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    ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to know the sensory and physicochemical properties of high 
fiber cookies from rice bran (Oryza sativa L) and carrot flour (Daucus carota L). This research uses 
Completely Randomized Design (RAL), which consists of six treatments such as (Rice bran 23% : 0% 
Carrot Flour), (Rice bran 18%: 4% Carrot Flour), (Rice bran 13% : Carrot Flour 9%), (Rice bran 9%:  
Carrot Flour 13%), (Rice bran 4%: 18% Carrot Flour) And (Rice bran 0%: 23% Carrot Flour). The 
data were analyzed using ANOVA (Analysis of Variance) diversity at 5% using Co-Stat Software and 
tested further using Orthogonal Orthogonal Polynomial Test for Chemical and Analysis for 
organoleptic test in advanced test using Bright Interpretation (BNJ) if there is a real difference. The 
results of this study also showed that the proportion of rice bran and carrot flour  with the best 
treatment was 23% rice bran treatment: 0% carrot flour for chemical and physical parameters 
(moisture content 5.0251%, ash content 0.2142%, crude fiber content 4 , 0687, with crispy texture 
and flavor of odorless yellowish brown color and slightly sweet taste. 
 
Keywords: fiber, cookies, rice bran flour, carrot flour. 
 

ABTRAK 

 
 Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat sensoris dan fisikokimia cookies tinggi serat 
dari tepung bekatul (Oryza sativa L) dan tepung wortel (Daucus carota L). Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), yang terdiri dari enam perlakuan diantaranya yaitu  
(Tepung Bekatul 23% : Tepung Wortel 0%), (Tepung Bekatul 18% : Tepung Wortel 4%), (Tepung 
Bekatul 13% : Tepung Wortel 9%), (Tepung Bekatul 9% : Tepung Wortel 13%), (Tepung Bekatul 4% 

: Tepung Wortel 18%) Dan  (Tepung Bekatul 0% : Tepung Wortel 23%). Data hasil penelitian 
dianalisis menggunakan analisis keragaman ANOVA (Analysis of Variance) pada taraf 5% 
menggunakan Software Co-Stat dan diuji lanjut menggunakan uji lanjut Polinomial Ortogonal untuk 

analisa kimia dan untuk uji sensoris di uji lanjut menggunakan Beda Nyata Jujur (BNJ) jika terdapat 
beda nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi tepung bekatul dan tepung wortel 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap parameter kadar air, kadar serat kasar serta 
parameter aroma, rasa, tekstur  (hedonic) dan aroma (scoring), namun tidak berbeda nyata terhadap 
parameter kadar abu dan parameter warna (Hedonic), rasa, tekstur dan warna (scoring). Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan bahwa proporsi tepung bekatul dan tepung wortel dengan perlakuan 
terbaik adalah perlakuan tepung bekatul 23% : tepung wortel 0% untuk parameter kimia (kadar air 
5,0251%, kadar abu 0,2142%, kadar serat kasar 4,0687, dengan tekstur renyah dan aroma tidak  

berbau languwarna coklat kekuningan dan rasa agak manis. 
 
Kata kunci : serat, cookies, tepung bekatul, tepung wortel. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan zaman dan perkembangan 

teknologi yang semakin pesat telah 

berdampak pada perubahan gaya hidup 

masyarakat Indonesia, mulai dari pola makan 

yang tidak sehat sampai kurangnya aktivitas 

fisik.  Salah  satunya  kebiasaan  

mengonsumsi  jajanan  dan  camilan  yang  

tinggi  lemak  dan rendah serat namun tidak 

diimbangi dengan aktivitas yang cukup. 

Kebiasaan ini terutama terjadi  pada  

masyarakat  yang  tinggal  di  perkotaan. 

Sebagian masyarakat lebih memilih untuk 

mengkonsumsi makanan yang cepat dan 

praktis, seperti makanan cepat saji yang 

sebagian besar merupakan pangan hewani. 

Seringnya  mengonsumsi  pangan  hewani  

yang  tidak diimbangi dengan pangan nabati 

membuat asupan serat seseorang menjadi   

rendah, sehingga dapat menimbulkan 

berbagai macam penyakit (Setyowati, 2014). 

Serat merupakan  bagian  integral  dari  bahan  

pangan  yang dikonsumsi  sehari-hari  dengan  

sumber  utama  dari tanaman, sayur-sayuran, 

sereal, buah-buahan, kacangkacangan 

(Almatsier, 2004). 

Untuk mengatasi masalah diatas perlu 

dilakukan perbaikan komposisi pangan 

masyarakat yaitu dengan pemanfaatan bahan 

pangan yang mudah didapat, murah dan kaya 

akan zat gizi. Salah satunya yaitu bekatul. 

Bekatul merupakan hasil samping  

atau limbah penggilingan padi yang diperoleh 

dari lapisan luar  karyopsis beras. Meskipun 

bekatul tersedia melimpah di Indonesia, 

namun pemanfaatannya masih terbatas, 

sampai saat ini hanya dipakai sebagai pakan 

ternak bahkan kadang-kadang menjadi limbah 

dan mencemari lingkungan (Kurniawati, 2010). 

Bekatul mengandung  serat  yang  cukup  

tinggi,  setiap  100 gram  bekatul  

mengandung  25,3  gram  serat. Serat  dapat  

mengurangi  resiko  kanker  usus karena  

serat  mampu  mengikat  bahan  karsinogenik, 

mengencerkan konsentrasi karsinogen yang 

ada dan karena  transit time  di usus besar 

relatif cepat maka mengurangi  pula  resiko  

usus  besar  terkena  kanker (Saputra, 2014). 

Dedak padi atau bekatul banyak 

mengandung komponen tanaman bermanfaat 

yang  biasa  disebut  sebagai  fitokimia,  

berbagai vitamin  (seperti  thiamin,  nicin,  

vitamin  B-6), mineral  (besi,  fosfor,  

magnesium,  potasium),  asam amino, asam 

lemak esensial, vitamin E, asam ferulat, 

oryzanol sehingga berpotensi menjadi bahan 

pangan yang  bisa  mengurangi  risiko  

terjangkitnya  penyakit dan  meningkatkan  

status  kesehatan  tubuh.  Bekatul juga  

merupakan  bahan  pangan  yang  bersifat 

hipoalergenik  dan  merupakan  sumber  serat  

pangan (dietary fiber) yang baik. sehingga 

pemanfaatan bekatul untuk pembuatan 

cookies akan meningkatkan nilai gizi cookies 

(Ardiansyah, 2004 dalam Kurniawati, 2010).   

