
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Proses Pembuatan Cookies  

Pembuatan cookies dilakukan di Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan Gizi 

Poltekkes Denpasar. Pengolahan cookies dilakukan dengan metode Drop cookies 

adalah jenis kue kering yang dibentuk dengan cara disendok. 

 

Gambar.4 Proses Pembuatan Cookies  

Dari hasil seluruh perlakuan hasil cookies yang terbaik terlihat pada perlakuan 5 

dengan komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 20% dan tepung kacang gude 

50% dapat diterima dari segi warna dan tekstur. Namun pada aroma masih belum 

dapat diterima karena aroma yang dihasilkan masih agak langu. 

2. Karakteristik Organoleptik 

Untuk mengetahui hasil mutu subjektif peneliti juga melakukan uji organoleptik 

pada cookies.Pada uji organoleptik panel yang digunakan adalah panel agak terlatih 

sebanyak 30 panelis.Panelis digunakan adalah mahasiswa semester IV prodi DIV 

Jurusan Gizi Poltekkes Denpasar. 

 



Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kesukaan terhadap produksi. Tingkat kesukaan ini disebut skala 

hedonik, misalnya sangat suka,suka, agak suka, agak tidak suka, tidak suka, sangat 

tidak suka. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala 

yang dikehendaki.Nilai rata-rata hedonik warna, aroma tekstur dan penerimaan 

keseluruhan terhadap cookies dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14.  

Nilai Rata-rata Hedonik Warna, Aroma Tekstur dan Penerimaan Keseluruhan 

terhadap Cookies  

Perlakuan Warna Aroma Tekstur Penerimaan 

Keseluruhan 

1 3,26a 4,10d 3,46a 3,34a 

2 3,43ab 3,76c 3,71b 3,50a 

3 3,59bc 3,60b 3,72b 3,59ab 

4 3,80c 3,47b 3,92c 3,80b 

5 4,27d 2,97a 4,10d 4,29c 

 

a. Uji Hedonik Warna 

 

Gambar 8. Grafik Uji Hedonik Warna Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan 

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(18,970)>F tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap uji hedonik (kesukaan) warna cookies 



berbeda nyata.Nilai rata-rata kesukaan terhadap warna cookies dapat dilihat pada 

Tabel. 14. Rata-rata skor hedonik terhadap penerimaan secara keseluruhan cookies 

berkisar antara 3,26 – 4,27 dengan rentang nilai netral - suka. Skor tertinggi diperoleh 

oleh sampel dengan komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan 

tepung kacang gude 50% (P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan komposisi 

tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

b. Uji Hedonik Aroma 

 

Gambar 9. Grafik Uji Hedonik Aroma Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(80,440)>F tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap uji hedonik (kesukaan) aroma cookies 

berbeda nyata. Nilai rata-rata kesukaan terhadap aroma cookies dapat dilihat pada 

Tabel. 14. Rata-rata skor hedonik terhadap penerimaan secara keseluruhan cookies 

berkisar antara 2,97 – 4,10 dengan rentang nilai tidak suka - suka. Skor tertinggi 

diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 60% 

dengan tepung kacang gude 10% (P1) dan skor terendah diperoleh oleh sampel 



dengan  komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang 

gude 50% (P5). 

 

c. Uji Hedonik Tekstur 

 

Gambar 10. Grafik Uji Hedonik Tekstur terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(63,896)>F tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap tekstur cookies berbeda nyata. Nilai 

rata-rata kesukaan terhadap penerimaan secara keseluruhan cookies  dapat dilihat 

pada Tabel. 14. Rata-rata skor hedonik terhadap tekstur cookies berkisar antara 3,46 – 

4,10 dengan rentang nilai netral - suka. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan   

komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% 

(P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan  komposisi tepung terigu 30%, 

tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

d. Uji  Hedonik Penerimaan Keseluruhan 



 

