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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

Pancake adalah kue dadar yang dibuat dari terigu, telur ayam, gula, dan air. 

Bahan-bahan dicampur dengan air membentuk adonan kental yang digoreng di 

atas wajan datar yang diolesi sedikit minyak. Setelah matang, pancake bisa 

dihidangkan sewaktu masih hangat atau setelah dingin. (Bette Kroening dalam 

Agastya and Trisdayanti, 2019). Tepung komposit terbuat dari pencampuran dua 

tepung yakni  kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perbandingan 1 : 1. 

Proses pembuatan tepung kecambah kacang hijau diawali dengan proses 

perendaman biji kacang hijau dengan air bersih selama 2 hari agar memperoleh 

kecambah, kemudia dilakukan proses pengeringan, setelah kering dilakukan 

pengovenan selama 7 jam dengan suhu 700 C, selanjutnya dilakukan proses 

penghalusan mengunakan blender dan terakhir kecambah kacang hijau yang sudah 

dihaluskan kemudian di ayak mengunakan ayakan mesh 80. 

Proses pembuatan tepung daun kelor diawali dengan proses pencucian dan 

blancing daun kelor selama 5 menit, setelah itu tiriskan  kemudia dilakukan proses 

pengovenan selama 7 jam dengan suhu 700 C, selanjutnya dilakukan proses 

penghalusan mengunakan blender dan terakhir daun kelor yang sudah dihaluskan 

kemudian di ayak mengunakan ayakan mesh 80. 

Proses pembuatan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

diawali dengan penimbangan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor yang 

sudah dibuat dengan perbandingan 1 : 1, setelah ditimbang kedua tepung tersebut 
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diayak menggunakan ayakan hingga memperoleh tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor yang siap digunakan.  

 

 

 

 

 

Gambar 8 Tepung Komposit Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor memiliki 

bahan utama berupa tepung terigu, telur ayam, susu cair, margarine, baking 

powder, dan gula pasir dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor. Pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor memiliki warna hijau muda hingga hijau tua. 

 

 

  

 

Gambar 9 Pancake Tepung Komposit Kecambah Kacang Hijau dan Daun Kelor 
 

Berdasarkan analisis sidik ragam yang dilakukan, maka beberapa hal yang 

mempengaruhi karakteristik mutu pancake, yaitu analisis subjektif secara 

organoleptik terhadap warna, rasa, tekstur, aroma, penerimaan secara keseluruhan, 

mutu tekstur, dan mutu aroma, serta analisis objektif yang meliputi analisos 
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kapasitas antioksidan dan kadar serat kasar pada pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor. 

1.  Proses Pembuatan Pancake Tepung Komposit Kecambahan Kacang Hijau 

dan Daun Kelor 

Pembuatan pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

dilakukan di rumah peneliti yang bertempat di JL. Sidakarya Gang Ikan Yu No.5A. 

Pancake tepung komposit kecambah kecang hijau dan daun kelor dibuat 

berdasarkan 5 perlakuan, masing-masing perlakuan menggunakan bahan, metode, 

dan alat yang sama, namun hanya berbeda hanya pada penambahan konsentrasi 

tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama hingga 

perlakuan kelima menggunakan penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor sebanyak 5%, 10%, 15&, 20% dan 25%. 

Pembuatan pancake dilakukan dengan persiapan alat dan bahan terlebih 

dahulu, dilanjutkan dengan pembuatan tempung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor, kemudian dilakukan proses pencampuran semua bahan, setelah 

proses pencampuran semua bahan, bahan adonan kemudian dimasak diatas wajan 

dengan suhu 90o C hingga matang. 

2. Analisis Subjektif 

Pembuatan pancake tepung komposit kacang hijau dan daun kelor dibedakan 

berdasarkan perlakuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kemudian 

pancake dilakukan analisis secara subjektif meliputi uji hedonik dan uji mutu 

hedonik. Hasil analisis subjektif meliputi uji hedonik kesukaan terhadap  warna, 

tekstur, aroma, rasa, dan penerimaan keseluruhan. Uji mutu hedonik meliputi uji 
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mutu tekstur dan mutu aroma terhadap pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor. Analisis subjektif dilakukan dengan uji organoleptik 

dengan menggunakan panelis sebanyak 30 orang. 

Tabel 9  

Nilai Rata-rata Uji Hedonik Pancake Tepung Komposit Kecambah Kacang 

Hijau dan Daun Kelor 

Perlakuan 

Nilai Rata-rata Uji Hedonik 

Warna Tekstur Aroma Rasa 
Penerimaan 

Keseluruhan 

P1 3,77ab 3,93a 4,13a 3,90a 3,86a 

P2 3,93a 3,77ab 3,74b 3,83ab 3,70a 

P3 3,46bc 3,63ab 3,29c 3,37bc 3,57a 

P4 3,28c 3,43bc 3,02cd 3,29c 3,57a 

P5 2,98c 3,13c 2,62d 3,07c 3,30b 

Keterangan : Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukan berbeda nyata 

(p<0,05) 

 

