Kukis Brownies 

Perlakuan  Hardness (gf) 

Kontrol 630,31 ± 12,53
b 

F1 653,76 ± 29,44
b
 

F2 659,58 ± 26,79
b
 

F3 714,86 ± 29,83
a
 

Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji One Way Anova yang 

dilanjutkan dengan uji Duncan 

3. Kontrol = kukis tepung terigu 100 : tepung biji jali 0, F1 = kukis 50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali, F2 = kukis 40 tepung terigu : 60 tepung biji jali, F3 = kukis 30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali. 

 

Pada Tabel 7 dapat dilihat hasil pengukuran kekerasan terhadap kukis brownies. 

Tingkat kekerasan cookeis brownies kontrol berbeda nyata dengan F3, namun tidak 

berbeda nyata dengan F1 dan F2. Kukis brownies F3 memiliki kekerasan/hardness yang 

paling besar paling besar, sedangkan kekerasan paling rendah adalah kukis brownies 

kontrol.  

 

3.3 Korelasi Kadar Air, Protein, Serat Kasar, dan Hardness Kukis Brownies 

Korelasi antara kadar air, protein, serat kasar, dan hardness dapat dilihat pada Tabel 8.  

 

Tabel 8. Korelasi Kadar Air, Kadar Protein, Serat Kasar, dan Hardness 

 Kadar Air Kadar Protein Kadar Serat Kasar Hardness 

Kadar air  0,46* -0,87** -0,45* 

Kadar Protein 0,46*  -0,42* -0,24NS 

Kadar Serat Kasar -0,87** -0,42*  0,38NS 

Hardness -0,45* -0,24NS 0,38NS  
Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah nilai koefisien korelasi atau Pearson Correlation 

2. Nilai dengan *) menandakan bahwa hubungan kuat pada tingkat kepercayaan 95%, nilai dengan 

**) menandakan bahwa hubungan sangat kuat pada tingkat kepercayaan 99%, sedangkan nilai 

dengan NS menandakan bahwa hubungan tidak nyata pada tingkat kepercayaan 95% 
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Pada Tabel 8 dapat dilihat korelasi antara kadar air, protein, serat kasar, dan hardness  

kukis brownies. Pengaruh kadar air dan kadar protein memiliki nilai korelasi yang kuat 

karena diikuti dengan *) dan kenaikan kadar air berbanding lurus dengan kadar protein. 

Hubungan kadar air dan protein nyata karena nilai signifikansi diantara 0,01 - 0,05. 

Pengaruh kadar air dan kadar serat kasar memiliki nilai korelasi yang sangat kuat 

ditandai dengan adanya **) dan semakin tinggi kadar air maka kadar serat kasar 

semakin rendah karena memiliki hubungan berbanding terbalik. Hubungan kadar air 

dan kadar serat kasar sangat nyata karena memiliki nilai signifikansi <0,01.  

 

Pengaruh kadar air dengan hardness memiliki nilai korelasi yang kuat karena diikuti 

dengan *) dan kenaikan kadar air berbanding terbalik dengan hardness. Hubungan 

kadar air dengan hardness nyata karena nilai signifikansi diantara 0,01 - 0,05. Pengaruh 

kadar protein dengan kadar serat kasar memiliki nilai korelasi yang kuat diandai dengan 

adanya *) dan semakin tinggi kadar protein maka semakin rendah kadar serat kasar 

karena memiliki hubungan berbanding terbalik. Kadar protein dan kadar serat kasar 

memiliki hubungan yang nyata nilai signifikansi diantara 0,01 - 0,05.  

 

Pengaruh kadar protein dengan hardness memiliki korelasi yang lemah karena tidak 

terdapat bintang, semakin tinggi kadar protein maka semakin rendah hardness karena 

memiliki hubungan berbanding terbalik. Hubungan antara protein dan hardness tidak 

nyata karena memiliki nilai signifikansi >0,05 pada tingkat kepercayaan 95%. Pengaruh 

kadar serat kasar dan hardness memiliki nilai korelasi yang lemah karena tidak terdapat 

bintang, kenaikan serat kasar berbanding lurus dengan kenaikan hardness. Hubungan 

serat kasar dan hardness tidak nyata karena nilai signifikansi >0,05 pada tingkat 

kepercayaan 95%.       
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3.4 Karakteristik Sensori 

Hasil pengujian sensori dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Sensori Kukis Brownies 

Perlakuan Kesukaan Aroma Kesukaan Tekstur Kesukaan Rasa Overall  

Kontrol 2,65 ± 1,05
abc

 3,10 ± 0,92
a
 2,75 ± 1,11

a
 2,82 ± 0,90

a
 

F1 3,00 ± 1,06
bc

 2,57 ± 1,17
b
 3,35 ± 0,97

b
 3,50 ± 0,91

b
 

F2 2,47 ± 1,08
a
 2,40 ± 1,10

bc
 2,17 ± 0,98

c
 1,92 ± 0,97

c
 

F3 1,85 ± 1,00
d
 1,92 ± 0,97

d
 1,72 ± 0,67

d
 1,75 ± 0,71

c
 

Keterangan : 

1. Nilai pada tabel adalah mean ± standar deviasi 

2. Nilai dengan superscript huruf yang berbeda antar baris menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang nyata pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskal Wallis  yang 

dilanjutkan dengan uji Mann Whitney 

3. Nilai 1 = sangat tidak suka, 2 = kurang suka, 3 = suka, 4 = sangat suka  

4. Kontrol = kukis tepung terigu 100 : tepung biji jali 0, F1 = kukis 50 tepung terigu : 50 tepung 

biji jali, F2 = kukis 40 tepung terigu : 60 tepung biji jali, F3 = kukis 30 tepung terigu : 70 tepung 

biji jali. 

 

 

 

Gambar 9. Diagram Hasil Uji Sensori Cookies Brownies 

 

Pada Tabel 9 dapat dilihat hasil analisis sensori kukis brownies secara ranking. Dapat 

dilihat pada tabel bahwa masing-masing parameter sebagian besar memiliki perbedaan 

yang nyata terhadap perlakuan. Pada parameter aroma, kukis brownies F1 paling 
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disukai sedangkan kukis F3 paling tidak disukai oleh panelis. Aroma kukis brownies 

kontrol tidak berbeda nyata dengan F1 dan F2. Pada parameter tekstur, kukis brownies 

kontrol paling disukai sedangkan kukis brownies F3 paling tidak disukai oleh panelis. 

Tekstur kukis brownies F1 tidak berbeda nyata dengan F2. Untuk parameter rasa, kukis 

brownies F1 paling disukai sedangkan F3 paling tidak disukai oleh panelis. Terdapat 

perbedaan yang nyata antara kukis brownies kontrol, F1, F2, dan F3. Untuk penerimaan 

secara overall (keseluruhan), kukis brownies F1 paling disukai oleh panelis. Kukis 

brownies F2 dan F3 tidak memiliki perbedaan yang nyata untuk parameter penerimaan 

secara overall (keseluruhan). Pada Gambar 9, menunjukkan bahwa diagram dengan 

luasan paling kecil adalah yang paling tidak disukai yaitu kukis brownies F3 oleh 

panelis dan diagram dengan luasan paling besar adalah yang paling disukai oleh panelis 

yaitu kukis brownies F1.  