Gambar 11. Grafik Uji Hedonik Penerimaan Keseluruhan Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(16,429)>F tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisitepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap penerimaan secara keseluruhan 

cookies berbeda nyata. Nilai rata-rata kesukaan terhadap penerimaan secara 

keseluruhan cookies dapat dilihat pada Tabel. 14. Rata-rata skor hedonik terhadap 

penerimaan secara keseluruhan cookies berkisar antara 3,34 – 4,29 dengan rentang 

nilai netral - suka. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung 

terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% (P5) dan skor 

terendah diperoleh sampel dengan  komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 

60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

Uji Mutu Hedonik adalah uji hedonik yang lebih spesifik untuk suatu jenis 

mutu tertentu. Uji mutu hedonikbertujuan ingin mengetahui respon terhadap sifat-

sifat produk yang lebih spesifik, misalnya rasa buah dalam permen (Effrika, 2012). 

Uji mutu hedonik  warna, aroma, dan tekstur dapat dilihat pada Tabel 15. 

Tabel 15.  

Nilai Rata-rata Uji Mutu Hedonik Warna, Aroma, dan Tekstur terhadap Cookies 

Perlakuan Warna Aroma Tekstur 

1 1,90a 3,00d 2,30a 



2 1,92a 2,82c 2,35ab 

3 1,94a 2,76bc 2,37ab 

4 2,14b 2,70b 2,46bc 

5 2,87c 2.58a 2,57c 

 



 

a. Warna 

 

Gambar  12. Grafik Uji Mutu Hedonik Warna Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung (187,682) 

>F tabel (3,47)  Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung terigu, 

tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap warna cookiesberbeda nyata. 

Nilai rata-rata mutu hedonik terhadap warna cookies dapat dilihat pada Tabel. 15. 

Rata-rata skor mutu hedonik terhadap warna cookiesberkisar antara 1,90 - 2,87 

dengan rentang nilai coklat muda – coklat tua. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel 

dengan substitusi tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang 

gude 50% (P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan komposisis tepung terigu 

30% tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

b. Aroma 



 

Gambar 13. Grafik Mutu Hedonik Aroma Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan 

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(36,288)>F tabel (3,47).Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap aroma cookies berbeda nyata. Nilai 

rata-rata mutu hedonik terhadap aroma cookiesdapat dilihat pada Tabel 15. Rata-rata 

skor hedonik terhadap aroma cookies berkisar antara 2,58 - 3,00 dengan rentang nilai 

agak langu – tidak langu. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan komposisi 

tepung terigu 30%, tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1) dan 

skor terendah diperoleh sampel dengan  komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi 

ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% (P5). 

c. Tekstur  

 



Gambar 14. Grafik Mutu Hedonik Tekstur Terhadap Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisitepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung (6,923)>F 

tabel (3,47)  Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisi tepung ubi ungu 

dengan tepung kacang gude terhadap tekstur cookies berbedanyata. Nilai rata-rata 

mutu hedonik terhadap tekstur cookiesdapat dilihat pada Tabel 15. Rata-rata skor 

hedonik terhadap tekstur cookies berkisar antara 2,30 - 2,57 dengan rentang nilai 

agak renyah - renyah. Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung 

terigu 30%, tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% (P5) dan skor 

terendah diperoleh sampel dengan  komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 

60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

3. Karakteristik Objektif 

Tabel 16.  

Nilai Rata-rata Kadar Air, Abu, Protein, Lemak, dan Karbohidrat pada Cookies 

Perlakuan Kadar Air Kadar Abu Kadar 

Protein 

Kadar 

Lemak 

Kadar 

Karbohidrat 

1 5,29 b 1,71 a 5,34 a 21,14a 66,51 c 

2 5,01 a 1,67 a 6,25 b 21,36 a 65,72 c 

3 5,70 c 1,74 a 7,26 c 22,34 b 62,96 b 

4 5,37 b 1,72 a 7,65 c 22,54 b 62,72 ab 

5 5,76 c 1,85 b  8,85 d 21,62 a 61,92 a 

 

a. Kadar Air 



 