Uji mutu hedonik meliputi uji mutu tekstur dan mutu aroma pada pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor. Nilai rata-rata uji mutu hedonik dapa 

dilihat pada Tabel 10. 
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Tabel 10  

Nilai Rata-rata Uji Mutu Hedonik Pancake Tepung Komposit Kecambah 

Kacang Hijau dan Daun Kelor 

Perlakuan 
Nilai Rata-rata Uji Mutu Hedonik 

Mutu Tekstur Mutu Aroma 

P1 2,27a 2,77a 

P2 2,06a 2,57ab 

P3 2,04a 2,27bc 

P4 2,03a 2,04c 

P5 2,06a 1,68d 

Keterangan : Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukan berbeda nyata 

(p<0,05) 

a. Warna  

Uji kesukaan terhadap warna merupakan salah satu syarat produk dapat 

diterima oleh konsumen. Nilai rata-rata kesukaa panelis terhadap warna pancake 

tepung komposit kacang hijau dan daun kelor terdapat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Uji Hedonik Terhadap Warna Pancake Tepung Komposit Kecambah 

Kacang Hijau Dan Daun Kelor 
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    Berdasarkan gambar 9, nilai rata-rata penilaian organoleptik terhadap 

warna pada pancake tepung komposit kacang hijau dan daun kelor berkisar antara 

2,98 – 3,93 (netral – suka). Nilai rata-rata kesukaan terhadap warna pancake 

tertinggi terdapat pada perlakuan kedua (P2) yaitu sebesar 3,93 (suka) dan yang 

terendah pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

pada perlakuan kelima (P5) yaitu sebesar 2,98 (netral). Pemilihan warna yang 

paling banyak digemari pada pancake dengan perlakuan ke-2 dengan penambahan 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 10 %. 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap tingkat kesukaan warna pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang 

berbeda diperoleh F hitung (5.593) > F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor terhadap warna pancake yang berbeda nyata.  

b. Tekstur  

Uji kesukaan terhadap tekstur merupakan salah satu syarat produk dapat 

diterima oleh konsumen. Tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi 

cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Nilai rata-rata kesukaan panelis 

terhadap tekstur pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

terdapat pada Gambar 11. Pada uji hedonik terhadap tekstur pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dihasilkan nilai rata-rata berkisar 

antara 3,13 (netral) sampai dengan 3,93 (suka). 
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Nilai rata-rata kesukaan terhadap tekstur pancake tertinggi terdapat pada 

perlakuan pertama (P1) yaitu sebesar 3,93 (suka) dan yang terendah pada pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor pada perlakuan kelima 

(P5) yaitu sebesar 3,13 (netral). Semakin tinggi penambahan tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor, menunjukan nilai rata-rata tekstur semakin 

menurun, nilai yang menurun ini menunjukan tekstur yang semakin tidak disukai. 

Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor, maka tekstur pancake semakin padat sehingga mengurangi tingkat kesukaan 

panelis terhadap tekstur pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 Uji Hedonik Terhadap Tekstur Pancake Tepung Komposit    

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap tingkat kesukaan tekstur pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang 
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berbeda diperoleh F hitung (3.505) > F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor terhadap tekstur pancake yang berbeda nyata.  

c. Aroma  

Uji kesukaan terhadap aroma merupakan salah satu syarat produk dapat 

diterima oleh konsumen. Aroma dapat dijadikan acuan kelayakan pangan dan 

dapat menjadi deteksi makanan memiliki cita rasa yang nikmat atau sebaliknya. 

Nilai rata-rata kesukaa panelis terhadap aroma pancake tepung komposit kacang 

hijau dan daun kelor terdapat pada Gambar 12. 

Nilai rata-rata kesukaan terhadap aroma pancake tertinggi terdapat pada 

perlakuan pertama (P1) yaitu sebesar 4,13 (suka) dan yang terendah pada pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor pada perlakuan kelima 

(P5) yaitu sebesar 2,62 (netral). Semakin tinggi penambahan tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor, menunjukan nilai rata-rata aroma semakin 

menurun, nilai yang menurun ini menunjukan aroma yang semakin tidak disukai. 

Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor, maka aroma pancake semakin langu sehingga mengurangi tingkat kesukaan 

panelis terhadap aroma pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor. 
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Gambar 12 Uji Hedonik Terhadap Aroma Pancake Tepung Komposit Kecambah 

Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap tingkat kesukaan aroma pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang 

berbeda diperoleh F hitung (16.310) > F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor terhadap aroma pancake yang berbeda nyata.  

d. Rasa 

Uji kesukaan terhadap rasa merupakan salah satu syarat produk dapat 

diterima oleh konsumen. Rasa merupakan faktor penentu daya terima konsumen 

terhadap produk pangan. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor terdapat pada Gambar 13. 

