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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

Kue putu ayu atau kue putri ayu adalah salah satu jajanan atau kudapan 

tradisional Indonesia yang dibuat dengan cara dikukus. Bahan utama dalam 

pembuatan kue putu ayu ini adalah terigu dan kelapa kelapa setengah tua yang 

diparut, ditambah telur ayam, santan, gula pasir, emulsifier dan baking powder 

serta penambahan vanili sebagai penguat aroma. Kue putu ayu ini 

pembuatannya disubstitusikan dengan tepung labu kuning dengan konsentrasi 

yang berebeda pada setiap perlakuannya. Substitusi tepung labu kuning yang 

berbeda dilakukan dengan cara mencampurkan kedalam adonan kue putu ayu 

yang dapat mempengaruhi karakteristik mutu dari kue putu ayu yang 

dihasilkan.  

 

Gambar 4. Kue Putu Ayu Labu Kuning 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setelah dilakukan analisis uji 

statistik menggunakan sidik ragam, maka dapat dibahas beberapa hal yang 

mempengaruhi karakteristik kue putu ayu yang dihasilkan yaitu analisis 

obyektif yang meliputi kadar beta karoten. Sedangkan analisis subyektif yaitu 
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penilaian secara organoleptik terhadap warna, tekstur, aroma, rasa dan 

penerimaan keseluruhan pada kue putu ayu. 

1. Analisis Subyektif 

 Berdasarkan analisis ragam yang telah dilakukan terhadap pengujian 

pembuatan kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning yang 

berbeda diperoleh F hitung > F tabel yaitu pada uji hedonik rasa, aroma, 

tekstur, warna, penerimaan keseluruhan, mutu tekstur dan mutu warna. 

Hal ini menunjukkan bahwa  ada pengaruh susbtitusi tepung labu kuning 

terhadap karakteristik kue putu ayu.  

a. Uji Hedonik 

Uji hedonik merupakan pengujian terhadap suatu produk dengan cara 

memberikan tanggapan dari panelis mengenai kesukaan atau tidak suka 

(Soekarto, 1985). Berdasarkan nilai rata – rata uji hedonik terhadap kue 

putu ayu dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8 
Rata – rata Nilai Uji Hedonik Warna, Tekstur, Aroma, Rasa dan 

Penerimaan Keseluruhan Terhadap Kue Putu Ayu 
 

Perlakuan Warna Tekstur Aroma Rasa Penerimaan 
Keseluruhan 

P1 2,37a 3,48b 3,53b 3,37a 2,90a 

P2 3,03b 3,62b 3,82bc 3,55ab 3,43b 

P3 4,22c 3,9d 3,97c 4,58c 4,50e 

P4 4,30c 3,75bc 3,67b 3,73b 4,20d 

P5 4,10bc 3,17a 3,33a 3,67b 3,67c 

Keterangan :  Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukkan 
perbedaan sangat nyata (P>0,01) 
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1) Uji Hedonik Terhadap Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 4). Hasil 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap warna kue putu ayu berbeda sangat nyata. Nilai rata – rata 

kesukaan terhadap warna kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 8.  

Rata – rata skor hedonik terhadap warna  kue putu ayu berkisar antara 

2,37 – 4,30 dengan rentang nilai tidak suka –  suka. Skor tertinggi 

diperoleh oleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 15% (P4) 

dan skor terendah diperoleh sampel dengan tanpa substitusi tepung labu 

kuning 0% (P1). 

2) Uji Hedonik Terhadap Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 5). Hasil 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap tekstur kue putu ayu berbeda sangat nyata. Nilai rata – rata 

kesukaan terhadap tekstur kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 8.  

Rata – rata skor hedonik terhadap tekstur  kue putu ayu berkisar 

antara 3,17 – 3,98 dengan rentang nilai netral –  suka. Skor tertinggi 

diperoleh oleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 10% (P3) 

dan skor terendah diperoleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 

20% (P5). 

3) Uji Hedonik Terhadap Aroma 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang ber beda diperoleh F hitung >F tabel (Lampiran 6). Hasil 
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dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap aroma kue putu ayu berbeda sangat nyata. Nilai rata – rata 

kesukaan terhadap aroma kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 8. 

Rata – rata skor hedonik terhadap aroma kue putu ayu berkisar antara 

3,33 – 3,97 dengan rentang nilai netral  –  suka. Skor tertinggi diperoleh 

oleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 10% (P3) dan skor 

terendah diperoleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 20% 

(P5). 

