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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. kerangka Konsep      

Input 

(bahan-bahan) 

- Tepung komposit 

kecambah kacang 

hijau dan daun kelor 

- Tepung terigu 

- Telur  

- Margarine 

- Susu cair 

- Gula pasir 

- Baking powder  

   Proses 

(Pengolahan) 

 

- Pencampuran  

- Pengadonan bahan  

- Pemasakan  

 

Gambar 3 Kerangka Konsep  
 

Keterangan : yang bergaris bawah adalah yang diteliti 

Penjelasan : 

Bahan utama dalam pembuatan pancake adalah tepung terigu, telur, susu dan 

baking powder sebagai penggembang. Untuk pancake tepung komposit kecambah  

kacang hijau dan daun kelor ada penambahan bahan berupa tepung kecambah 

kacang hijau, tepung daun kelor sebagai penambahan nilai zat gizi khususnya 

Output 

(Karakteristik Pancake) 

 

1. Mutu Organoleptik 

- Tekstur  

- Rasa 

- Aroma 

- Warna 

- Penerimaan 

keseluruhan 

2. Mutu Hedonik  

- Aroma  

- Tekstur  

3. Mutu Objektif 

- Kapasitas 

Antioksidan 

- Kadar Serat 

 



22 

 

antioksidan dan serat selain itu penambahan tepung kecambah kacang hijau dan 

tepung daun kelor juga dapat memberikan warna pada pancake agar pancake lebih 

menarik dikomsumsi oleh anak - anak. 

Bahan pendukung dalam pembuatan pancake ini adalah gula, garam, 

margarine dan topingnya madu. Gula, garam dan margarine berfungsi sebagai 

penambah rasa pada pancake, gula memberikan rasa manis, garam memberikan 

rasa asin dan margarine berfungsi sebagai memberikan rasa gurih sekaligus agar 

melembutkan adonan pancake. 

Pada proses pembuatan pancake ini terdapat beberapa tahap dalam proses 

pembuatannya, diawali dengan mencairakan margarine, dilanjutkan mecampurkan 

semua bahan (tepung terigu, telur, susu, gula, garam dan baking powder) 

menggunakan Balloon whisk, selanjutnya tambahkan margarine yang sudah 

dicairkan kedalam adonan lalu kembali proses pengadonan. Tahap terakhir adalah 

proses pemasakan pancake dengan tujuan untuk mematangkan adonan. 

Pancake dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor yang dihasilkan dilakukan pengujian mutu organoleptik yang dapat 

dilihat dari tekstur, rasa, warna, aroma dan penerimaan secara keseluruhan dan 

serta dilakukan analisis mutu secara obyektifnya dengan pengujian kapasitas 

antioksidan dan serat kasar. 
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B.  Variabel dan Definisi Operasional 

1. Variabel 

a. Variabel Modifikasi : Penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor 

b. Variabel Respon : Daya Terima pancake  

2. Definisi Oprasional 

Tabel 4  

Definisi Operasional 
No Variabel Definisi Alat Ukur Skala 

1. Penambahan 

tepung komposit 

(Kecambah 

kacang hijau 

dan daun kelor) 

- Penambahan tepung 

komposit kecambah  kacang 

hijau dan daun kelor 

bertujuan untuk 

menambahkan nilai gizi 

pada pancake, khususnya 

protein dan kalsium  

- Penambahan tepung 

komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor pada 

pancake masing-masing : 

5%, 10%, 15%, 20%, 25% 

Penimbangan 

tepung komposit 

kecambah kacang 

hijau dan daun 

kelor menggunakan 

penimbangan 

digital  

Ordinal 

2. Daya Terima Pancake 

 a. Mutu   

Subyektif   

 

 

 

 

Mutu subjektif ditentukan 

dengan uji organoleptik 

terhadap tekstur, rasa, aroma, 

warna dan penerimaan 

keseluruhan 

 

- Uji organoleptik 

terhadap pancake 

yaitu, uji hedonic 

dan uji mutu 

hedonik 

 

Rasio   
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b. Mutu 

Obyektif 

- Kapasitas 

Antioksidan 

 

 

 

 

 

- Serat Kasar 

- Uji kapasitas antioksidan  

pada hasil jadi pancake 

tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor 

bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antioksidan pada 

pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan 

daun kelor 

 

- Kadar serat merupakan 

presentase kandungan serat 

yang ada dalam pancake 

- Metode 

Spektrofotometri 

 

 

 

 

 

 

 

- Metode 

Penentuan Kadar 

Serat Kasar 

Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio  

 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis dari hasil penelitian ini yaitu adanya pengaruh penambahan tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor terhadap daya terima pancake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