Pada uji hedonik terhadap rasa pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 
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dan daun kelor dihasilkan nilai rata-rata berkisar antara 3,07 (netral) sampai 

dengan 3,90 (suka). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 13 Uji Hedonik Terhadap Rasa Pancake Tepung Komposit Kecambah 

Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Nilai rata-rata kesukaan terhadap rasa pancake tertinggi terdapat pada 

perlakuan pertama (P1) yaitu sebesar 3,90 (suka) dan yang terendah pada pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor pada perlakuan kelima 

(P5) yaitu sebesar 3,07 (netral). Semakin tinggi penambahan tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor, menunjukan nilai rata-rata rasa semakin 

menurun, nilai yang menurun ini menunjukan rasa yang semakin tidak disukai. 

Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor, maka rasa pancake semakin langu/tidak gurih sehingga mengurangi tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor. 
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Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap tingkat kesukaan rasa pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang 

berbeda diperoleh F hitung (4.328) > F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor terhadap rasa pancake yang berbeda nyata.  

e. Penerimaan keseluruhan 

Penerimaan secara keseluruhan mencakup penilaian terhadap warna, tekstur, 

aroma, dan rasa. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap penerimaan secara 

keseluruhan pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

terdapat pada Gambar 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14 Uji Hedonik Terhadap Penerimaan Secara Keseluruhan Pancake Tepung 

Komposit Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan gambar 14. Nilai rata-rata penilaian Organoleptik terhadap 

penerimaan secara keseluruhan pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 
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dan daun kelor dihasilkan nilai rata-rata berkisar antara 3,30 (netral) sampai 

dengan 3,86 (suka). Nilai rata-rata kesukaan terhadap penerimaan secara 

keseluruhan pancake tertinggi terdapat pada perlakuan kedua (P2) yaitu sebesar 

3,86 (suka) dan yang terendah pada pancake tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor pada perlakuan kelima (P5) yaitu sebesar 3,30 (netral). 

Penerimaan secara keseluruhan pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor yang paling banyak digemari pada pancake dengan perlakuan ke-

2 dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

sebanyak 10 %. 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap tingkat penerimaan secara 

keseluruhan  pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

dengan perlakuan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor yang berbeda diperoleh F hitung (7.107) >  F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut 

dapat diartikan bahwa ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor terhadap penerimaan secara keseluruhan pancake 

yang berbeda nyata.  

f. Mutu Tekstur  

Uji kesukaan terhadap mutu tekstur merupakan salah satu syarat produk 

dapat diterima oleh konsumen. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap mutu 

tekstur pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor terdapat 

pada Gambar 15. Pada uji hedonik terhadap mutu tekstur pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor dihasilkan nilai rata-rata berkisar antara 

2,03 (agak empuk) sampai dengan 2,27 (agak empuk). 
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Nilai rata-rata kesukaan terhadap tekstur pancake tertinggi terdapat pada 

perlakuan pertama (P1) yaitu sebesar 2,27 (agak empuk) dan yang terendah pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor pada perlakuan 

keempat (P4) yaitu sebesar 2,03 (agak empuk). Mutu tekstur pancake perlakuan 

keempat (P4) dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor 20%  memiliki tekstur paling padat diantara pancake dengan perlakuan 

yang lain. sehingga mengurangi tingkat kesukaan panelis terhadap mutu tekstur 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15 Uji Hedonik Terhadap Mutu Tekstur Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap mutu tekstur pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan penambahan 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang berbeda diperoleh F 

hitung (0.496) <  F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa tidak 
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ada pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor terhadap penerimaan terhadap mutu tekstur pancake yang berbeda nyata.  

 

g. Mutu Aroma 

Uji kesukaan terhadap mutu aroma merupakan faktor penentu daya terima 

konsumen terhadap produk pangan. Nilai rata-rata kesukaa panelis terhadap aroma 

pancake tepung komposit kacang hijau dan daun kelor terdapat pada gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16 Uji Hedonik Terhadap Mutu Aroma Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

 

Nilai rata-rata kesukaan terhadap mutu aroma pancake tertinggi terdapat 

pada perlakuan pertama (P1) yaitu sebesar 2,77 (gurih) dan yang terendah pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor pada perlakuan 

kelima (P5) yaitu sebesar 1,68 (agak langu). Semakin tinggi penambahan tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, menunjukan nilai rata-rata mutu 

aroma semakin menurun, nilai yang menurun ini menunjukan aroma yang semakin 

tidak disukai. Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang 
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hijau dan daun kelor, maka aroma pancake semakin langu sehingga mengurangi 

tingkat kesukaan panelis terhadap mutu aroma pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor. 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap mutu aroma pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan penambahan 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor yang berbeda diperoleh F 

hitung (12,769) > F tabel 5% (2.447). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa ada 

pengaruh penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

terhadap mutu aroma pancake yang berbeda nyata.  

3. Analisis Obyektif 

Analisis obyektif dilakukan pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama hingga perlakuan kelima. Analisis 

obyektif terhadap pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor dilakukan untuk mengetahui karakteristik pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor secara fisik dan kimia. Analisis 

obyektif yang dilakukan pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor meliputi analisis kadar Kapasitas Antioksidan dan Serat Kasar. 