Gambar 14. Grafik Analisis Kadar Air pada Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisitepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung (12,846)>F 

tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung ubi ungu 

dengan tepung kacang gude terhadap kadar air cookies berbeda nyata. Nilai rata-rata 

terhadap kadar air cookies dapat dilihat pada Tabel 16. Skor tertinggi diperoleh oleh 

sampel dengan  komposisi tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% 

(P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan substitusi tepung ubi ungu 50% 

dengan tepung kacang gude 20% (P2). 

b. Kadar Abu 

 

Gambar 16. Grafik Analisis Kadar Abu pada Cookies 



Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisitepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung (7,878)>F 

tabel (3,47). Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung ubi 

ungudengan tepung kacang gude terhadap kadar abu cookies berbeda nyata. Nilai 

rata-rata terhadap kadar abu cookies dapat dilihat pada Tabel. 16. Skor tertinggi 

diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung ubi ungu 20% dengan tepung 

kacang gude 50% (P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan  komposisi tepung 

ubi ungu 50% dengan tepung kacang gude 20% (P2). 

c. Kadar Protein 

 

Gambar 17. Grafik Analisis Kadar Protein pada Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan 

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(84,359)>F tabel (3,47).Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap kadar protein cookies berbeda nyata. 

Nilai rata-rata terhadap kadar protein cookies dapat dilihat pada Tabel. 16. Skor 

tertinggi diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung ubi ungu 20% dengan 

tepung kacang gude 50% (P5) dan skor terendah diperoleh sampel dengan  komposisi 

tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 



d. Kadar Lemak 

 

Gambar 18. Grafik Analisis Kadar Lemak pada Cookies 

Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung (9,391)>F 

tabel (3,47).Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh  komposisi tepung ubi ungu 

dengan tepung kacang gude terhadap kadar lemak cookies berbeda nyata. Nilai rata-

rata kesukaan terhadap kadar lemak cookies dapat dilihat pada Tabel 16. Skor 

tertinggi diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung ubi ungu 30% dengan 

tepung kacang gude 40% (P4) dan skor terendah diperoleh sampel dengan  komposisi 

tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

e. Kadar Karbohidrat 

 

Gambar 19. Grafik Analisis Kadar Karbohidrat pada Cookies 



Berdasarkan hasil analisis ragam dengan taraf signifikan 5% perlakuan  

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude diperoleh F hitung 

(60,575)>F tabel (3,47).Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung 

ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap kadar karbohidrat cookies berbeda 

nyata. Nilai rata-rata terhadap kadar karbohidrat cookies dapat dilihat pada Tabel. 16. 

Skor tertinggi diperoleh oleh sampel dengan  komposisi tepung ubi ungu 60% dengan 

tepung kacang gude 10% (P1) dan skor terendah diperoleh sampel dengan  kompisisi 

tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang gude 50% (P5). 

 

B. Pembahasan 

Cookies merupakan kue kering yang memiliki citarasa manis dengan bahan 

berasal dari tepung yang tidak mengandung protein tinggi yang diolah dan 

dipanggang hingga keras disertai bahan pendukung menggunakan bahan bahan baku 

seperti gula, mentega, tepung terigu, dan telur (Hayatinufus, 2005). Menurut 

(Wijayanti, 2013) bahwa cookies sangat diminati banyak kalangan terutama anak-

anak karena adonan lunak (jumlah lemak dan gula yang digunakan lebih banyak) atau 

keras, relatif renyah dan bila dipatahkan penampang potongannya bertekstur kurang 

padat. 

Pada penelitian ini dilakukan karakteristik organoleptik dengan cara uji 

organoleptik dan karakteristik obyektif dengan penentuan kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat pada cookies.  

 Dalam uji organoleptik pada cookiesmenggunakan panelisn agak terlatih yang 

berjumlah 30 orang panelis. Pengujian organoleptik meliputi warna, aroma, tekstur, 



penerimaan secara keseluruhan. Dalam uji organoleptik panelis akan disajikan setiap 

orang 5 jenis cookiessehingga mendapatkan hasil uji organoleptik.  