Untuk meningkatkan daya tarik 

masyarkat akan suatu  produk pangan selain 

kaya zat gizi perlu diberikan warna yang 

menarik terutama untuk anak-anak. Warna 

dapat berasal dari bahan alami maupun 

sintetis. Warna alami memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan warna sintetis, karena 

pewarna sintetis dapat berdampak negatif 

untuk kesehatan, yang disebabkan oleh 

komponen yang ada pada bahan pewarna 

tersebut. 
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Wortel adalah  salah  satu  jenis  

sayuran  penting  yang kaya  akan senyawa 

bioaktif seperti karotenoid yang  memiliki  

khasiat kesehatan  diantaranya  memiliki  

aktivitas antikanker. β-karoten yang  

terkandung dalam  wortel  merupakan  

sumber  pewarna makanan  alami  yang  

bersifat  tidak  larut  air yang baik untuk 

kesehatan (Arza, 2017). Selain kaya akan β-

karoten wortel juga tinggi akan kandungan 

serat,  baik kadar serat larut maupun kadar 

serat tidak larut. Utami, 2015 menyebutkan 

bahwa kandungan serat larut pada wortel 

yaitu mencapai 34,88% sedangakan kadar 

serat tidak larut sebanyak 24,35% dan kadar 

serat total yaitu 28,32%.  

Wortel  sangatlah  mudah  untuk  

didapatkan,  dengan  harga  yang  murah 

dijangkau. Pada saat ini pemanfaatan wortel 

masih kurang optimal padahal wortel kaya 

akan Vitamin, Serat dan Mineral yang 

bermanfaat bagi tubuh. Namun, dengan 

kandungan zat gizi yang melimpah pada 

wortel  tidak  sejalan  dengan  selera  

masyarakat  terutama anak-anak (Rahmayani, 

2017).  Hal tersebut dikarenakan wortel 

memiliki aroma langu  yang  spesifik.  

Sehingga  dilakukan  inovasi  salah satunya 

dengan mengolah wortel menjadi tepung 

wortel yang diaplikasikan menjadi sebuah 

produk yaitu salah satunya adalah kue kering 

(Cookies).  

Kue  kering (Cookies) adalah  salah  

satu  jenis  makanan ringan/kecil  yang  

sangat  digemari  masyarakat  baik di 

perkotaan maupun di perdesaan, yang dapat 

dijangkau oleh kalangan masyarakat ekonomi 

tinggi hingga rendah yang bahan bakunya 

terbuat dari tepung terigu. Cookies adalah 

jenis biskuit (kue kering) yang dibuat dari 

adonan lunak, berkadar lemak tinggi, renyah 

dan bila dipatahkan penampang potongannya 

bertekstur kurang padat (Faridah, 2008).  

Cookies adalah salah satu jenis makanan 

jajanan yang disukai masyarakat dan 

merupakan makanan yang mengenyangkan, 

dengan daya simpan relatif panjang serta  

dapat dibuat dalam bentuk-bentuk yang lucu 

dan berukuran kecil  

Di pasaran telah beredar berbagai 

variasi  cookies  dengan bahan substitusi 

tepung-tepung dari bahan baku lokal seperti 

tepung mocaf, tepung ketela, tepung singkong 

dan sebagainya. Tetapi belum dijumpai 

pemanfaatan bekatul dan wortel sebagai 

bahan substitusi cookies.  

Menurut Asmaranti dan Endang 

(2014), dalam penelitiannya pada pembuatan 

mie yang berbahan tepung bekatul, adonan 

sulit dibentuk dan remah karena tepung 

bekatul tidak mengandung gluten (gluten free) 

tetapi kaya amilosa,  sehingga lebih sesuai 

untuk olahan produk makanan yang renyah 

salah satunya yaitu cookies.  Berdasarkan 

penelitan Kuniawati (2010), Substitusi bekatul 

dan tepung ampas wortel dapat memperkaya 

(enrichment) kandungan gizi cookies terutama 

kadar serat kasar dan β-karoten. Dan 

berdasarkan hasil penelitian, cookies bekatul 

yang berkualitas menurut standar cookies, 

disukai oleh panelis dan biaya pengolahan 

rendah adalah cookies dengan substitusi 

bekatul 40% dan tepung ampas wortel 10%. 

Cookies tersebut mempunyai kadar air 

2,8662%; kadar abu 2,5217%; kadar protein 

terlarut 2,1552%; kadar serat kasar 4,2113%; 



3 

 

kadar  β-karoten 0,0149µg/g; volume 

pengembangan 1,1303%;. Sedangkan 

berdasarkan uji organoleptik, perlakuan 

substitusi tepung ampas wortel 10% dan 

bekatul 30% menghasilkan  cookies  yang 

paling disukai panelis.  

Bekatul mempunyai rasa yang kurang 

disukai oleh masyarakat, hal tersebut 

menyebabkan bekatul mempunyai nilai 

ekonomis yang rendah. Maka perlu dilakukan 

pengolahan untuk meningkatkan penerimaan 

masyarakat. Salah satunya yaitu diolah 

menjadi  cookies. Di samping itu dicoba untuk 

menambahkan tepung wortel untuk 

mengurangi rasa bekatul serta memperkaya 

kandungan gizi cookies. Kombinasi  bekatul  

dan  tepung wortel  ini  bertujuan  untuk  

memperkaya kandungan gizi pada cookies. 

Apabila penambahan bekatul dan tepung 

wortel terlalu banyak maka kemungkinan rasa 

cookies kurang disukai. Oleh karena itu 

dengan penelitian ini diharapkan dapat 

ditentukan penambahan bekatul dan tepung 

wortel yang tepat sehingga dihasilkan cookies  

yang berkualitas dan disukai konsumen. 

Berdasarkan  uraian tersebut,  maka  

dilakukan  penelitian  mengenai “Analisa Sifat 

Sensoris Dan Fisikokimia Cookies Tinggi Serat 

Dari Tepung Bekatul (Oryza sativa L.) dan 

Tepung Wortel (Daucus carota L.)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

METODELOGI 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium 

Pengolahan Pangan, Laboratorium Kimia dan 

Biokimia Pangan, Laboratorium Pengendalian 

Mutu Fakultas Teknologi Pangan dan 

Agroindustri dan Laboratorium Teknologi Hasil 

Ternak, Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram pada bulan April 2018. 

Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat-alat yang digunakan pada 

penelitian ini  adalah panci, baskom, piring, 

sendok, sarung tangan plastik sekali pakai, 

ayakan 80 dan 60 mesh, timbangan analitik 

merk Kem/ABJ 220 4m, stopwach,  oven, 

mixer merk Miyako HM-620, rool pin,  loyang, 

cetakan cookies, deskiator, cawan porselen, 

beaker glass, erlenmeyer, saringan,  kompor 

dextruksi, corong, oven pengabuan dan  

pinset. 

 Bahan yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian ini adalah bahan baku 

seperti tepung bekatul dari pabrik 

penggilingan gabah di Dusun Mandik, 

kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok 

Timur, tepung terigu merk Kunci Biru, tepung 

wortel merk Hasil Bumiku yang diproduksi oleh 

‘Kusuka Ubiku’ Banguntapan Bantul 

Jogjakarta, gula halus Merk kupu-kupu, 

margarin merk Blue Band, telur ayam, baking 

powder, garam halus, susu skim, vanili, 

aquades, H2SO4 0,2 SSN, NaOH 0,313 N. 

 

Tahapan Penelitian 
Penelitian ini memiliki dua tahapan 

pengerjaan, yaitu tahapan persiapan bahan 

baku dan pembuatan cookies. Tahapan 

persiapan meliputi proses pembuatan tepung 
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bakatul. Sementara tahapan kedua yakni 

proses pembuatan cookies.  

1. Pembuatan Tepung Bekatul 

Bekatul beras putih sebanyak 240 g di 

sortasi dengan meggunakan ayakan 60 mesh, 

selanjutanya dilakuakn penyangraian pada 

suhu 100 0C selama 15 menit  kemudian 

diayak kembali dengan menggunakan ayakan 

80 mesh, dan dihasilkan tepung bekatul beras 

putih. 

2. Pembutan Cookies  

Disiapkan bahan-bahan yang akan 

digunakan sesuai perlakuan, kemudian pada di 

campurkan margarin 35 g, telur 43 g baking 

powder 1 g, garam 0,5 g sampai mengembang 

menggunakan mixer, kemudian ditambahkan 

Susu skim 24 g, tepung terigu 104 g, Tepung 

Bekatul dan  Tepung Wortel sesuai perlakuan 

dan aduk secara manual. Selanjutnya 

dilakukan proses pencetakan dengan 

ketebalan  5 mm setelah itu dilakukan proses 

pemanggangan pada suhu 180 0C selama 15 

menit, dan dihasilkanlah cookies.  

Parameter Penelitian 

 Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi sifat sensoris dan kimia. 

Sifat kimia meliputi kadar air dan kadar abu 

dengan metode thermogravimetri, dan kadar 

serat kasar dengan metode gravimetri. 

Sedangkan parameter sensoris meliputi rasa, 

aroma, tekstur dan warna dilakukan dengan 

menggunakan uji hedonic dan scoring 

(Rahayu, 1998). 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimental di 

Laboratorium. Rancangan percobaan yang di 

gunakan dalam menganalisa sifat sensoris dan 

sifat kimia cookies tinggi serat dari tepung 

bekatul dan tepung wortel  adalah 

menggunakan  Rancangan Acak Lengakap 

(RAL) dengan proporsi tepung bekatul dan 

tepung wortel (P) sebagai faktor tunggal. 

p1 = tepung bekatul 23% : tepung wortel 0% 

p2 = tepung bekatul 18% : tepung wortel 4% 

p3 = tepung bekatul 13% : tepung wortel 9% 

p4= tepung bekatul 9% : tepung wortel 13%` 

p5 = tepung bekatul 4% : tepung wortel 18% 

p6 = tepung bekatul 0%  : tepung wortel 23% 

 Masing- masing perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 18 unit 

sampel. Data hasil pengamatan dianalisis 

dengan analisis keragaman ANOVA (Analysis 

Of Varience) pada taraf 5 % menggunakan 

software Co- Stat, dan dilakukan uji lanjut 

Beda Nyata Jujur (BNJ) untuk sifat  sensoris 

sedangkan untuk sifat kimia di uji lanuut 

menggunakan uji lanjut menggunakan uji 

lanjut Polynomal Ortogonal   (Hanafiah, 2002). 

 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan dan analisis sifat 

sensoris dan kimia cookies tinggi serat dari 

tepung bekatul dan tepung wortel memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata (Signifikan). 

Data yang berbeda nyata dilakukan uji lanjut 

menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada 

taraf 5% untuk sifat sensori sedangkan sifat 

kimia dilakukan uji lanjut menggunakan uji 

lanjut Polynomial Ortogonal. 
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1. Analisis Kimia (kadar air, kadar abu 
dan serat kasar) 

 
Tabel 1. Hasil Pengamatan Purata 
Analisis Kimia   Cookies 
 

Parameter 

Parameter 

Kadar Air Kadar Abu 

Kadar Serat 

kasar 

p1 5,0251±0,008
a 

0,2142±0,036
a 

4,0687±0,045a 

p2 9,0300±0,030
b 

0,2542±0,046
a 

3,0450±0,046b 

p3 10,0487±0,04
7c 

0,2374±0,021
a 

2,8474±0,038bc 

p4 9,4788±0,025
d 

0,2580±0,047
a 

2,0736±0,032c 

p5 12,0251±0,03
2e 

0,2739±0,045
a 

1,0473±0,046d 

p6 13,0450±0,04
2f 

0,1939±0,017
a 

0,6993±0,023d 

 Angka- angka yang diikuti oleh huruf- huruf 
yang sama pada kolom yang sama 
menunjukkan tidak ada perbedaan nyata 5%. 

 
  Tabel 1. menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bekatul dan tepung wortel 

pada cookies memberikan pengaruh yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap kadar air 

dan kadar serat kasar cookies, sedangkan 

pada kadar abu memberikan pengaruh yang 

non signifikan (tidak berbeda nyata). 

1. Kadar Air 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan tepung 

bekatul dan tepung wortel memberikan 

pengaruh yang signifikan (berbedan nyata) 

terhadap kadar air cookies. Oleh karena itu 

perlu dilakukan uji lajut polinomial ortogonal 

terhadap kadar air cookies. 

  grafik hubungan Pengaruh Proporsi 

Penggunaan Tepung Bekatul Dan Tepung 

Wortel Terhadap Kadar Air Cookies dapat 

dilihat pada gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Grafik Pengaruh Proporsi  

Penggunaan Tepung Bekatul 

Dan Tepung Wortel Terhadap 

Kadar Air Cookies. 