Nilai rata-rata analisis obyektif terhadap pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11  

Nilai Rata-rata Analisis Obyektif Terhadap Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Perlakuan 

Nilai Rata-rata Analisis Obyektif 

Kapasitas Antioksidan 

(ppm) GAEAC 

Serat Kasar 

(%bb) 

P1 7,59e 5,55b 

P2 19,99d 7,32a 

P3 30,46c 7,77a 

P4 37,52b 6,87a 

P5 46,25a 7,00a 

Keterangan : Huruf yang berbeda di belakang rata-rata menunjukan berbeda nyata 

(p<0,05) 

Kapasitas antioksidan pada pancake tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor berkisar antara 7,59 – 46,25 ppm. Kandungan serat kasar pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor berkisar antara 

5,55 – 7,77% bb. 

a. Kapasitas Antioksidan  

Kapasitas antioksidan merupakan suatu senyawa kimia yang memiliki 

fungsi memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Rata-rata analisis 

kapasitas antioksidan terhadap pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor terdapat pada Gambar 17. 

Berdasarkan hasil uji laboratorium, kadar kapasitas antioksidan pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan 5 

perlakuan berbeda nyata. Hasil uji kapasitas antioksidan menunjukan bahwa 

kapasitas antioksidan terendah terdapat pada perlakuan pertama (P1) yaitu 7,59 

ppm, sedangkan kapasitas antioksidan tertinggi terdapat pada perlakuan kelima 

(P5) yaitu 46,25 ppm.  
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Gambar 17 Nilai Rata-rata Kapasitas Antioksidan Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap kapasitas antioksidan pada pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor diperoleh F hitung > F 

tabel 5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa adanya pengaruh penambahan 

tepung komposit kecambah kacang hijau pada pancake terhadap kapasitas 

antioksidan yang berbeda nyata.  

b. Serat Kasar  

 Serat kasar adalah senyawa yang biasa dianalisa di laboratorium, yaitu 

senyawa yang tidak dapat dihidrolisa oleh asam atau alkali. Di dalam saluran 

pencernaan, serat tidak dapat dicerna, namun serat dapat menjaga kesehatan 

pencernaan. Rata-rata kadar serat kasar pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dapat dilihat pada gambar 19. 
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Gambar 18 Nilai Rata-rata Kadar Serat Kasar Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan hasil uji laboratorium, kadar serat kasar pada pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dengan 5 perlakuan berbeda 

nyata. Hasil uji serat kasar menunjukan bahwa kadar serat kasar terendah terdapat 

pada perlakuan pertama (P1) yaitu 5,55%, sedangkan kadar serat kasar tertinggi 

terdapat pada perlakuan ketiga (P3) yaitu 7,77%.  

Berdasarkan hasil sidik ragam terhadap kadar serat kasar pada pancake 

tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor diperoleh F hitung > F 

tabel 5%. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa adanya pengaruh penambahan 

tepung komposit kecambah kacang hijau pada pancake terhadap kadar serat kasar 

yang berbeda nyata.  
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4. Penentuan Perlakuan Terbaik  

Penentuan perlakuan terbaik pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor didapat berdasarkan total notasi tertinggi dari rata-

rata analisis subjektif dan objektif pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor. Nilai perlakuan terbaik analisis subjektif pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor dapat dilihat 

pada Tabel 12.  

Tabel 12  

Perlakuan Terbaik Analisis Subjektif Terhadap Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

Analisis Subjektif P1 P2 P3 P4 P5 

Warna  3,77ab 3,93a 3,46bc 3,28c 2,98c 

Tekstur 3,93a 3,77ab 3,63ab 3,43bc 3,13c 

Aroma 4,13a 3,74b 3,29c 3,02cd 2,62d 

Rasa 3,90a 3,83ab 3,37bc 3,29c 3,07c 

Penerimaan 

Keseluruhan  
3,70a 3,86a 3,57a 3,57a 3,30b 

Mutu Tekstur  2,27a 2,06a 2,04a 2,03a 2,06a 

Mutu Aroma 2,77a 2,57ab 2,27bc 2,04c 1,68d 

Total Notasi a 7 6 3 2 1 
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Gambar 19 Perlakuan Terbaik Analisis Subjektif Terhadap Pancake Tepung Komposit 

Kecambah Kacang Hijau Dan Daun Kelor 

 

Berdasarkan tabel 12 didapat total notasi tertinggi yaitu pada pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama (P1) dengan 

jumlah total notasi 7. Hal ini menunjukan bahwa pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama dengan penambahan 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 5% 

paling disukai dari organoleptik warna, tekstur, aroma, rasa, penerimaan 

keseluruhan, serta metu tekstur, dam mutu aroma. Maka dari itu perlakuan pertama 

(P1) dinyatakan sebagai perlakuan yang paling diterima secara organoleptik. Hasil 

analisis obyektif terhadap perlakuan pertama menunjukan kapasitas antioksidan 

7,59 ppm dan kadar serat kasar 5,55% bb. 
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B. Pembahasan  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan melakukan 

percobaan rancang acak kelompok dengan lima perlakuan dan tiga kali ulangan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor terhadap daya terima pancake 