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap 

warna cookies berkisar antara 3,26 – 4,27 dengan rentang skala netral – suka. Skor 

tertinggi terdapat pada sampel dengan komposisi tepung ubi ungu 20% dengan 

tepung kacang gude 50% (P5). Berdasarkan analisis ragam, perlakuan komposisi 

tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude  diperoleh F hitung >F tabel. Hasil dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang 

gude terhadap warna cookies. Hal ini dikarenakan warna yang terdapat pada cookies  

dengan komposisi tepung ubi ungu 20% dan tepung kacang gude 50% (P5) tersebut 

berwarna coklat tua. Berbeda dengan cookies  dengan  komposisi tepung ubi ungu 

60% dan tepung kacang gude 10% (P1) yaitu berwarna muda. 

Uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap aroma cookies berkisar 

antara 2,97 – 4,10 dengan rentang skala tidak suka – suka. Skor tertinggi terdapat 

pada sampel dengan tepung ubi ungu 60% dengan tepung kacang gude 10% (P1). 

Berdasarkan analisis ragam, perlakuan komposisi tepung ubi ungu dengan tepung 

kacang gude diperoleh F hitung >F tabel. Hasil dapat diartikan bahwa ada pengaruh 

komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap aroma cookies. Hal 

ini dikarenakan aroma yang terdapat pada cookies  dengankomposisi tepung ubi ungu 

60% dan tepung kacang gude 10% (P5) tersebut beraroma tidak langu. Berbeda 

dengan cookies  dengan tepung ubi ungu 20% dan tepung kacang gude 50% (P5) 

tersebut beraroma agak langu. 



Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap 

tekstur  cookies berkisar antara 3,46 – 4,10 dengan rentang skala netral– suka. Skor 

tertinggi terdapat pada sampel dengan  tepung ubi ungu 20% dengan tepung kacang 

gude 50% (P5). Berdasarkan analisis ragam, perlakuan  tepung ubi ungu dengan 

tepung kacang gude  diperoleh F hitung >F tabel. Hasil dapat diartikan bahwa ada 

pengaruh komposisi tepung ubi ungu dengan tepung kacang gude terhadap tekstur 

cookies . Hal ini dikarenakan tekstur yang terdapat pada cookies  dengan komposisi 

tepung ubi ungu 20% dan tepung kacang gude 50% (P5) tersebut bertekstur agak 

renyah. 

Untuk penerimaan keseluruhan cookiesberdasarkan hasil sidik ragam  tepung 

terigu, tepung ubi ungu dan tepung kacang gude berpengaruh berbeda nyata terhadap 

penerimaan keseluruhan pada cookies. Dilihat dari kisaran skala hedonik terhadap 

cookiesberada dalam keadaan netral sampai suka. Skor yang diberikan panelis 

terhadap penerimaan keseluruhan cookiesberkisar 3,34 – 4,29. Nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan pada komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 20% tepung kacang 

gude 50% (P5) dan terendah pada komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 60% 

dan tepung kacang gude 10% (P1). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh tepung ubi 

ungu dan tepung kacang gude terhadap sifat sensorik terhadap penerimaan 

keseluruhan cookies. Dalam hal ini dilakukan perbandingan tepung ubi ungu dan 

tepung kacang gude dengan konsentrasi perlakuan tepung terigu 30%, tepung ubi 

ungu 20% dan tepung kacang gude 50% dapat diterima dari segi warna dan tekstur. 

Namun pada aroma masih belum dapat diterima karena aroma yang dihasilkan masih 

agak langu. 



Dalam menentukan mutu pangan pada umumnya sangat bergantung pada 

beberapa faktor diantaranya warna, aroma dan tekstur.Daya tarik suatu jenis makanan 

lebih sering dipengaruhi oleh kenampakan warna sebagai salah satu sifat. 

Kenampakan mempunyai peran penting dalam menentukan  mutu pangan. Selain 

sebagai faktor yang ikut menentukan mutu, warna juga dapat digunakan sebagai 

indikator kesegaran atau kematangan.Baik tidaknya pencampuran atau pengolahan 

dapat ditandai dengan adanya warna yang seragam dan merata (Rahayu, dkk., 2014). 

