
 
 

36 
 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Sensori 

Analisis sensori yang dilakukan sebanyak 2 kali. Analisis sensori yang pertama dilakukan 

adalah uji ranking hedonik. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan skala 1-6 dan 

skor antar sampel yang ditulis oleh panelis tidak boleh sama. Jumlah panelis yang 

digunakan pada uji ini adalah sebanyak 30 panelis tidak terlatih dan dilakukan sebanyak 

2 batch. Untuk analisis sensori yang kedua adalah different test duo trio. Pada uji ini, 

panelis diminta untuk mencari sampel yang mirip dengan reference. Analisis ini 

menggunakan 40 panelis tidak terlatih. Analisis ini dilakukan sebanyak 2 batch. 

Parameter yang dianalisis meliputi, warna, rasa, tekstur, dan overall.  

 

Suatu bahan pangan yang memiliki warna yang tidak sesuai dari yang seharusnya tidak 

akan diterima oleh konsumen walaupun memiliki rasa yang enak, bergizi, dan bertekstur 

baik (Winarno, 1993). Aroma suatu bahan pangan dapat ditentukan dengan indra pembau. 

Aroma inilah yang akan menentukan kelezatan dari suatu bahan pangan agar panelis 

dapat menerima atau menolaknya (Winarno, 1993). Rasa dari suatu makanan dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, suhu, konsentrasi, senyawa kimia, dan interaksi 

dengan komponen rasa lain (Winarno, 1993). 

 

4.1.1. Analisis Sensori 1 

Berdasarkan hasil analisis sensori I yang terdapat pada Tabel 6., dapat dilihat bahwa pada 

parameter yang diujikan yang meliputi, warna, rasa, tekstur, dan overall mendapatkan 

hasil bahwa pada churros dengan formulasi kontrol, formula 1, formulasi 2 tidak 

memiliki perbedaan yang nyata. Pada formula 1 dan formula 3 memiliki perbedaan yang 

nyata pada parameter warna dan rasa, dan tidak memiliki perbedaan yang nyata pada 

parameter tekstur dan overall. Pada formulasi 4, dan formulasi 5 memiliki perbedaan 

yang tidak nyata tetapi, memiliki perbedaan yang nyata terhadap formulasi kontrol, 

formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3.  

 

Pemilihan formulasi terbaik didasarkan pada parameter warna, rasa, tekstur, dan overall 

yang dianalisis melalui analisis sensori. Pada hasil analisis sensori, formula 1 yang 
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menggunakan 10% tepung jali fermentasi dan 90% tepung terigu paling disukai oleh 

panelis. Hal ini dikarenakan pada churros yang memiliki substitusi 10% tepung jali 

memiliki hasil yang mirip dengan kontrol sehingga disukai oleh panelis. Semakin banyak 

tepung jali yang ditambahkan pada proses pembuatan churros akan menghasilkan produk 

churros yang semakin tidak diminati oleh panelis. Formula kontrol dan formula terpilih 

yaitu, Formula 1 yang menggunakan 90% Tepung Terigu dan 10% Tepung Jali akan 

dianalisis duo trio test, analisis fisik, dan kimia. 

 

4.1.2. Analisis Sensori 2 

Berdasarkan hasil analisis different test duo trio yang terdapat pada Tabel 7., nilai 

perbedaan dengan referensi yang didapat oleh churros substitusi 10% tepung jali 

fermentasi adalah 31,25% dan pada churros kontrol 68,75%. Hasil yang mendekati 0 

membuktikan bahwa sampel yang diuji tidak berbeda dengan referensi. Dapat 

disimpulkan bahwa churros dengan menggunakan substitusi 10% tepung jali fermentasi 

dapat menghasilkan churros yang memiliki kemiripan dengan churros kontrol. 

 

4.2. Analisis Fisik 

Analisis fisik yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan pada bahan baku yaitu, 

tepung terigu, tepung jali non fermentasi, dan tepung jali fermentasi serta, pada produk 

jadi, yaitu, churros kontrol dan churros substitusi 10% tepung jali fermentasi. Analisis 

fisik yang dilakukan pada tepung adalah analisis warna yang dilakukan dengan 

menggunakan chromameter. Sedangkan, analisis fisik yang dilakukan pada churros 

kontrol dan churros dengan substitusi 10% tepung jali fermentasi adalah analisis tekstur 

yang dilakukan dengan menggunakan texture analyzer dan analisis warna yang dilakukan 

dengan menggunakan chromameter. 