berupa mutu organoleptik meliputi warna, tekstur, aroma, rasa, penerimaan secara 

keseluruhan, mutu tekstur, dan mutu aroma yang dilakukan oleh panelis agak 

terlatih sebanyak 30 orang, serta uji kapasitas antioksidan dan kadar serat kasar 

pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor. 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen 

terhadap warna, rasa, aroma, tekstur, keseluruhan, mutu tekstur, dan mutu aroma 

yang dihasilkan. Penilaian organoleptik sangat banyak digunakan untuk menilai 

mutu dalam industry pangan dan industri hasil pertanian lainnya. Kadang-kadang 

penilaian ini dapat memberi hasil penilaian yang sangat teliti. Dalam beberapa hal 

penilaian dengan indera bahkan melebihi ketelitian alat yang paling sensitif 

(Lamusu, 2018).  

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 dan lain-lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut 

rentangan skala yang dikehendaki (Suryono, Ningrum and Dewi, 2018). 
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1. Analisis Subjektif 

Berdasarkan hasil data subjektif dengan analisis sidik ragam diketauhui 

bahwa perlakuan perbedaan konsentrasi penambahan tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor pada pancake berpengaruh sangat nyata pada warna, 

tekstur, aroma, rasa, penerimaan secara keseluruhan, mutu aroma. Sedangkan pada 

mutu tekstur tidak adanya pengaruh penambahan tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor pada pancake.  

a. Warna  

Warna merupakan kesan pertama yang muncul dan dinilai oleh panelis. 

Warna dapat digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan. Baik 

tidaknya cara pecampuran atau cara pengolahan dapat ditandai dengan dengan 

adanya warna seragam dan merata (Anggraini and Andriani, 2021). 

Berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) masing-masing perlakuan 

memiliki perbedaan sangat nyata sesuai dengan kesukaan panelis. Terdapat 3 

perlakuan yang berbeda nyata yaitu pada perlakuan pertama (P1)  perlakuan ketiga 

(P3), dan perlakuan keempat (P4). Warna pancake didominasi oleh warna hijau 

dari tepung daun kelor, semakin banyak penambahan tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor makan warna pancake akan semakin hijau pekat 

hingga mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Iskandar, Ningtyias and Rohmawati, 2019) menyatakan tingkat daya terima 

konsumen semakin menurun seiring dengan penambahan tepung daun kelor pada 

mie basah yang disebabkan semakin banyak penambahan tepung daun kelor maka 

menghasilkan warna yang gelap sehingga kurang menarik. 
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Warna pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor dipengaruhi oleh kandungan krolofil pada daun kelor. Daun kelor 

mengandung klorofil atau zat hijau daun dengan konsentrasi tinggi, kandungan 

klorofil daun kelor 6,890 ppm bahan dalam keadaan kering (Eka, Timur and Mayu, 

2021). Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimanaan panelis 

terhadap warna pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, 

memperoleh rata-rata skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan 

kedua (P2) dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun 

kelor sebanyak 10% dengan hasil 3,93 (suka), pancake dengan perlakuan kedua 

(P2) menghasilkan warna hijau yang tidak terlalu pekat sehingga paling disukai 

oleh panelis. 

b. Tekstur  

Tekstur suatu bahan pangan merupakan salah satu fisik dari bahan pangan 

yang turut menentukan cita rasa makanan karena sensitivitas indera dipengaruhi 

oleh konsistensi atau tekstur makanan (Iskandar, Ningtyias and Rohmawati, 2019). 

Tekstur pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

dipengarugi oleh semakin tinggi kandungan gluten protein pada tepung terigu, 

maka tingkat keempukan pancake semakin baik (Engko, Pranata and Swasti, 

2021), namun tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor tidak 

mengandung gluten sehingga dapat mempengaruhi teksur pancake yang 

mengakibatkan pancake dapat bertekstur padat/susah mengembang dan bisa 

mempengaruhi tingkat kesukaan panelis. Hal ini lah yang menyebabkan semakin 
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tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor maka 

tekstur pancake akan semakin padat  

Berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) masing-masing perlakuan 

memiliki perbedaan sangat nyata sesuai dengan kesukaan panelis terhadap tekstur 

pancake. Terdapat 3 perlakuan yang berbeda nyata yaitu pada perlakuan pertama 

(P1)  perlakuan keempat (P4), dan perlakuan kelima (P5). Berdasarkan rata-rata 

uji hedonik pada tingkat penerimanaan panelis terhadap tekstur pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, memperoleh rata-rata skor 

tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan pertama (P1) dengan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 

5% dengan hasil 3,93 (suka). 

c. Aroma  

Aroma merupakan salah satu faktor penentu kualitas produk makanan dalam 

industri pangan pengujian aroma sangat dianggap penting karena dengan cepat 

memberikan hasil penilaian terhadap produk tentang diterima atau tidak nya 

produk tersebut. Timbulnya aroma atau bau ini karena zat bau tersebut bersifat 

volatil (menguap), sedikit larut dalam air dan lemak (Siregar dalam Anggraini and 

Andriani, 2021). 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap 

aroma pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, yang 

memperoleh rata-rata skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama (P1) dengan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 5% dengan 
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skor 4,13 (suka). Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor, maka cenderung semakin menurun nilai kesukaan panelis 

terhadap aroma pancake. Hal ini sejalan dengan penelitian ( Al Mardiyah & Astuti 

dalam Setiaboma et al., 2021) Hal ini diduga karena aroma langu dari daun kelor, 

sehingga penambahan daun kelor semakin banyak akan menghasilkan aroma khas 

kelor yang tidak begitu disukai panelis. 

Berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) masing-masing perlakuan 

memiliki perbedaan sangat nyata sesuai dengan kesukaan panelis terhadap aroma 

pancake. Terdapat 4 perlakuan yang berbeda nyata yaitu pada P1, P2, P3, dan P5. 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimanaan panelis terhadap 

aroma pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, 

memperoleh rata-rata skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan 

pertama (P1) dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor sebanyak 5% dengan hasil 4,13 (suka).  

d. Rasa  

Rasa merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan suatu produk 

dapat diterima atau tidak oleh konsumen. Rasa merupakan sesuatu yang diterima 

oleh lidah. Dalam pengindraan cecapan manusia dibagi empat cecapan utama yaitu 

manis, pahit, asam dan asin serta ada tambahan respon bila dilakukan modifikasi 

(Lamusu, 2018). 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap 

rasa pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, yang 

memperoleh rata-rata skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake tepung komposit 
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kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama (P1) dengan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 5% dengan 

skor 3,90 (suka). Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor, maka semakin menurun nilai kesukaan panelis terhadap rasa 

pancake. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rumantika dalam Firda Amar Amiju 

Sania, 2018) Daun kelor memiliki rasa pahit dan sepat. Rasa pahit dan sepat 

berasal dari senyawa saponin dan tannin pada daun kelor. Senyawa saponin 

mempunyai rasa pahit dan berbusa apabila dilarutkan dalam air, sedangkan 

senyawa tanin menyebabkan rasa sepat ketika dikonsumsi karena terbentuknya 

ikatan silang antara tannin dengan protein dirongga mulut. Rasa daun kelor dapat 

dinetralisir dengan bahan yang lain susu, margarin, telur, garam, gula, dan ragi 

sehingga masih dapat diterima oleh masyarakat. 

Berdasarkan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) masing-masing perlakuan 

memiliki perbedaan sangat nyata sesuai dengan kesukaan panelis terhadap rasa 

pancake. Terdapat 3 perlakuan yang berbeda nyata yaitu pada P1,  P3, dan P4. 

Berdasarkan rata-rata uji hedonik pada tingkat penerimanaan panelis terhadap rasa 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor, memperoleh 

rata-rata skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan pertama (P1) 

dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

sebanyak 5% dengan hasil 3,90 (suka). 

e. Penerimaan Keseluruhan  

Penerimaan secara keseluruhan mencangkup penilaian terhadap warna, 

tekstur, aroma, dan rasa. Penerimaan secara keseluruhan terhadap pancake tepung 
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komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor disukai oleh panelis adalah 

perlakuan pertama (P2) dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor 10% memiliki skor 3,86 (suka) karena dari segi warna 

berwarna hijau muda, teksur empuk, aroma tidak langu/gurih, dan rasa tidak pahit.  

Berdasarkan uji beda nyata terkecil (BNT), masing-masing perlakuan 

memiliki perbedaan penerimaan keseluruhan yang berbeda  nyata sesuai dengan 

kesukaan panelis. Dilihat dari hasilnya didapatkan P1, P2, P3 dan P4 memiliki 

notasi yang sama yang artinya tidak berbeda nyata, tetapi pada perlakuan kelima 

(P5) berbeda nyata. Untuk uji hedonik penerimaan secara keseluruhan pada 

perlakuan kelima (P5) dengan penambahan tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor sebesar 25% masih dapat diterima oleh panelis dengan skor 

hedonik yaitu 2.77 (netral). 

f. Mutu Tekstur  

Uji mutu hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap mutu tekstur 

dari pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

menggunakan skala hedonik empuk, agak empuk, dan padat pada pancake. 

berdasarkan rata-rata uji mutu tekstur pancake tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor menunjukan menunjukan persamaan dengan hasil pancake 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 5% dengan 

nilai rata-rata 2,27 (agak empuk),  penambahan tepung kecambah kacang hijau dan 

daun kelor sebanyak 10% dan 25% dengan nilai rata-rata 2,06 (agak empuk), 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 15% dengan 



70 

 

nilai rata-rata 2,04 (agak empuk), dan penambahan tepung kecambah kacang hijau 

dan daun kelor sebanyak 20% dengan nilai rata-rata 2,03 (agak empuk). 

