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ABSTRACT 

This study aim to examine the effect of the proportion of rice bran and potato flour (Solanum 
toberosum L) to the chemical quality including water content, ash content, protein content and 
organoleptic (color, flavor, texture and taste). This study was designed using Completely Randomized 
Design (RAL) This study with 6 treatment levels p1 (20g rice bran flour: 40g potato flour), p2 (25g 
rice bran flour: 35g potato flour), p3 (30g rice bran flour: 30g potato flour), p4 (35g rice bran flour: 
25g potato flour), p5 (40g rice bran flour: 20g potato flour), p6 (45g rice bran flour: 15g potato flour) 
and 3 replications. The result of the observation was analyzed by using analysis of  variance at 5% 
significance level and tested further using Orthogonal Polynomial Test for Chemical and Honestly 
Significant Difference (HSD) was used to the advanced analysis if there is a real difference. The 
treatment consisted of one factor that addition of rice bran and potato flour. The results showed that 
treatment with p1 (20g bran flour: 40g potato flour) produced the best quality biscuits, namely 4.00% 
water content, 1.37% ash content, 5.37% protein content, color (beige), aroma (odourless of bran), 
texture (crunchy) and taste (not taste like bran). 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan tepung bekatul dan tepung 
kentang (Solanum toberosum L) terhadap mutu kimia meliputi kadar air, kadar abu , kadar protein 
dan organoleptik (warna, aroma, tekstur dan rasa). Penelitian ini dirancang menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 6 taraf perlakuan p1 (20g tepung bekatul : 40g tepung kentang),p2 (25g 
tepung  bekatul : 35g tepung kentang), p3 (30g tepung bekatul: 30g tepung kentang), p4 (35g 
tepung bekatul : 25g tepung kentang), p5 (40g tepung bekatul : 20g tepung kentang), p6 (45g 

tepung bekatul:15g tepung kentang) dan 3 ulangan. Hasil pengamatan dianalisis menggunakan 
analisis keragaman (Analysis of Variance) pada taraf nyata 5% dan diuji lanjut dengan uji Polynomial 
Orthogonal untuk parameter kimia dan parameter Organoleptik diuji lanjut dengan BNJ jika terdapat 

beda nyata. Perlakuan terdiri dari satu faktor yaitu penambahan tepung bekatul dan tepung kentang. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan dengan 20g tepung bekatul : 40g tepung kentang 
menghasilkan biskuit dengan mutu terbaik yaitu kadar air 4,00%, kadar abu 1,37%, kadar protein 

5,37% serta warna (krem), aroma (sangat tidak beraroma bekatul), tekstur (renyah) dan rasa (tidak 
berasa bekatul). 

 
Kata kunci : Biskuit, Tepung bekatul, Tepung Kentang 
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PENDAHULUAN 

Biskuit (cookies) adalah jenis kue 
kering yang mempunyai rasa manis, 

berbentuk kecil dan diperoleh dari proses 
pengovenan dengan bahan dasar tepung 
terigu, margarine, gula halus dan kuning telur 

(Wulandari dan Handarsari, 2010). Sebagian 
besar biskuit yang ada dipasaran 
menggunakan bahan baku tepung terigu 

(Sayangbati, dkk. 2013). Perlu dilakukan 
upaya untuk mengurangi pemakaian terigu 
dalam pembuatan produk yang merupakan 

olahan hasil dari gandum, dan gandum adalah 
bahan import dari luar bukan pangan lokal 
(Bramtarades,dkk., 2013).  Selain tepung 

terigu terdapat juga tepung lainnya yang bisa 
digunakan dalam pembuatan biskuit, misalnya 
tepung bekatul dan tepung kentang guna 

mengurangi tingkat konsumsi terhadap terigu. 
Bekatul merupakan limbah penggilingan 

padi yang mengandung sumber protein yang 
murah dan melimpah. Bekatul memiliki sifat 
tidak stabil yang disebabkan oleh kerusakan 

hidrolitik dan oksidatif pada minyak dalam 
bekatul sehingga menyebabkan bau tengik 
(Astawan dan Leomitro, 2009). Biskuit bekatul 

berwarna coklat yang disebabkan oleh 
senyawa fitokimia yang dimiliki bekatul 
(Damayanthi, 2007 dalam Sarbini, dkk., 

2009), aroma khas bekatul disebabkan oleh 
adanya minyak tokofenol (komponen volatil) 
pada bekatul yang cenderung berbau tengik, 

rasa pahit pada biskuit tempe dan bekatul 
dikaitkan dengan kandungan saponin dalam 
bekatul (Sarbini., dkk. 2009). Berdasarkan 

sifat sensori yang kurang baik tersebut dan 
kurang disukai, maka perlu dikombinasi 

dengan tepung lain, misalnya yaitu dengan 
`tepung kentang yang memiliki rasa dan 
aroma khas kentang yang enak. 

Kentang adalah komoditi yang 
mengandung mineral seperti fosfor, besi, 
kalsium; vitamin B, C dan sedikit vitamin A 

(Imran, 2011 dalam Simamora, dkk., 2014). 
Dilihat dari kandungan gizinya tersebut, 
kentang dapat diolah agar tidak mudah 

mengalami kerusakan pasca panen, salah 
satunya dijadikan sebagai tepung. 