4) Uji Hedonik Terhadap Rasa  

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 7). Hasil 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap rasa kue putu ayu berbeda sangat nyata. Nilai rata – rata 

kesukaan terhadap rasa kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 9. 

Rata – rata skor hedonik terhadap rasa kue putu ayu berkisar 

antara 3,37 – 4.58 dengan rentang nilai netral –  sangat suka. Skor 

tertinggi diperoleh oleh sampel dengan substitusi tepung labu kuning 

10% (P3) dan skor terendah diperoleh sampel dengan tanpa substitusi 

tepung labu kuning 0% (P1). 

5) Uji Hedonik Terhadap Penerimaan Secara Keseluruhan 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 8). Hasil 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap penerimaan secara keseluruhan kue putu ayu berbeda sangat 
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nyata. Nilai rata – rata kesukaan terhadap penerimaan secara 

keseluruhan kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 8. 

Rata – rata skor hedonik terhadap penerimaan secara keseluruhan  

kue putu ayu berkisar antara 2,90 – 4,50 dengan rentang nilai netral  –  

sangat suka. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan substitusi 

tepung labu kuning 10% (P3) dan skor terendah diperoleh sampel 

dengan tanpa substitusi tepung labu kuning 0% (P1). 

b. Uji Mutu Hedonik 

Menurut Susiwi (2009) dalam Laksmi (2012) , uji mutu hedonik 

merupakan suatu pengujian dari panelis yang menyatakan kesan 

pribadi tentang baik atau buruk (kesan mutu hedonik). Kesan mutu 

hedonik lebih spesifik dari kesan suka atau tidak suka, dan dapat 

bersifat lebih umum. Berdasarkan nilai rata – rata uji mutu hedonik 

warna dan tekstur terhadap kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 
Rata – rata Nilai Uji Mutu Hedonik Warna dan Tekstur  

Terhadap Kue Putu Ayu 

Perlakuan Mutu Warna Mutu Tekstur 

P1 1,00a 2,92c 

P2 1,75b 2,85c 

P3 2,40c 2,70bc 

P4 2,90d 2,45b 

P5 3,00d 1,97a 

Keterangan : Huruf yang berbeda dibelakang rata-rata menunjukkan 
    perbedaan sangat nyata (P>0,01) 
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1) Uji Mutu Hedonik Terhadap Warna 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 9). Hasil 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning 

terhadap mutu warna kue putu ayu berbeda sangat nyata. Nilai rata – 

rata mutu warna kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 9. 

Rata – rata skor hedonik terhadap mutu warna kue putu ayu 

berkisar antara 1,00 – 3,00 dengan rentang nilai tidak kuning –  

kuning. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan substitusi tepung 

labu kuning 20% (P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan 

tanpa substitusi tepung labu kuning 0% (P1). 

 

                  
       P1         P2            P3 

                    
              P4    P5 

Gambar 5. Perbedaan Warna Kue Putu Ayu Labu Kuning  
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2) Uji Mutu Hedonik Terhadap Tekstur 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu 

kuning yang berbeda diperoleh F hitung > F tabel (Lampiran 10). 

Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu 

kuning terhadap mutu tekstur kue putu ayu berbeda sangat nyata. 

Nilai rata – rata mutu tekstur kue putu ayu dapat dilihat pada Tabel 9. 

Rata – rata skor mutu hedonik terhadap tekstur kue putu ayu 

berkisar antara 1,97 – 2,92 dengan rentang nilai agak keras – lembut. 

Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan tanpa substitusi tepung 

labu kuning 0% (P1) dan skor terendah diperoleh sampel dengan 

substitusi tepung labu kuning 20% (P5). 

 

2. Kadar Beta Karoten Kue Putu Ayu 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan substitusi tepung labu kuning 

yang berbeda diperoleh F hitung >F tabel (Lampiran 11). Hasil dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh substitusi tepung labu kuning terhadap kadar 

beta karoten kue putu ayu berbeda sangat nyata.. Hasil uji laboratorium kue 

putu ayu yaitu dengan substitusi tepung labu kuning dapat dilihat pada 

Gambar 5. 
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Gambar 5. Rata-rata Kadar Beta Karoten Kue Putu Ayu 

Rata – rata hasil analisis kadar beta karoten pada kue putu ayu berkisar 

antara 1061,80 – 13617,31 μg/100g. Hasil tertinggi diperoleh oleh sampel 

dengan substitusi tepung labu kuning 20% (P5) dan hasil terendah diperoleh 

sampel dengan tanpa substitusi tepung labu kuning 0% (P1). 