Uji hedonik tingat penerimaan panelis terhadap mutu tekstur dari pancake 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor, memperoleh nilai atau 

skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan pertama dengan 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 5% . hal ini 

dikarenakan  mutu tekstur pancake dengan penambahan tepung kecambah kacang 

hijau sebanyak 5% berdasakan uji hedonik memiliki tekstur agak empuk dengan 

nilai rata-rata skor 2,27 dan perlakuan pertama dilihat dari uji hedonik untuk 

tekstur yang paling banyak disukai oleh panelis dengan skor 3,93 (suka) hal ini 

sejalan dengan penelitian (Yumono dalam Firda and Ismawati, 2018)Hal ini 

disebabkan karena semakin banyak tepung kacang hijau yang ditambahkan, 

mengakibatkan volume pengembangan kue waffle kurang baik. Hal ini 

dikarenakan tepung kacang hijau merupakan salah satu tepung yang bebas gluten 

yang berasal dari biji kacang hijau. Semakin tinggi penambahan gluten 

menyebabkan pengembangan kue waffle yang dihasilkan semakin tinggi karena 

protein (nitrogen) yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme semakins 

besar dan baik sehingga CO2 yang dihasilkan dan yang dapat ditahan oleh gluten 

yang terdapat dalam aadonan semakin tinggi yang menyebabkan kue waffle 

menjadi mengembang. 

Berdasarkan uji beda nyata terkecil (BNT) tidak terdapat perlakuan yang 

berbeda nyata pengaruh BNT 5%. Kelima perlakuan penambahan tepung 
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komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor mendapatkan hasil mutu tekstur 

pancake agak empuk. 

g. Mutu Aroma  

Uji mutu hedonik pada tingkat penerimaan panelis terhadap mutu aroma dari 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor menggunakan 

skala hedonick gurih, agak langu, dan sangat langu pada pancake. berdasarkan 

rata-rata uji mutu aroma pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor menunjukan menunjukan persamaan dengan hasil pancake 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 5% dengan 

nilai rata-rata 2,77 (gurih),  penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun 

kelor sebanyak 10% dengan nilai rata-rata 2,57 (gurih), penambahan tepung 

kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 15% dengan nilai rata-rata 2,27 

(agak langu), penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor 

sebanyak 20% dengan nilai rata-rata 2,04 (agak langu), dan penambahan tepung 

kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 25% dengan nilai rata-rata 1,68 

(agak langu). Aroma langu pada pancake dapat mempengaruhi kesukaan panelis, 

menurut penelitian (Firda and Ismawati, 2018) Tepung kacang hijau memiliki 

aroma yang langu, makin tinggi proporsi tepung kacang hijau, aroma kue waffle 

yang dihasilkan semakin berbeda aromanya dengan kue waffle pada umumnya. 

Karena tepung kacang hijau memiliki aroma yang khas sehingga mempengaruhi 

aroma kue waffle yang dihasilkan. Bau langu disebabkan oleh aktivitas enzim 

lipoksigenase menyerang rantai asam lemak tidak jenuh dan menghasilkan 



72 

 

sejumlah senyawam yang lebih kecil dari bobot molekulnya, terutama senyawa 

aldehid dan keton.  

Uji hedonik tingat penerimaan panelis terhadap mutu aroma dari pancake 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor, memperoleh nilai atau 

skor tertinggi oleh panelis yaitu pancake dengan perlakuan pertama dengan 

penambahan tepung kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 5% . hal ini 

dikarenakan  mutu aroma pancake dengan penambahan tepung kecambah kacang 

hijau sebanyak 5% berdasakan uji hedonik memiliki aroma gurih dengan nilai rata-

rata skor 2,77 dan perlakuan pertama dilihat dari uji hedonik untuk aroma yang 

paling banyak disukai oleh panelis dengan skor 4,13 (suka). Berdasarkan uji beda 

nyata terkecil (BNT) terdapat empat perlakuan yang berbeda nyata pengaruh BNT 

5% yaitu P1, P2, P4, dan P5. 

2. Analisis Obyektif 

a. Kapasitas Antioksidan  

Fungsi utama antioksidan adalah untuk menghentikan atau memutus reaksi 

berantai dari radikal bebas yang terdapat dalam tubuh serta menetralkan radikal 

bebas sehingga dapat melindungi sistem biologi tubuh dari efek merugikan yang 

timbul dari proses maupun reaksi yang menyebabkan oksidasi berlebihan. (Hasim 

et al., 2019). Kapasitas antioksidan pancake tepung komposit kecambah kacang 

hijau dan daun kelor berkisar antara 7,59 – 46,25 ppm, kapasitas antioksidan 

terbaik pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor 

terbaik terdapat pada perlakuan kelima (P5) dengan penambahan tepung komposit 
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kecambah kacang hijau dan daun kelor 25% menunjukan bahwa kapasitas 

antioksidan sebesar 46,25 ppm.  