 

4.2.1. Analisis Warna 

Warna merupakan suatu komponen yang menentukan penerimaan konsumen dan 

penilaian kualitas suatu produk pangan (Surono, Nurali, & Moningka, 2017). Warna juga 

dijadikan penilaian pertama oleh konsumen untuk menentukan tingkat penerimaan 

terhadap produk tersebut melalui indra penglihatan (Winarno, 1993). Analisis warna yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan chromameter yang 
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menunjukan nilai L, a*, dan b*. Nilai L (lightness) menunjukan tingkat kecerahan pada 

produk dengan skala 0 hingga 100. Nilai 0 pada lightness menunjukan warna hitam dan 

nilai 100 menunjukan warna putih. Pada nilai a*, terdapat 2 jenis nilai yaitu, nilai a+ yang 

menunjukan warna merah, dan nilai a- yang menunjukan warna hijau. Pada nilai b* juga 

terdapat 2 nilai yaitu, nilai b- yang menunjukan warna biru, dan b+ yang menunjukan 

warna kuning (Fellows, 2000). 

 

4.2.1.1. Analisis Warna pada Tepung 

Berdasarkan tabel 4., dapat dilihat bahwa nilai L pada tepung terigu sebesar 97,44  0,15, 

nilai a* sebesar -0,78  0,02, dan nilai b* sebesar 9,69  0,09. Nilai L yang didapat pada 

tepung jali non fermentasi sebesar 92,65  0,13, nilai a* 0,02  0,006, dan nilai b* sebesar 

8,47  0,24. Pada tepung jali fermentasi nilai L yang didapat sebesar 88,83  0,14, nilai 

a* sebesar 0,45  0,02, dan nilai b* sebesar 8,51  0,12. Berdasarkan hasil yang didapat, 

dapat disimpulkan bahwa tepung terigu memiliki warna putih, terdapat warna hijau dan 

kuning. Pada tepung jali non fermentasi warna yang dihasilkan mendekati warna putih, 

terdapat warna merah dan kuning, dan pada tepung jali fermentasi warna yang dihasilkan 

mendekati putih, terdapat warna merah dan kuning. Warna yang didapat oleh tepung jali 

yang difermentasi lebih rendah kecerahannya jika dibandingkan dengan tepung terigu dan 

tepung jali non fermentasi. Hal ini dikarenakan pada saat pembuatan tepung jali yang 

difermentasi dilakukan proses pengeringan dengan oven yang mengakibatkan reaksi 

maillard. Reaksi maillard merupakan reaksi yang terjadi bila gula pereduksi bertemu 

dengan gugus amino yang akan menghasilkan warna coklat apabila terkena panas (Dedin 

F. Rosida, 2007). Jumlah total gula yang terdapat pada tepung jali fermentasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan biji jali. Hal ini dikarenakan pada saat proses fermentasi terdapat 

mikroba yang terdapat di dalam ragi tape. Mikroba tersebut akan menghasilkan enzim 

amilase yang akan mengakibatkan pemecahan pati menjadi gula sederhana (Syahputri & 

Wardani, 2015). Semakin tinggi kandungan gula pada tepung maka, warna yang 

dihasilkan akan semakin gelap.  
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4.2.1.2. Churros 

4.2.1.2.1. Analisis Warna  

Pada analisis warna pada churros kontrol, menghasilkan nilai L sebesar 58,27  1,02, 

nilai a* sebesar 0,87  0,07, dan nilai b* sebesar 20,99  1,74. Sedangkan, pada churros 

substitusi 10% tepung jali fermentasi memiliki nilai L sebesar 52,13  1,68, nilai a* 

sebesar 1,36  0,10, dan nilai b* sebesar 27,05  2,15. Warna pada churros kontrol lebih 

terang daripada churros substitusi 10% tepung jali fermentasi karena bahan dasar churros 

kontrol adalah tepung terigu yang memiliki warna putih sedangkan pada churros 

substitusi 10% tepung jali fermentasi menggunakan bahan dasar tepung jali fermentasi 

yang memiliki warna kecoklatan. Warna kecoklatan pada tepung jali fermentasi terjadi 

karena terdapat reaksi maillard pada saat proses pembuatan tepung jali fermentasi yaitu, 

karena adanya pengeringan dengan oven. Selain itu, pada proses pembuatan churros juga 

terdapat proses penggorengan yang akan menghasilkan warna coklat. Reaksi maillard 

yang terjadi dikarenakan gula pereduksi bertemu dengan gugus amino yang akan 

menghasilkan warna coklat apabila terkena panas (Dedin F. Rosida, 2007). Proses 

fermentasi juga akan meningkatkan kadar gula yang terdapat pada tepung jali sehingga, 

warna yang dihasilkan churros substitusi 10% tepung jali fermentasi menjadi lebih gelap 

karena terjadi reaksi maillard antara gula pereduksi dan panas (Syahputri & Wardani, 