 

B. Pembahasan 

Warna merupakan salah satu faktor yang menentukan mutudan 

secara visual warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadangsangat 

menentukan nilai suatu produk, sehingga warna dijadikan atribut 

organoleptikyang penting dalam suatu bahan pangan (Winarno, 2002). 

Berdasarkan rata – rata uji hedonik pada tingkat peneriman panelis 

terhadap warna kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning yang 

memperoleh nilai atau skor tertinggi oleh panelis yaitu kue putu ayu 

dengan substitusi tepung labu kuning 15%. Hal ini dikarenakan warna 

yang terdapat pada kue putu ayu tersebut tidak pucat sehingga 

menghasilkan warna kuning yang  cerah. Sedangkan pada perlakuan 

substitusi tepung labu kuning 0% menunjukkan warna putih pucat. Untuk 
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substitusi tepung labu kuning 5% dan 10% menunjukkan warna agak 

kekuningan, dan pada perlakuan substitusi tepung labu kuning 20% 

menunjukkkan warna kuning tua. Warna kuning yang terbentuk dari kue 

putu ayu ini dihasilkan dari pigmen karotenoid pada labu kuning yang 

digunakan (Majid, 2010). 

Tekstur mempunyai peranan penting pada daya terima makanan. 

Tekstur merupakan sensasi tekanan yang dapat diamati dengan mulut 

(pada saat digigit, dikunyah, dan ditelan) ataupun perabaan dengan tangan 

(Winarno, 1997). Berdasarkan rata – rata uji hedonik pada tingkat 

peneriman panelis terhadap tekstur  kue putu ayu dengan substitusi tepung 

labu kuning yang memperoleh nilai atau skor tertinggi oleh panelis yaitu 

kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 10% karena memiliki 

tekstur yang lembut dan lebih disukai dibandingkan kue putu ayu dengan 

substitusi tepung labu kuning 0%, 5%, 15%, 20%. Tepung labu kuning 

bersifat higroskopis atau mudah menyerap air sehingga semakin tinggi 

tepung labu kuning yang digunakan maka semakin tinggi kadar airnya 

yang membuat kue putu menjadi lebih padat (Lestario, dkk., 2013).  

Aroma merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa 

enak dari suatu makanan. Menurut Winarno (2008), salah satu faktor yang 

menentukan suatu makanan dapat diterima oleh konsumen adalah aroma. 

Makanan yang tidak memiliki aroma  kurang disukai oleh konsumen. 

Makanan yang enak dapat dicirikan oleh aroma yang enak pula.  

Berdasarkan rata – rata uji hedonik pada tingkat peneriman panelis 

terhadap aroma kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning yang 
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memperoleh nilai atau skor tertinggi oleh panelis yaitu kue putu ayu 

dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Panelis lebih menyukai aroma 

kue putu ayu yang di substitusi tepung labu kuning daripada tanpa 

substitusi tepung labu kuning karena pada aroma kue putu ayu dengan 

substitusi tepung labu kuning menghasilkan aroma yang berbau khas labu 

kuning dan berbeda dari aroma kue putu ayu pada umumnya. 

Rasa merupakan respon lidah terhadap rangsangan yang diberikan 

oleh makanan dan merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat 

mempengaruhi tingkat penerimaan panelis terhadap suatu produk 

makanan. Pengindraan rasa terbagi menjadi 4 rasa utama yaitu manis, 

asam, asin dan pahit (Winarno 1997). Walaupun suatu produk pangan 

memiliki warna, aroma, penampakan dan tekstur yang baik, bila rasanya 

tidak enak tidak akan diterima oleh konsumen. 