Semakin tinggi penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor maka kapasitas antioksidan juga semakin meningkat, ini sejalan dengan 

penelitian (Putri, Wisaniyasa and Suparthana, 2021) Selama perkecambahan 

aktivitas antioksidan dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kandungan 

senyawa fenolik. Hal ini dapat disebabkan karena pada struktur kimianya, senyawa 

fenolik mempunyai gugus hidroksil yang dapat berperan sebagai penangkap 

radikal bebas, penelitian menurut (Eka, Timur and Mayu, 2021) mengatakan 

bahwa aktivitas antioksidan farfalle basah mengalami peningkatan seiring dengan 

tingginya konsentrasi puree daun kelor. Daun kelor mengandung tanin, flavonoid, 

saponin, antarquinon, dan alkaloid, dimana semuanya merupakan antioksidan.  

b. Serat Kasar  

Konsumsi serat pangan dapat memberikan dampak yang positif terhadap 

kesehatan. Serat pangan dapat melindungi tubuh dari penyakit akibat pola makan 

kurang salah seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker usus, dan obesitas 

(Cahyani and Rosiana, 2020).  Serat kasar adalah serat yang secara laboratorium 

tahan asam dan basa dan sebagian besar terdiri dari selulosa dan tidak mudah larut. 

Serat kasar adalah salah satu jenis polisakarida atau sering disebut sebagai 

karbohidrat komplek. Serat kasar ini mempunyai rantai kimiawi panjang sehingga 

sukar untuk dicerna oleh enzim dan saluran pencernaan manusia meskipun ada 

beberapa yang dapat dicerna oleh bakteri dalam usus (Permadi, Mulyani and 

Hintono, 2012) 
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Kadar serat kasar pada pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan 

daun kelor berkisar antara 5,55 – 7,77 %bb, pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor dengan perlakuan pertama memiliki kadar serat 

sebanyak 5,55 %bb, kadar serat pada perlakuan kedua sebanyak 7,32 %bb, untuk 

perlakuan ketiga memiliki kadar serat sebanyak 7,77 %bb, perlakuan keempat 

dengan kadar serat sebanyak 6,87 %bb dan kadar serat pada perlakuan kelima 

sebanyak 7,00  %bb. Kandungan 100 g kecambah kacang hijau terdapat 1,1 g serat, 

sedangkan kandungan 100 g daun kelor kering 2,0 g serat. Kadar serat kasar pada 

pancake tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor paling tinggi 

pada perlakuan ketiga (P3) 7,77% bb, dan paling rendah pada perlakuan pertama 

(P1) 5,55% bb. Pada hasil kadar serat kasar pada pancake tepung komposit 

kecambah kacang hijau dan daun kelor terjadinya fruktuasi, meskipun terjadi 

fruktuasi pada hasil kapasitas antioksidan tetapi kadar serat kasar dari perlakuan 

kedua sampai perlakuan kelima tidak berbeda nyata yang ditandai dengan notasi 

a.  

Berdasarkan AKG  2019 rata-rata kecukupan serat untuk anak perempuan 

dan laki-laki 24,5 g. Kadar serat  pancake tepung komposit kecambah kacang hijau 

dan daun kelor dengan perlakuan terbaik yaitu 5,55% bb. Kecukupan snack yaitu 

10% - 15% dan standar untuk pembuatan snack usia sekolah harus mengandung 

energi < 300. Sehingga dibutuhkan snack yang mengandung 3,67 g serat untuk 

dikonsumsi sehari. Satu porsi pancake dengan berat 45 g mengandung energi 

sebesar 359,23 kkal dan serat sebesar 2,49 g, sehingga satu porsi pancake dapat 

memenuhi 10,16% kecukupan serat per hari untuk anak-anak. Pancake tepung 
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komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor satu porsi dengan perlakuan 

terbaik dapat memenuhi kecukupan serat  dalam bentuk snack perhari untuk anak-

anak.  

3. Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau dan daun kelor didapatkan total notasi a tertinggi atau terbanyak dari 

rata-rata analisis subjektif dan obyektif pada pancake tepung komposit kecambah 

kacang hijau. Analisis subjektif meliputi uji organoleptik terhadap warna, tekstur, 

aroma, penerimaan secara keseluruhan, mutu tekstur, dan mutu aroma. Analisis 

obyektif meliputi kapasitas antioksidan dan kadar serat kasar. pancake tepung 

komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor perlakuan pertama dengan 

penambahan tepung komposit kecambah kacang hijau dan daun kelor sebanyak 

5% memiliki hasil perlakuan terbaik pada uji subyektif secara organoleptic warna 

dengan nilai rata-rata 3,77 (suka), tekstur dengan nilai rata-rata 3,93 (suka), aroma 

dengan nilai rata-rata 4,13 (suka), rasa dengan nilai rata-rata 3,90 (suka), 

penerimaan secara keseluruhan dengan nilai rata-rata 3,86 (suka), mutu tekstur 

dengan nilai rata-rata 2,27 (agak empuk), dan mutu aroma dengan nilai rata-rata 

2,77 (gurih). Hasil analisis obyektif terhadap perlakuan pertama menunjukan 

kapasitas antioksidan sebanyak 7,57 ppm, dan kadar serat kasar sebanyak 5,55% 

bb. Telah memenuhi kebutuhan serat anak-anak perhari. 

  