 Gambar 1. merupakan grafik proporsi 

penggunan tepung bekatul dan tepung wortel 

terhadap kadar air cookies. Dimana perlakuan 

p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 menunjukkan terjadi 

peningkatan kadar air dengan persamaan y = 

1,097x + 6,270 dengan koefisien determinasi 

R² = 0,907. Nilai 1,097 yang menentukan arah 

regresi linier yang bernilai positif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

positif antara proporsi penggunaan tepung 

bekatul dengan tepung wortel dan kadar air 

cookies, artinya semakin tinggi penggunaan 

tepung wortel maka kadar air cookies semakin 

meningkat sebesar 1,097. Nilai koefisien 

korelasi yang diperoleh adalah 0, 907 yang 

termasuk katagori sangat kuat. Hal ini 

menunjukkan korelasi antara penggunaan 

tepung wortel  dan kadar air cookies sangat 

kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) 0,907 

artinya 90,7 % kadar air cookies dipengaruhi 

oleh penggunaan tepung wortel. Semakin 

tinggi proporsi penggunaan tepung wortel dan 

semakin rendah penggunaan tepung bekatul 

maka kadar air cookies semakin tinggi.  

p1  
5,06 

p2 
9,03 

p3 
10,05 

p4 
9,48 

p5 
12,03 

p6 
13,05 

y = 1,097x + 6,270 

R² = 0,907 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0 2 4 6 8 

K
a

d
a

r 
A

ir
 (

%
) 

Perlakuan (%) 



6 

 

Pada  proses  pembuatan  cookies  

pada penelitian  ini  salah  satu  prosesnya  

yaitu pemanggangan,  ada beberapa  kejadian 

penting  yang  terjadi  selama pemanggangan  

yaitu  pengembangan  adonan, koagulasi  

protein,  gelatinisasi  pati  dan  penguapan air.  

Menurut  (Widjanarko, 2008 dalam 

Fatkurrahman, 2012),  pemanasan  akan 

menyebabkan  terjadinya  gelatinisasi  pati  

dimana granula  pati  akan  membengkak  

akibat  adanya penyerapan air. Pembengkakan 

granula pati terbatas hingga  sekitar  30  %  

dari  berat  tepung.  Apabila pembengkakan  

granula  pati  telah  mencapai  batas, granula  

pati  tersebut  akan  pecah  sehingga  terjadi 

proses penguapan air. 

 Perlakuan p2, p3, p4, p5 dan p6 dapat 

dketahui bahwa kadar air cookies tidak 

memenuhi syarat mutu cookies SNI yaitu 

maksimum 5 %, kecuali perlakuan p1 dengan 

kadar air 5,02 % yang memenuhi SNI  (Badan 

Standarisasi Nasional, 1992). Pada gambar 4.1  

menunjukkan kadar air cookies yang diperoleh 

rata-rata antara 7,05% - 13,05%. Semakin 

tinggi proporsi penggunaan tepung wortel dan 

semakin rendah penggunaan tepung bekatul 

maka kadar air dari cookies semakin tinggi. 

Hal ini diduga karena kandungan air yang 

dimiliki oleh bahan baku. Diketahui bahwa 

tepung wortel memiliki kadar air yang relatif 

lebih tinggi yaitu 10, 9787 dibandingkan 

tepung bekatul dan tepung terigu yaitu 5,1575 

dan 8,6588. Menurut Lestario (2016), dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa 

penambahan tepung wortel dengan berbagai 

konsentrasi (0, 5, 10, 15 dan 20)  

mengakibatkan peningkatan kadar air. 

Penambahan tepung wortel 5% memberikan 

perbedaan yang nyata. Semakin tnggi 

konsentrasi tepung wortel yang ditambahkan, 

semakin tinggi pula kadar air mie yang 

dihasilkan. 

2. Kadar Abu  

Berdasarkan hasil pengamtan dapat dilihat 

bahwa proporsi penggunaan tepung bekatul 

dan tepung wortel memberikan pengaruh yang 

non signifikan (tidak berbeda nyata) terhadap 

kadar abu cookies. Oleh karena itu tidak 

dlakukan uji lanjut polinomial ortogonal 

terhadap kadar abu cookies. Hubungan antara 

proporsi penggunaan tepung bekatul dan 

tepung wortel terhadap kadar abu cookies 

dapat dilhat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Proporsi 
Penggunaan Tepung 
Bekatul Dan Tepung Wortel 

Terhadap Kadar Abu 
Cookies. 

 

Purata hasil pengamtan kadar abu 

cookies pada masing-masing perlakuan p1, p2, 

p3, p4 dan p5  cendrung mengalami 

peningkatan dengan nilai berturut-turut yaitu 

0,2142, 0,2542, 0,2474, 0,2680 dan 0,2739. 

Namun pada p6 terjadi penurunan kadar abu 

cookies dengan nilai 0,1939. Dimana kadar 

abu tertinggi didapatkan pada perlakuan p5 
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yaitu 0,2739 sedangkan kadar abu terendah 

terdapat pada p6 yaitu sebesar 0,1939.  

Dari semua perlakuan p1, p2, p3, p4, 

p5 dan p6 diketahui bahwa kadar abu cookies 

sudah memenuhi syarat mutu SNI yaitu 

maksimal 2 % (Badan Standardisasi Nasional, 

1992). Pada gambar 2 menunjukkan kadar 

abu cookies relatif stabil artinya tidak 

menunjukkan peningktan ataupun penurunan 

yang signifikan yang diperoleh rata-rata antara 

0,1939% - 0,2739%. Diketahui dengan 

proporsi penambahan tepung bekatul dan 

tepung wortel akan meningkatkan kadar abu 

pada bahan,hal ini  diduga karena  kandungan 

kadar abu pada bekatul cukup tinggi yaitu 

1,0739 dibandingkan bahan baku lainnya. 

Menurut kurniawati (2010), dalam 

penelitiannya menunjukkan bahwa semakin 

besar substitusi dengan bekatul maka kadar 

abu cookies cenderung semakin tinggi. Hal ini 

dikarenakan bekatul mempunyai kandungan 

mineral yang cukup tinggi, sehingga semakin 

besar bekatul dan tepung ampas wortel yang 

disubstitusikan akan meningkatkan kadar abu 

cookies.   