Untuk warna cookiesdilihat pada tabel 15 kisaran skala hedonik terhadap 

cookiesberada dalam keadaan coklat muda sampai coklat tua. Skor yang diberikan 

panelis terhadap warna cookiesberkisar antara 1,90 - 2,87. Nilai rata-rata tertinggi 

ditunjukkan pada  komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 20% dan tepung 

kacang gude 50% (P5) dan terendah pada  komposisi tepung terigu 30%, tepung ubi 

ungu 60% dan tepung kacang gude 10% (P1) . Hal ini menunjukkan adanya pengaruh 

tepung ubi ungu dan tepung kacang gude terhadap sifat sensorik terhadap warna 

cookies.Semakin banyak penambahan tepung kacang gude semakin gelap warna 

cookies yang dihasilkan. Dimana warna gelap yang dihasilkan oleh tepung kacang 

gude berasal dari biji kacang gude tua tersebut. 

Berdasarkan hasil sidik ragam cookiesmemiliki skala aroma langu sampai 

tidak langu.Setelah dilakukan uji organoleptik pada cookieshasil yang didapat 

berbeda nyata disetiap perlakuan. Dilihat dari kisaran skala hedonik terhadap cookies 

berada dalam keadaan agak langu sampai tidak langu. Skor yang diberikan panelis 

terhadap aroma cookies berkisar 2,58 - 3,00. Nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan pada 

komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 60% tepung kacang gude 10% (P1) 



dan terendah pada komposisi tepung terigu 30% tepung ubi ungu 20% dan tepung 

kacang gude 50% (P5). Hal ini menunjukkan adanya pengaruh tepung ubi ungu dan 

tepung kacang gude terhadap sifat sensorik terhadap aroma cookies.Hal ini 

dikarenakan setiap pengurangan tepung ubi ungu dan penambahan tepung kacang 

gude aroma yang dihasilkan agak langu sehingga kurang disukai oleh panelis. 

Untuk tekstur cookies kisaran skala hedonik terhadap cookiesberada dalam  

keadaan agak renyah sampai renyah. Skor yang diberikan panelis terhadap tekstur 

cookiesberkisar antara 2,30 - 2,57. Nilai rata-rata tertinggi ditunjukkan ditunjukkan 

pada  tepung terigu 30% tepung ubi ungu 20% dan tepung kacang gude 50% (P5) dan 

terendah pada tepung terigu 30% tepung ubi ungu 60% dan tepung kacang gude 10% 

(P1). Hal ini yang menunjukkan adanya pengaruh penambahan tepung ubi ungu 

dengan tepung kacang gude terhadap sifat sensorik terhadap tekstur cookies.Hal ini 

disebabkan karena kerenyahan tekstur cookies dipengaruhi oleh tepung yang 

digunakan. Semakin tinggi kandungan protein dari tepung yang digunakan akan 

menyebabkan tekstur keras dan penamkan kasar. Jika penambahan tepung terlalu 

sedikit dan lemak cukup banyak akan dihasilkan cookies  dengan struktur yang 

mudah patah dan kehilangan bentuk (Mutmainna, 2013) 

Selain karakteristik organoleptik dilakukan juga karakteristik objektif pada 

cookies.Karakteristik objektif yang dilakukan antara lain uji kadar air, kadar abu, 

kadar protein, kadar lemak,dan kadar karbohidrat.  

Berdasarkan hasil sidik ragam uji kadar air dengan perlakuan berbeda yang 

ada pada produk cookies memiliki hasil yang berbeda nyata. Kadar air yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan  5 dengan rata-rata 5,76%, perlakuan 3 dengan rata-rata 



5,70%, perlakuan 4 dengan rata-rata 5,37%, perlakuan 1 dengan rata-rata 5,29% dan 

perlakuan 2 dengan rata-rata terendah yaitu 5,01%. Menurut Hood (1980), 

bahwaserat dalam suatu bahan dapat mengikat air dan walaupun dilakukan 

pemanasan, air yang diuapkan relatif kecil dan kandungan air yang tertinggal dalam 

bahan masih ada. Meskipun kadar air dari cookiesmasih memenuhi standar mutu SNI 

01-2973-1992 yaitu maksimum 5,01% pada perlakuan 2. Namun niai rata-rata kadar 

air yang tinggi diduga ada hubungannya dengan tingginya kadar air didalam tepung 

ubi ungu yaitu sebesar 5,84% dan tepung kacang gude yaitu  6,16%.  