Berdasarkan rata – rata uji hedonik pada tingkat peneriman panelis 

terhadap rasa kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning yang 

memperoleh nilai atau skor tertinggi oleh panelis yaitu kue putu ayu 

dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Kue putu ayu dengan substitusi 

tepung labu kuning 10% memberikan rasa khas labu kuning  yang  

berbeda dari kue putu ayu pada umumnya. Semakin banyak tepung labu 

kuning yang digunakan maka rasa khas labu kuning semakin nyata, namun 

dari beberapa komentar panelis semakin tinggi substitusi tepung labu 

kuning yang digunakan maka rasa dari kue putu ayu semakin tidak disukai 

karena panelis lebih menyukai kue putu ayu dengan substitusi tepung labu 

kuning 10% dengan rasa manis yang pas. Hal ini sesuai dengan penelitian 
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yang dilakukan oleh Ighfar (2012) tentang pengaruh penambahan tepung 

labu kuning pada pembuatan biskuit yang menunjukkan bahwa rasa yang 

dihasilkan sangat berpengaruh terhadap jumlah labu kuning yang 

digunakan. Rasa yang terbentuk pada kue putu ayu ini adalah rasa manis.  

Rasa manis pada kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 

dipengaruhi oleh jumlah gula dan prosentase tepung labu kuning yang 

digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Tridjaja (2003) bahwa 

penggunaan labu kuning yang dibuat menjadi tepung labu kuning 

memiliki rasa yang agak manis, disebabkan oleh kandungan karbohidrat 

yang terdapat dalam tepung labu kuning danjumlah prosentase tepung labu 

kuning yang digunakan. 

Uji hedonik pada  tingkat penerimaan panelis secara keseluruhan 

dari kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning yang memperoleh 

nilai atau skor tertinggi oleh panelis yaitu kue putu ayu dengan substitusi 

tepung labu kuning 10%. Hal ini dikarenakan penerimaan secara 

keseluruhan dipengaruhi oleh uji organoleptik yang lainnya yaitu rasa, 

aroma, tekstur dan warna. Dari tingkat penerimaan secara keseluruhan 

terhadap rasa kue putu ayu menunjukkan bahwa terdapat rasa manis yang 

dihasilkan dari gula dan tepung labu kuning serta aroma khas dari labu 

kuning. Penerimaan keseluruhan terhadap tekstur yang dihasilkan yaitu 

lembut dan warna yang dihasilkan adalah kuning, sehingga panelis sangat 

menyukai kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 10%. 

Berdasarkan nilai rata-rata uji mutu hedonik pada tingkat mutu 

warna dari kue putu ayu memperoleh nilai atau skor paling tinggi adalah 
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kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 20%. Sedangkan skor 

penilaian panelis yang paling rendah adalah kue putu ayu dengan 

substitusi tepung labu kuning 0%. Hal ini dikarenakan substitusi tepung 

labu kuning yang dapat mempengaruhi warna pada hasil akhir kue putu 

ayu, sehingga semakin tinggi penambahan tepung labu kuning maka warna 

kue putu ayu yang dihasilkan akan semakin kuning. Hal ini sesuai dengan 

pendapat See, et al. (2007) yang menyatakan bahwa warna pada tepung 

labu kuning lebih dominan berwarna kuning jingga sehingga dapat 

mempengaruhi warna dari produk akhir pada makanan. 

Berdasarkan nilai rata-rata uji mutu hedonik pada tingkat mutu 

tekstur dari kue putu ayu memperoleh nilai atau skor paling tinggi adalah 

kue putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 0%. Sedangkan skor 

penilaian panelis yang paling rendah adalah kue putu ayu dengan 

substitusi tepung labu kuning 20%. Semakin tinggi penggunaan tepung 

labu kuning, maka tekstur yang dihasilkan akan semakin padat. Hal 

tersebut dikarenakan kandungan gluten dari terigu yang ada pada adonan 

semakin berkurang dengan adanya penambahan tepung labu kuning yang 

semakin tinggi yang berakibat pada berkurangnya kemapuan adonan untuk 

mengembang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurcahyawati (2015) mengenai susbstiusi tepung labu kuning terhadap 

tingkat pengembangan dan daya terima cake labu kuning yang 

mengatakan bahwa semakin besar persentase penambahan tepung labu 

kuning maka semakin rendah pula tingkat pengembangan cake. Hal ini 

disebabkan karena berkurangnya kandungan gluten dalam adonan. 
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Menurut Nagao, dkk., (2012) dalam Nurcahyawati (2015) 

menyatakan bahwa tepung terigu apabila ditambah dengan air akan 

mengembang, hal ini dikarenakan adanya kandungan gluten. Gluten 

merupakankan dungan protein pada tepung terigu yang berfungsi untuk 

mempertahankan gas untuk mendapatkan volume yang diinginkan dan 

tekstur dalam sistem adonan. Gluten memiliki zat elastis sehingga mampu 

menyerap gas CO2 ketika dilakuan pengocokan. Peningkatan tekanan 

udara ini akan memperbesar dinding sel, sehingga produk akan 

mengembang. Oleh karena itu, kue putu ayu dengan substitusi tepung labu 

kuning yang semakin tinggi akan menjadikan teksturnya semakin padat. 