Menurut Lestario (2016), menyatakan 

bahwa kadar abu mie tergantung dari kadar 

abu tepung atau bahan dan garam alkali yang 

ditambahkan. Peningkatan jumlah tepung 

wortel yang ditambahkan ke dalam  mie 

menyebabkan meningkatnya kadar abu mie. 

Hal ini dapat dijelaskan karena tepung terigu 

mengandung mineral (kalsium, fosfor dan 

besi) sebesar 0,11%, sedangakan tepung 

wortel mengandung abu sebesar 4, 80%. 

Kadar abu tepung wortel yang lebih besar 

daripada tepung terigu mempengaruhi kadar 

abu mie yang dihasilkan, sehingga semakin 

besar penmabahan tepung wortel semakin 

besar pula kadar abu mie yang dihasilkan. 

Namun dalam penelitian pembuatan cookies 

ini  kadar abu tepung wortel lebih rendah 

apabila dibandingakn dengan kadar abu pada 

tepung bekatul. Sehingga kadar abu mie 

tergantung dari kadar abu tepung atau bahan 

dan garam alkali yang ditambahkan. Oleh 

sebab itu pada perlakuan p6 (tanpa 

penambahan tepung bekatul) kadar abu 

cookies mengalami penuruan.  

3. Kadar Serat Kasar  

Berdasarkan hasil pengamatan dapat dilihat 

bahwa proporsi penggunaan tepung bekatul 

dan tepung wortel memberikan pengaruh yang 

signfikan (berbeda nyata) terhdapa kadar 

serat kasar cookies. Oleh karena itu perlu 

dilakukan uji lanjut ortogonal polinomial 

terhdap kadar serat kasar cookies. Hubungan 

antara proporsi penggunaan tepung bekatul 

dan tepung wortel terhadap kadar serat kasar 

cookies dapat dlihat pada tabel 3. 
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 Gambar 3 menunjukkan terjadinya 

penurunan kadar serat kasar pada cookies 

dengan persamaan  y=-0,674x + 4,658 

dengan koefisien determinai (KD) R2 = 0,975. 

Nilai -0,674 menentukan arah regresi linier 

yang bernilai negatif, artinya kadar serat 

cookies semakin menurun seiring dengan 

berkurangnya proporsi tepung bekatul. 

Pengurangan proporsi tepung bekatul 

menyebabkan penurunan kadar serat kasar 

pada cookies sebesar -0,674. Nilai koefisien 

determinisai 0,975 artinya bahwa 97,5 % 

kadar serat kasar cookies dipengaruhi oleh 

proporsi tepung bekatul. 

 Gambar 3 menunjukkan juga bahwa 

kadar serat kasar, dimana kadar serat kasar 

cookies tertinggi pada perlakuan p1 (23% 

tepung bekatul + 0 %tepung wortel) yaitu 

sebanyak 4,07% sedangkan kadar serat kasar 

terendah terdapat pada perlakuan p6 (0% 

tepung bekatul + 23% tepung wortel) 

sebanyak 0,70. Semakin tinggi proporsi 

penggunaan tepung bekatul dan semakin 

rendahnya penggunaan tepung wortel maka 

kadar serat kasar pada cookies akan semakin 

tinggi, namun semakin berkurangnya proporsi 

penggunan tepung bekatul dan semkain tinggi 

pengunnan tepung wortel akan 

mengakibatkan penurunan kadar serat kasar 

pada cookies. Sehingga dengan hal tersebut 

bahwa tepung bekatul mempengaruhi kadar 

serat kasar . hal ini dikarenakan kadar serat 

pada tepung bekatul lebih tinggi yakni sebesar 

10,0867% dibandingkan dengan tepung wortel 

yaitu sebesar 3,0674%.  

 Menurut  SNI  01-2973-1992  tentang  

syarat mutu  cookies  menyatakan  bahwa  

kadar  serat  kasar cookies  maksimal  adalah  

0,5  %  (db).  Dengan demikian, kadar serat 

kasar cookies hasil penelitian belum  

memenuhi  karakteristik  atau  syarat mutu 

cookies  berdasarkan  Standar  Nasional 

Indonesia  (SNI)  01-2973-1992,   sedangkan 

nilai kadar serat kasar terndah diantara semua 

perlakuan yaitu 0,70%.  Hal ini memang tidak 

sesuai dengan SNI tetapi  dari  penelitian  ini  

dengan  substitusi  bekatul beras  hitam  dan  

tepung  jagung  diharapkan  akan 

meningkatkan kandungan serat kasar pada 

cookies. Fatkurrahman (2012) dalam 

penelitiannya juga mengungkapkan bahwa, 

Peningkatan  kadar  serat  kasar  ini  seiring 

dengan  peningkatan  substitusi  bekatul beras 

hitam dan  tepung  jagung,  karena  bekatul 

beras hitam memiliki  kandungan  serat  kasar  

yang  jauh  lebih tinggi  yaitu  sebesar  77,0-

11,4%  dibandingkan dengan  tepung terigu 

yang  memiliki  kadar  serat kasar  yang  

sedikit.  Semakin  tinggi  serat  yang 

terkandungan maka semakin baik untuk 

pencernaan. 

 Makanan  dengan  kandungan  serat  

kasar relatif  tinggi  biasanya  mengandung  

kalori  rendah, kadar gula dan lemak rendah 

yang dapat membantu mengurangi  terjadinya  

obesitas  dan  penyakit jantung.  Singkatn ya  

waktu  transit  makanan  dengan kandungan  

serat  kasar  yang  relatif  tinggi  juga 

dilaporkan mencegah penyakit divertikulosis 

karena berkurangnya  tekanan  pada  dinding  

saluran pencernaan (Joseph, 2002 dalam 

Fatkurrahman, 2012). 

 Menurut Lestario (2016) subtitusi  

tepung wortel pada fortifikasi mie pada 

berbagai konsentrasi yaitu 0%, 5%, 10%, 

15% dan 20%, menyatakan bahwa pemberian 
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tepung wortel sebesar 5% sudah dapat 

meningkatkan kadar serat kasar secara nyata 

dibandingkan kontrol. Selanjutnya, semakin 

besar penambahan tepung wortel, semakin 

meningkat pula kadar serat kasar mie yang 

dihasilkan. Peningkatan kadar serat kasar ini 

disebabkan kandungan serat yang terdapat 

pada wortel jauh lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan yang terdapat dalam tepung terigu. 