Berdasarkan hasil sidik ragam uji kadar abu dengan perlakuan berbeda yang 

ada pada produk cookies memiliki hasil yang berbeda nyata. Kadar abu yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan  5 dengan rata-rata 1,84%, dan perlakuan 2 dengan rata-rata 

terendah yaitu 1,66%. Meskipun kadar abu dari cookiesmasih memenuhi standar 

mutu SNI 01-2973-1992 yaitu maksimum 1,66% pada perlakuan 2. Namun semakin 

meningkat penambahan tepung kacang gude maka kadar abu semakin meningkat. Hal 

ini disebabkan karena  tepung ubi ungu yang digunakan memiliki kadar abu sebesar 

1,88% dan tepung kacang gude yang digunakan memiliki kadar abu sebesar 0,94%, 

lebih besar dibandingkan dengan terigu yang memiliki kadar abu sebesar 0,59%. Oleh 

karena itu, dengan  tepung ubi ungu dan tepung kacang gude menyebabkan 

meningkatnya kadar abu cookies. 

Berdasarkan hasil sidik ragam uji kadar protein dengan perlakuan berbeda, 

kadar protein yang ada pada cookiesmemiliki hasil yag berbeda.Kadar protein 

tertinggi terdapat pada perlakuan 5 dengan rata – rata 8,85%, perlakuan 4 dengan 

rata-rata 7,65%, perlakuan 3 dengan rata-rata 7,25%, perlakuan 2 dengan rata-rata 



6,25%  dan kadar protein terendah terdapat pada perlakuan 1 dengan rata-rata 5,34% . 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan tepung kacang gude 

disetiap perlakuan semakin tinggi kadar protein pada cookies. Dikarenakan kacang 

gude memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu 21,69 g per 100 g kacang gude 

(USDA, 2010). 

Berdasarkan hasil sidik ragam uji kadar lemak dengan perlakuan berbeda, 

kadar lemak yang ada pada cookies memiliki hasil yang berbeda.Kadar lemak 

tertinggi terdapat pada perlakuan 4 dengan rata – rata 22,54%, perlakuan 3 dengan 

rata-rata 22,34%, perlakuan 5 dengan rata-rata 21,62%, perlakuan 2 dengan rata-rata 

21,35%  dan kadar lemak terendah terdapat pada perlakuan 1 dengan rata-rata 

21.14% . Hal ini disebabkan karena tepung kacang gude yang digunakan 

mengandung 2.94% kadar lemak. Dapat dilihat dari perlakuan 1 hingga perlakuan 

selanjutnya kadar lemak yang dihasilkan semakin meningkat karena semakin banyak 

penambahan tepung kacang gude di setiap perlakuan, semakin meningkat kadar 

lemak yang dihasilkan. 

Berdasarkan hasil sidik ragam uji kadar karbohidrat dengan perlakuan 

berbeda, kadar karbohidrat yang ada pada cookiesmemiliki hasil yag berbeda.Kadar 

karbohidrat tertinggi terdapat pada perlakuan 1 dengan rata – rata 66,51%, perlakuan 

2 dengan rata-rata 65,72%, perlakuan 3 dengan rata-rata 62,96%, perlakuan 4 dengan 

rata-rata 62,71% dan kadar karbohidrat terendah terdapat pada perlakuan 5 dengan 

rata-rata 61,91%. Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori 

yang cukup tinggi(Iriyanti, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

penambahan tepung ubi ungu disetiap perlakuan, maka semakin tinggi kadar 



karbohidrat pada cookies. Tepung ubi ungu memiliki kandungan karbohidrat yang 

tinggi yaitu 87,79 g  (Apriliyanti,2010). 

 