Berdasarkan hasil dari rata-rata kadar beta karoten pada kue putu 

ayu yang memperoleh kadar beta karoten paling tinggi yaitu pada 

perlakuan substitusi tepung labu kuning 20%. Sedangkan yang 

memperoleh kadar  beta karoten yang paling rendah yaitu pada perlakuan 

tanpa substitusi tepung labu kuning 0%.  Dari hasil analisis kadar beta 

karoten tersebut dapat dilihat bahwa semakin tinggi substitusi tepung labu 

kuning yang ditambahkan maka semakin tinggi pula kadar beta karoten 

dari kue putu ayu tersebut.  

Betakaroten merupakan komponen penyusun vitamin A yang 

banyak terkandung dalam sayuran berwarna hijau tua dan buah-buahan 

yang berwarna kuning jingga, seperti daun singkong, daun kacang, 

kangkung, bayam, kacang panjang, buncis, tomat, wortel, pepaya, labu 

kuning, mangga, nangka masak dan jeruk (Almatsier, 2006).  



56 
 

Beta karoten merupakan pro-vitamin A yang mudah rusak akibat 

pengaruh lingkungan sekitar. Proses pemasakan yang tepat tidak akan 

mengurangi kandungan beta karoten di dalam makanan.Kadar betakaroten 

akan berkurang dengan adanya pengolahan (Kurniawati dan 

Ayustaningwarno, 2012). Menurut Histifarina, dkk.,(2004), menyatakan 

bahwa degradasi karoten yang terjadi selama pengolahan diakibatkan oleh 

proses oksidasi pada suhu tinggi yang mengubah senyawa karoten menjadi 

senyawa ionon berupa keton. Senyawa karotenoid mudah teroksidasi 

terutama pada suhu tinggi yang disebabkan oleh adanya sejumlah ikatan 

rangkap dalam struktur molekul selama proses pembuatan tepung maupun 

proses pengolahan produk aplikasinya.  

Penelitian dari National Cancer Institute dalam Astawan dan 

Andreas (2008), menunjukkan bahwa selain baik untuk mata, makanan 

yang kaya beta karoten juga baik untuk pencegahan penyakit kanker. Beta 

karoten memiliki kemampuan sebagai antioksidan sehingga dapat 

bermanfaat untuk mengurangi risiko terjadinya kanker. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara obyektif dan 

subyektif, karakteristik mutu terbaik kue putu ayu adalah pada perlakuan 

dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Hal tersebut dipengaruhi juga 

oleh uji organoleptik yaitu rasa, aroma, tekstur, dan warna. Kue putu ayu 

dengan perlakuan substitusi tepung labu kuning 10% memiliki kadar beta 

karoten sebesar 8719,48 μg/100g, sedangkan dalam 1 porsinya (30 gram) 

kue putu ayu mengandung beta karoten sebesar 2615,84 μg/porsi yang 

setara dengan 218 RE. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam 1 porsi  kue 



57 
 

putu ayu dapat memenuhi 43,6% dari kebutuhan vitamin A per hari (500 

RE) untuk kebutuhan orang dewasa usia 19-29 tahun. Sedangkan 

berdasarkan hasil perhitungan komposisi zat gizi, dalam satu porsi kue 

putu ayu dengan substitusi tepung labu kuning 10% mengandung energi 

sebesar 102,34 kkal, protein sebesar 3,2 gram, lemak sebesar 2,3 gram dan 

karbohidrat sebesar 19,1 gram. Sehingga dalam  1 porsi kue putu ayu 

hanya memenuhi 40,9% dari kebutuhan energi, 53,3% dari kebutuhan 

protein, 27,7% dari kebutuhan lemak dan 55,8% dari kebutuhan 

karbohidrat untuk snack dalam sehari (AKG, 2013). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