Wortel memiliki kandungan serat kasar 

sebesar 1,0 g/100 g sedangakan tepung terigu 

hanya memiliki kandungan serat sebesar 0,3 

g/ 100 g (Charley, 1982 dalam Lestario, 2016). 

Namun dalam penelitian ini cookies tepung 

bekatul dan tepung wortel kadar serat kasar 

tepung bekatul lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan tepung wortel. Hal inilah 

yang menyebabkan penurunan kadar serat 

kasar seiring dengan berkurangnya 

penamabahan tepung bekatul pada cookies.  

 Hasil penelitian Kurniawati (2010) 

subtitusi tepung bekatul dan tepung ampas 

wortel dalam pembuatan cookies 

menunujukkan bahwa kadar serat kasar 

cookies cenderung meningkat. Semakin besar 

subtitusi dengan bekatul dan tepung ampas 

wortel maka semakin besar kadar serat 

cookies. Hal ini disebabkan karena bekatul dan 

ampas wortel mempunyai kandungan serat 

yang tinggi yaitu 2,3% - 3,2% dan 3,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Sensoris   

a. Rasa (Hedonic dan Scoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik Pengaruh Proporsi 
Tepung Bekatul dan 
Tepung wortel terhadap 

Mutu Sensoris Parameter 
Rasa Cookies 

 

Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat 
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yakni tingkat kesukaan agak suka sampai 

suka. Purata hasil pengamatan mutu sensoris 

parameter rasa cookies pada masing-masing 

perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 berturut-

turut yaitu 2,4, 3,25, 3,4, 3,35, 3,3 dan 

3,55%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P6 (tepung bekatul 

0% + 23% tepung wortel) yaitu sebesar 

3,55% dan merupakan perlakuan yang disukai 

oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p1 (p6 %tepung 

bekatul + 0% tepung wortel) yaitu sebesar 

2,4% serta merupakan perlakuan yang kurang 

disukai oleh panelis. Hal ini diduga karena rasa 

dari tepung bekatul yang khas masih ada pada 

cookies. Berdasarkan tingkat kesukaan 

(hedonic) nilai purata dan analisis data 

diperoleh nilai signifikan untuk setiap 
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perlakuan p2, p3, p4, p5 dan p6 tidak berbeda 

nyata. 

 Menurut Slamet (2011), dalam 

penelitiannya mengenai fortifikasi mie dalam 

bubur instan mengungkapkan bahwa 

Penambahan tepung wortel 30% 

menghasilkan bubur instan yang paling disukai 

oleh panelis pada semua jenis tepung. Tepung 

wortel memberikan rasa yang khas yaitu agak 

manis sehingga panelis menyukainya. 

Peningkatan kesukaan terhadap rasa tersebut 

disebabkan karena semakin banyak tepung 

wortel, maka rasa bubur instan yang 

dihasilkan semakin enak. Rasa yang enak 

karena dengan penambahan tepung wortel 

akan meningkatkan kadar gula. Komponen 

gula yang dipanaskan pada saat pengolahan 

akan membentuk karamel. Flavour karamel 

akan meningkatkan tingkat kesukaan 

terhadap produk. 

 Untuk uji scoring berkisar anntara 3,6 

– 3,65 (agak manis - manis). Purata hasil 

pengamatan mutu organoleptik  parameter 

rasa cookies pada masing-masing perlakuan 

p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 berturut-turut yaitu 

3,65, 3,05, 2,9, 3,15, 3, 35 dan 3,6.  Dari 

semua perlakuan tersebut diketahui bahwa 

nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan p1 

(0% tepung bekatul + 23 % tepung wortel) 

yaitu sebesar 3,65 %, sedangangkan nilai 

terendah diperoleh pada perlakuan p3 yaitu 

2,9%.  

 Nilai purata dan analisis data uji 

scoring diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan yaitu perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 menunjukkan tidak berbeda nyata 

diantara semua perlakuan. hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

bekatul dan tepung wortel pada pembuatan 

cookies memiliki rasa yang tidak berbeda 

nyata diantara semua perlakuan dan secara 

keseluruhan dari perlakuan  p1, p2, p3, p4 , 

p5 dan p6 rasa dari cookies masih dapat 

diterima oleh panelis. 

b. Aroma (Hedonic dan Scoring) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik Pengaruh Proporsi 

Tepung Bekatul dan 
Tepung wortel terhadap 
Mutu Sensoris Parameter 

Aroma Cookies 
 

Gambar  6. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonic) berkisar antara 

3,2– 3,65 yakni tingkat kesukaan agak suka 

sampai suka. Purata hasil pengamatan mutu 

sensoris parameter aroma cookies pada 

masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 berturut-turut yaitu 3,2, 3,35, 3,5, 

3,65, 3,55 dan 3,5%.  Dari masing-masing 

perlakuan tersebut menunjukkan bahwa nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan P4 (tepung 

bekatul 9% + 13% tepung wortel) yaitu 

sebesar 3,65% dan merupakan perlakuan 

yang paling disukai oleh panelis, sedangkan 

nilai terendah diperoleh pada perlakuan p1 

(23% tepung bekatul + 0% tepung wortel) 

yaitu sebesar 3,2% dan merupakan perlakuan 
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yang kurang disukai oleh panelis. Hal ini 

diduga karena aroma khas dari tepung bekatul 

yang masih ada pada cookies. Beaktul memiliki 

aroma yang khas sehingga tidak semua 

panelis menyukainya. Namun dari data yang 

diketahui bahwa sebagian besar dari panelis 

menyukai aroma kha bekatul. hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

bekatul dan tepung wortel pada pembuatan 

cookies memiliki aroma yang tudak berbeda 

nyata diantara semua perlakuan dan sudah 

dapat diterima oleh panelis.  

Menurut Slamet (2011), dalam 

penelitiannya mengenai fortifikasi tepung 

wortel dalam bubur instan mengungkapkan 

bahwa Pada perlakuan penambahan tepung 

wortel 30% pada semua jenis tepung 

menghasilkan bubur instan yang mempunyai 

aroma yang paling disukai panelis. Hal ini 

disebabkan karena tepung wortel memberikan 

aroma khas sehingga panelis menyukainya. 