2015). Berdasarkan Tabel 11 yang berkaitan dengan analisis korelasi, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara warna dan kadar karbohidrat dan 

memiliki nilai yang berkebalikan, yang berarti semakin tinggi kadar karbohidrat pada 

churros maka, warna churros yang dihasilkan akan semakin gelap dan semakin rendah 

kadar karbohidrat pada churros maka, warna churros yang dihasilkan akan semakin 

terang (analisis korelasi antara warna L dan kadar karbohidrat sebesar -0,836**) 

 

4.2.1.2.2. Analisis Tekstur 

Pada analisis tekstur dilakukan dengan menggunakan alat texture analyzer. Churros 

substitusi 10% tepung jali fermentasi memiliki tekstur yang lebih keras daripada churros 

kontrol yaitu, sebesar 2762,91  70,27 gf dan 3115,77  84,09 gf. Tesktur yang dihasilkan 

churros substitusi 10% tepung jali fermentasi lebih keras daripada churros kontrol karena 

kadar air yang terdapat pada churros substitusi 10% tepung jali fermentasi lebih rendah 

daripada churros kontrol. Hal ini juga sesuai dengan teori Rosiani (2015) bahwa, semakin 
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tinggi kadar air maka, tekstur bahan pangan akan menjadi lebih lunak dan semakin rendah 

kadar air maka, tekstur bahan pangan akan semakin keras. Hal ini juga didukung pada 

hasil analisis korelasi yang dilakukan yang terdapat pada Tabel 11., yang menghasilkan 

bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara tekstur dan kadar air dan memiliki nilai 

yang berkebalikan, sehingga dapat diartikan semakin tinggi kadar air yang dihasilkan 

pada churros maka, tekstur churros yang dihasilkan akan semakin lembut dan semakin 

rendah kadar air yang dihasilkan pada churros maka, tekstur churros yang dihasilkan 

akan semakin keras (analisis korelasi antara tekstur dan kadar air sebesar -0,780**). 

 

4.3. Analisis Proksimat dan Total Kalori 

4.3.1. Tepung 

Pada Tabel 5., dapat dilihat bahwa hasil analisis dari analisis proksimat yang meliputi, 

analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan total 

kalori. Kadar air dari tepung tepung terigu sebesar 11,15  0,41%, tepung jali non 

fermentasi sebesar 8,34  0,09%, dan pada tepung jali fermentasi sebesar 2,31  0,18%. 

Kadar air yang paling rendah terdapat pada tepung jali yang difermentasi karena pada saat 

pembuatan tepung jali yang difermentasi terdapat proses fermentasi yang akan mengubah 

air terikat menjadi air bebas yang mudah menguap. Sebelum proses fermentasi terjadi, 

sebagian molekul air akan membentuk hidrat dengan molekul lain yang mengandung 

atom oksigen, nitrogen, karbohidrat, protein, garam, dan senyawa organik lainnya 

sehingga, air menjadi sulit untuk diuapkan. Sedangkan saat proses fermentasi terjadi, 

enzim-enzim mikroba yang ada pada bahan tersebut akan memecah karbohidrat, protein, 

garam, senyawa organik lainnya sehingga air terikat yang ada pada bahan berubah 

menjadi air bebas. Air bebas inilah yang nantinya akan menguap pada saat proses 

pengeringan sehingga kadar air pada tepung jali yang difermentasi menurun. Pada saat 

proses pembuatan tepung jali yang difermentasi juga dilakukan proses pengeringan. 

Dengan adanya proses pengeringan, kadar air yang terkandung di dalam biji jali menguap 

sehingga kadar air dalam tepung jali yang difermentasi paling rendah dibanding dengan 

tepung terigu dan tepung jali non fermentasi (Syahputri & Wardani, 2015). 

 

Kadar abu yang terkandung pada tepung terigu sebesar 0,33  0,12%, tepung jali non 

fermentasi sebesar 0,86  0,11%, dan tepung jali fermentasi sebesar 1,06  0,12%. Hasil 
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kadar abu yang didapat pada tepung terigu telah sesuai dengan SNI 3751 : 2009 tentang 

tepung terigu bahwa maksimal kadar abu yang terkandung pada tepung terigu adalah 

0,70%. Hasil kadar abu yang didapat pada tepung jali non fermentasi dan tepung jali 

fermentasi tidak sesuai dengan SNI tepung terigu. Hal ini dikarenakan kadar mineral yang 

terdapat di dalam biji jali lebih tinggi dibandingkan dengan gandum. Kadar abu 

menunjukan banyaknya kandungan mineral yang tidak terbakar menjadi zat yang dapat 

menguap. Semakin besar kandungan abu pada suatu bahan pangan maka, kandungan 

mineral yang terkandung pada bahan tersebut semakin tinggi (Handayani, 2018). 