Aroma yang disukai timbul karena dengan 

penambahan tepung wortel akan 

meningkatkan kadar gula. Komponen gula 

yang dipanaskan pada saat pengolahan akan 

membentouk karamel. Flavour karamel akan 

meningkatkan tingkat kesukaan terhadap bau. 

Winarno (2002) menyatakan bahwa aroma 

karamel akan meningkatkan kesukaan pada 

produk pangan.  

Aroma  berkaitan  erat  dengan  

indera penciuman, aroma yang dikatakan enak 

merupakan perpaduan  dari  komponen  

bahan  –  bahan  yang sangat  tepat  

(Ramadani, 2012).  Aroma  pada  cookies  

diperoleh dari  beberapa  bahan  penyusunnya  

seperti  tepung bekatul,  tepung  wortel dan 

tepung terigu. Untuk uji scoring nilai purta 

berkisar anntara 2,5 – 2,85  (agak beraroma 

langu - tidak beraroma langu). Purata hasil 

pengamatan mutu organoleptik  parameter 

aroma cookies pada masing-masing perlakuan 

p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 berturut-turut yaitu 

2,75, 2,5, 2,85, 2,6, 2,6 dan 2,7.  Dari semua 

perlakuan tersebut diketahui bahwa nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan p3 (13% 

tepung bekatul + 9 % tepung wortel) yaitu 

sebesar 2,85%, sedangakn nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p2 yaitu 2,5%.  

 Nilai purata dan analisis data uji 

scoring diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan yaitu perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 menunjukkan tidak berbeda nyata (non 

signifikan) diantara semua perlakuan. hal ini 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

bekatul dan tepung wortel pada pembuatan 

cookies memiliki rasa yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan dan secara keseluruhan 

dari perlakuan  p1, p2, p3, p4 , p5 dan p6 

aroma dari cookies masih dapat diterima oleh 

panelis.  

 Dari  cookies  yang  dihasilkan  

memiliki  aroma  bekatul  dan  sedikit  langu  

sejalan  dengan tingginya  tepung  bekatul  

yang  digunakan  maka aroma  bekatul  dalam  

cookies  akan  semakin tercium.  Adanya  

aroma  khas  bekatul  disebabkan oleh  

adanya  tokoferol  (komponen  volatile)  pada 

bekatul (Wulandari, 2010). 
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c. Tekstur (Hedonic dan Scoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik Pengaruh Proporsi 
Tepung Bekatul dan 

Tepung wortel terhadap 
Mutu Sensoris Parameter 
Tekstur Cookies  

 

Gambar 7. menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonic) berkisar antara 

2,9– 3,3 yakni tingkat kesukaan tidak suka 

sampai suka. Purata hasil pengamatan mutu 

sensoris parameter aroma cookies pada 

masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 berturut-turut yaitu 2,9, 3,1, 2,95, 3,3, 

2,95 dan 3,%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P4 (tepung bekatul 

10% + 40% tepung wortel) yaitu sebesar 

3,3% dan merupakan perlakuan yang paling 

disukai oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p1 (23%tepung 

bekatul + 0% tepung wortel) yaitu sebesar 

2,9% dan merupakan perlakuan yang kurang 

disukai oleh panelis.  Berdasarkan gambar 4.7 

panelis cendrung menyukai tekstur cookies 

dengan konsentrasi tepung bekatul lebih 

banyak dibandingkan dengan tepung wortel. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung bekatul dan tepung wortel pada 

pembuatan cookies memiliki tekstur yang tidak 

berbeda nyata diantara semua perlakuan dan 

sudah dapat diterima oleh panelis.  

Untuk uji scoring berkisar anntara 

2,65 – 3,895  (tidak renyah – sangat renyah). 

Purata hasil pengamatan mutu organoleptik  

parameter tekstur cookies pada masing-

masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 

berturut-turut yaitu 3,95, 3,05, 2,9 2,95, 2,65 

dan 2,35.  Dari semua perlakuan tersebut 

diketahui bahwa nilai tertinggi diperoleh pada 

perlakuan p1 (23% tepung bekatul + 0 % 

tepung wortel) yaitu sebesar 3,95%, 

sedangakan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan p6 (0% tepung bekatul + 23% 

tepung wortel) yaitu 2,65%. Sehingga pada 

gambar 7 menunjukkan bahwa semakin besar 

proporsi penggunan tepung bekatul maka 

tekstur cookies cendrung semakin keras. 

Sedangkan semakin besar proporsi 

penggunaan tepung wortel maka tekstur 

cookies akan cendrung tidak kera atau renyah. 

Hal ini diduga karena tingginya kandungan 

serat pada tepung bekatul dibandingkan 

dengan tepung wortel. Hal ini di dukung oleh 

winarti (2016),  dalam penelitiannya mengenai 

flake yang disubtitusi dari tepung singkong 

dan tepung dan tepung pisang yang 

mengungkapkan bahwa Jumlah  tepung  

pisang  kepok berpengaruh terhadap hasil 

akhir dari flake, dimana  semakin  tinggi  

tepung pisang kepok yang ditambahkan maka 

flake  akan  semakin  keras,  karena tepung  

pisang  kepok  mengandung serat dalam 

jumlah tinggi. Kerenyahan mempunyai  

korelasi  dengan kekerasan, dimana semakin 

besar nilai kekerasan  maka  nilai  

kerenyahannya akan  semakin  kecil  dan  

2,9a 3,1a 2,95a 

3,3a 

2,95a 
3a 

3,95 a 

3,05 b 
2,9 bc 

2,95 bc 

2,65 bc 
2,35 c 

0 

0.5 

1 

1.5 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

T
e

k
s
tu

r 

Perlakuan 
Hedonik  

Skoring 



13 

 

sebaliknya (Hapsari, 2003 dalam Winarti, 

2016) 

 Nilai purata dan analisis data uji 

scoring diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan yaitu perlakuan p1 berbeda nyata 

dengan semua perlakuan yaitu p2, p3, p4, p5 

dan p6 begitupun dengan p2 dan p6 berbeda 

nyata dengan semua perlakuan. sedangakan 

p3 tidak berbeda nayta dengan p4 dan p5 

namun berbeda nyata denga perlakuan p1,p2 

dan p6. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bekatul dan tepung wortel 

pada pembuatan cookies memiliki tekstur yang 

berbeda nyata diantara semua perlakuan dan 

secara keseluruhan dari perlakuan  p1, p2, p3, 

p4 , p5 dan p6 tekstur dari cookies masih 

dapat diterima oleh panelis. 