Penentuan kadar abu juga dapat berperan untuk menentukan parameter kualitas suatu 

produk pangan seperti tepung dan produk olahan serealia lainnya (Joslyn, 1950). 

 

Kadar protein yang terkandung pada tepung tepung terigu sebesar 12,35  0,25%, tepung 

jali non fermentasi sebesar 11,34  0,19%, dan tepung jali fermentasi sebesar 5,93  

0,31%. Kadar protein yang terkandung di dalam tepung jali yang difermentasi lebih 

rendah bila dibandingkan dengan tepung terigu dan tepung jali non fermentasi. Hal ini 

dikarenakan pada saat proses fermentasi menggunakan ragi tape. Didalam ragi tape 

terdapat mikroba yang bersifat proteolitik (Syahputri & Wardani, 2015). Mikroorganisme 

yang bersifat proteolitik tersebut akan menghasilkan enzim proteolitik yang dapat 

berperan untuk mendegradasi protein sehingga protein menjadi lebih sederhana 

(Handayani, 2018). Berkurangnya protein juga dapat disebabkan karena senyawa protein 

memiliki bentuk yang lebih sederhana sehingga senyawa tersebut semakin mudah 

terdegradasi baik karena larut air maupun menguap. Proses pengeringan dengan 

menggunakan energi panas juga dapat menurunkan kandungan protein. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya panas maka, protein akan mengalami denaturasi, kehilangan 

aktivitas enzim, perubahan kelarutan dan hidrasi, perubahan warna, dan pemutusan ikatan 

peptida (Syahputri & Wardani, 2015). 

 

Kadar lemak yang terkandung pada tepung tepung terigu sebesar 2,43  0,06%, tepung 

jali non fermentasi sebesar 3,86  0,06%, dan tepung jali fermentasi sebesar 2,59  

0,26%. Kadar lemak pada tepung jali tinggi dikarenakan pada biji jali kandungan 

lemaknya lebih tinggi daripada gandum yaitu, sebesar 7,9 g pada biji jali dan 1,4 g pada 

gandum (Grubben, 1996). 
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Kadar karbohidrat yang terkandung pada tepung tepung terigu sebesar 75,14  0,52%, 

tepung jali non fermentasi sebesar 76,54  0,36%, dan tepung jali fermentasi sebesar 

88,25  0,68%. Kadar karbohidrat yang terkandung di dalam tepung jali non fermentasi 

dan tepung jali fermentasi lebih tinggi bila dibandingkan dengan tepung terigu. Hal ini 

dikarenakan kadar air yang terkandung dalam tepung jali non fermentasi dan tepung jali 

fermentasi lebih rendah daripada tepung terigu sehingga kadar karbohidratnya lebih 

tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Yohana et al., (2013) bahwa karbohidrat suatu bahan 

pangan dipengaruhi oleh kadar air bahan tersebut. Jika kadar air dalam bahan tersebut 

semakin rendah maka, kadar karbohidrat bahan tersebut akan semakin tinggi 

(Widyaningtyas & Susanto, 2015). 

 

Total kalori yang terkandung pada tepung tepung terigu sebesar 366,23  1,90 kkal/100 

g, tepung jali non fermentasi sebesar 382,49  0,75 kkal/100 g, dan tepung jali fermentasi 

sebesar 399,49  1,45 kkal/100 g. Perhitungan total kalori didapat berdasarkan 

perhitungan konversi dari karbohidrat (1 gram = 4 kkal), protein (1gram = 4 kkal), dan 

lemak (1 gram = 9 kkal) yang kemudian dijumlahkan (Almatsier, 2002). 

 

4.3.2. Churros 

Analisis proksimat yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan pada 2 sampel yaitu, 

churros kontrol yang dibuat tanpa substitusi tepung jali dan churros dengan substitusi 

10% tepung jali fermentasi sebagai hasil dari analisis sensori yang paling disukai oleh 

panelis. Hasil analisis proksimat dan total kalori dapat dilihat pada Tabel 10. Nilai dari 

analisis kadar air pada churros kontrol yaitu sebesar, 18,72  1,03% dan churros 

substitusi 10% tepung jali fermentasi 16,00  0,52%. Di dalam hasil analisis kadar air, 

churros kontrol memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada churros substitusi 10% 

tepung jali fermentasi tetapi, tidak terdapat perbedaan nyata antara churros kontrol dan 

churros substitusi 10% tepung jali fermentasi. Hasil kadar air pada churros kontrol lebih 

tinggi daripada churros substitusi 10% tepung jali fermentasi dikarenakan kadar air dari 

tepung jali lebih rendah daripada tepung terigu (Setyani, Yuliana, & Maesari, 2016). 

Selain itu, dalam proses pembuatan churros terdapat proses penggorengan sehingga 

kandungan air yang berada didalamnya menguap dan tergantikan oleh minyak pada saat 

penggorengan (Rochmah, Sofa, Oktaviya, Muflihati, & Affandi, 2019). 
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Pada analisis kadar abu, hasil yang didapat pada churros kontrol lebih tinggi yaitu 

sebesar, 1,66  0,10% daripada churros substitusi 10% jali yaitu sebesar, 1,30  0,11%. 

Berdasarkan hasil analisis kadar abu pada churros kontrol dan churros substitusi 10% 

tepung jali fermentasi tidak menghasilkan perbedaan yang nyata. Tingginya kadar abu 

yang didapat pada produk churros dikarenakan dalam pembuatan menggunakan bahan-

bahan pendukung seperti, margarin, telur, gula, dan garam. 

 

Pada analisis kadar protein pada churros kontrol sebesar 11,77  0,30% dan pada churros 

substitusi 10% jali sebesar 11,68  0,41%. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan 

bahwa kadar protein pada churros kontrol mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada 

churros substitusi 10% tepung jali fermentasi namun, tidak memberikan hasil yang 

berbeda nyata. Pada saat pembuatan tepung jali terdapat proses fermentasi dan pemanasan 

sehingga protein menjadi senyawa yang lebih sederhana yang mengakibatkan mudah 

terdenaturasi dan larut air (Syahputri & Wardani, 2015). Oleh karena itu, kadar protein 

pada churros dengan substitusi 10% tepung jali fermentasi lebih rendah daripada churros 

kontrol. 

 

Kadar lemak yang terdapat pada churros kontrol yaitu sebesar, 39,55  0,13% lebih tinggi 

daripada churros subtitusi 10% tepung jali fermentasi yaitu sebesar, 39,51  0,04%. Hasil 

yang didapat churros kontrol menghasilkan lemak yang lebih tinggi daripada churros 

dengan substitusi 10% tepung jali fermentasi tetapi hasil yang didapat tidak memiliki 

perbedaan yang nyata. Hal ini disebabkan karena churros kontrol mengandung lebih 

banyak kandungan air daripada churros substitusi 10% tepung jali fermentasi sehingga 

pada saat penggorengan air akan keluar melalui rongga-rongga udara dan tergantikan oleh 

minyak (Rochmah, Sofa, Oktaviya, Muflihati, & Affandi, 2019).  

 

Kadar karbohidrat pada churros kontrol yaitu, 30,51  1,05% sedangkan pada churros 

substitusi 10% tepung jali fermentasi sebesar 33,38  0,71%. Berdasarkan hasil analisis 

karbohidrat, churros dengan substitusi 10% tepung jali fermentasi mendapatkan hasil 

yang lebih tinggi daripada churros kontrol tetapi, hasil yang didapat tidak memiliki 

perbedaan yang nyata. Analisis karbohidrat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

carbohydrate by difference yaitu, dengan cara menjumlahkan kadar air, kadar abu, kadar 
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protein, dan kadar lemak yang kemudian dikurangkan dengan 100%. Kadar karbohidrat 

suatu bahan pangan dipengaruhi oleh kadar air bahan tersebut (W, Ina, & Ekawati, 2013). 

Jika kadar air dalam bahan tersebut semakin rendah maka, kadar karbohidrat bahan 

tersebut akan semakin tinggi (Widyaningtyas & Susanto, 2015). 

 

Nilai kalori yang terkandung di dalam churros terigu sebesar 516,22  4,28 kkal /100 g 

sedangkan pada churros dengan substitusi 10% jali sebesar 528,37  2,19 kkal/100 g. 

Berdasarkan analisis nilai kalori yang dilakukan, nilai kalori pada churros kontrol lebih 

rendah daripada churros dengan substitusi 10% jali, tetapi hasil yang didapat tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata. Nilai kalori pada churros kontrol dan churros 

subtitusi 10% jali didapat dengan cara mengkonversi karbohidrat, protein, dan lemak ke 

dalam kkal. Satu gram karbohidrat setara dengan 4 kkal, 1 gram protein setara dengan 4 

kkal, dan 1 gram lemak setara dengan 9 kkal yang didasarkan pada berat basah 

(Almatsier, 2002). 