d. Warna (Hedonic dan Scoring) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Pengaruh Proporsi 
Tepung Bekatul dan 
Tepung wortel terhadap 

Mutu Sensoris Parameter 
Warna Cookies  

 
Gambar  8 menunjukkan bahwa 

tingkat kesukaan (hedonic) berkisar antara 

3,1– 4,2 yakni tingkat kesukaan agak suka 

sampai sangat suka. Purata hasil pengamatan 

mutu sensoris parameter aroma cookies pada 

masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 berturut-turut yaitu 3,1, 3,4, 3,5, 3,8, 

3,9 dan 4,2%.  Dari masing-masing perlakuan 

tersebut menunjukkan bahwa nilai tertinggi 

diperoleh pada perlakuan P6 (tepung bekatul 

0% + 23% tepung wortel) yaitu sebesar 4,2% 

dan merupakan perlakuan yang paling disukai 

oleh panelis, sedangkan nilai terendah 

diperoleh pada perlakuan p1 (23%tepung 

bekatul + 0% tepung wortel) yaitu sebesar 

3,1% dan merupakan perlakuan yang kurang 

disukai oleh panelis.  Berdasarkan gambar 4.7 

panelis cendrung lebih  menyukai warna 

cookies dengan konsentrasi tepung wortel 

lebih banyak dibandingkan dengan tepung 

bekatul, sehingga semakin banyak proporsi 

pengunaan tepung wortel  pada cookies maka 

warna cookies semakin disukai oleh panelis. 

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung bekatul dan tepung wortel pada 

pembuatan cookies memiliki warna yang 

disukai oleh panelis dan sudah dapat diterima 

oleh panelis.   

Menurut Lestario (2016), bahwa 

karoten yang terdapat pada wortel 

menyebabkan warna mie menjadi berwarna 

kuning jingga, semakin banyak tepung wortel 

yang ditambahkan warna yang dihasilkan akan 

semakin jingga dan disukai oleh panelis.  Hal 

tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Slamet 

(2011) yang mengungkapkan bahwa Bubur 

instan yang dihasilkan dengan penambahan 

tepung wortel 30 % pada semua perlakuan 

jenis tepung warnanya paling disukai oleh 

panelis. Hal tersebut disebabkan karena warna 

orange pada tepung wortel akan memberikan 

warna yang menarik pada bubur instan yang 

dihasilkan. Gliemo dkk (2009) melaporkan 

bahwa warna kuning/orange pada buah labu 

karena adanya kadar β karoten dan α karoten. 
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warna adalah satu-satunya  penentu  

sensorik  yang  paling penting  saat  

menentukan  harapan  orang tentang  

kemungkinan  rasa  makanan  dan minuman. 

Wortel  merupakan  salah  satu produk 

pangan yang dapat digunakan sebagai 

pewarna  alami  dengan  jumlah  yang  tepat 

(Spen, 2015 dalam Arza, 2017). Selain  itu,  

Wortel  juga  mengandung  sekitar 50 % β-

karoten  yang  dapat  digunakan untuk  

suplementasi  produk  seperti  kue,  roti, 

biskuit dan beberapa jenis produk fungsional. 

Untuk uji scoring berkisar anntara 2,9 – 3,65  

(tidak coklat – kuning). Purata hasil 

pengamatan mutu organoleptik  parameter 

warna cookies pada masing-masing perlakuan 

p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 berturut-turut yaitu 

3,65, 3,05, 2,9, 3,15, 3,35 dan 3,6.  Dari 

semua perlakuan tersebut diketahui bahwa 

nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan p1 

(23% tepung bekatul + 0 % tepung wortel) 

yaitu sebesar 3,65%, sedangakan nilai 

terendah diperoleh pada perlakuan p3 (13% 

tepung bekatul + 9% tepung wortel) yaitu 

2,9%.  

 Nilai purata dan analisis data uji 

scoring diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan yaitu perlakuan p1 berbeda nyata 

dengan perlakuan p3, p4, p5 dan p6 namun 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan p2. 

Perlakuan p3 berbeda nyata dengan semua 

perlakuan p1, p2, p4, p5 dan p6, begitu pula 

dengan perlakuan p4 yaitu berbeda nyata 

denga semua perlakuan. sedangkan perlakuan 

p5 berbeda nyata dengan perlakuan p1, p2, 

p3 dan p4 namun tidak berbeda nyata denga 

perlakuan p6. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan tepung bekatul dan antar semua 

perlakuan dan secara keseluruhan dari 

perlakuan  p1, p2, p3, p4 , p5 dan p6 warna 

dari cookies masih dapat diterima oleh panelis. 

Warna cookies menunjukkan semakin banyak 

proporsi penggunaan tepung wortel maka 

warna dari cookies akan semakin kuning 

ditandai dengan nilai skor yang semakin 

meningkat. Hal ini karena warna dari tepung 

wortel yang berwarna orange karena adanya 

kandungan β-karoten pada wortel.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan yang terbatas pada ruang lingkup 

penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa  

kesimpulan yaitu sebagai berikut: Proporsi 

penggunaan tepung bekatul dan tepung wortel 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap parameter kadar air, kadar serat 

kasar, uji sensoris (hedonic)  aroma, rasa dan 

tekstur dan uji sensoris  (scoring) aroma, 

tetapi tidak memberikan pengaruh yang 

berbeda nyata terhadap parameter kadar abu, 

uji organoleptik (hedonic) warna dan uji 

sensoris  (scoring) rasa, tekstur dan warna. 

Semakin rendah proporsi penggunaan tepung 

bekatul dan semakin rtinggi  penggunaan 

tepung wortel, maka kadar air akan semakin 

tinggi, sedangkan  semakin tinggi proporsi 

penggunaan tepung bekatul dan semakin 

rendah penggunaan tepung wortel, maka 

kadar abu dan kadar serat cookies akan 

semakin meningkat. Berdasarkan analisis mutu 

kimia cookies, perlakuan terbaik terdapat pada 

perlakuan  p1 yaitu proporsi tepung bekatul 

23% + tepung wortel 0% dengan kadar air 

5,0251%, kadar abu 0,2142%, serat kasar  

4,0687, dengan tekstur renyah dan aroma 
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tidak  berbau langu warna coklat kekuningan 

dan rasa agak manis. 
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