Tepung kentang mempunyai 

kemampuan swelling power dan viskositas 
lebih tinggi dibandingkan tepung lain seperti 
terigu, jagung, dan tapioka (Darmanto, dkk., 

2014). Karakteristik tepung kentang adalah 
warna putih kekuningan, tekstur halus, rasa 
sedikit manis, aroma harum khas kentang dan 

kering (Fajiarningsih, 2013).  

Menurut penelitian Wulandari dan 

Handarsari (2010) dalam pembuatan biskuit 
bekatul menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung bekatul maka semakin 
tinggi pula kadar protein dari biskuit tersebut. 
Sedangkan menurut penelitian Setiawan 

(2011) menunjukkan bahwa produk biskuit 
yang paling disukai adalah perlakuan (60% 
Tepung Ubi Jalar Merah : 40% Bekatul Padi), 

dengan rata-rata nilai organoleptik terhadap 
aroma 4,80 (agak lebih baik), warna 4,40 
(agak lebih menarik), rasa 4,72 (agak lebih 

enak), dan tekstur 4,28 (agak lebih renyah). 
Analisis kimia didapatkan kadar air 8,16%, 
kadar abu 5,76%, kadar protein 6,65%. 

Menurut Fajiarningsih (2013), sampel 
cookies tepung terigu dan tepung kentang 
yang paling disukai yaitu sampel cookies 

100% tepung kentang. Penelitian mengenai 
pengaruh kombinasi tepung bekatul dengan 

tepung kentang terhadap beberapa 
komponen mutu biskuit belum pernah 
dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, telah 

dilakukan penelitian ini untuk menciptakan 
biskuit dengan penambahan tepung bekatul 
dan tepung kenta 

ng sehingga dapat dilihat berbagai 
pengaruh yang terjadi terhadap beberapa 
komponen mutu biskuit, dilihat dari parameter 

kimia yaitu kadar air, kadar protein dan kadar 
abu, serta uji organoleptik. 
 

   METODELOGI 

Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini telah dilaksanakan di 

Tempat tinggal saya di Perumnas untuk 
kegiatan pembuatan Biskuit Bekatul dan 

Tepung Kentang. Pengujian organoleptik 
dilakukan di Lobi Fakultas Teknologi Pangan 
dan Agroindustri Universitas Mataram. Untuk 

pengujian parameter kimia yaitu kadar air, 
kadar abu dan kadar protein dilakukan di 
Laboraturium Kimia Analisis Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Mataram, pada bulan September 
2018.  

Bahan dan Alat 
Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tepung bekatul, 

tepung kentang yang diolah sendiri, tepung 
terigu merek KUNCI BIRU, gula halus, baking 
powder, margarine merek BLUEBAND, garam, 

Vanilli, Kuning telur, susu bubuk, aquades, 
K2SO4, HgO, H2SO4, Zn, K2S, NaOH 50%, HCl 
0,1N dan indikator campuran 
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Adapun alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah timbangan analitik, slicer, 
pisau, sodet plastik, oven listrik, plastik 

bening, baskom adonan, mixer, loyang, 
sendok, lap, sarung tangan, kuas, rolling pin, 
kertas label, bolpoin, tissue, cetakan biskuit, 

botol timbang, desikator, oven pengering, 
cawan porselen, tanur, labu Kjeldhal, almari 
asam, erlenmeyer, pipet tetes dan kompor 

dextruksi. 
 

Tahapan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tahapan 
pengerjaan, yaitu tahapan pembuatan tepung 
bekatul, tepung kentang dan pembuatan 

biskuit. 
1. Pembuatan Tepung Bekatul 

Bekatul beras putih sebanyak 600g di 

sortasi dengan meggunakan ayakan 60 mesh, 
selanjutanya dilakuakan penyangraian pada 

suhu 60 0C selama 10 menit  kemudian diayak 
kembali dengan menggunakan ayakan 80 
mesh, dan dihasilkan tepung bekatul. 

2. Pembutan Tepung Kentang 
 Persiapan Bahan Baku, Kentang yang 

digunakan adalah kentang varietas lokal yang 

memiliki daging berwarna putih kekuningan, 
segar dan tidak cacat sebanyak 9kg 
Selanjutnya umbi kentang yang telah disortasi 

kemudian dicuci dengan menggunakan air 
mengalir. Umbi kentang yang telah dicuci 
tersebut kemudian dikupas kulitnya dengan 

menggunakan pisau anti karat (stainless 
steel). Kemudian umbi kentang disawut atau 
diiris tipis hingga ketebalan 2-3 mm. Kentang 

yang telah diiris kemudian dikeringkan 
dengan cara dioven pada suhu 60˚C selama 6 

jam. Kentang yang telah kering kemudian 
digiling dengan blender sampai halus dan 
diayak dengan ayakan 80 mesh. 

3. Pembuatan Biskuit 
Pencampuran Bahan I : Margarin 

sebanyak 65g, gula halus sebanyak 50g, susu 

bubuk sebanyak 15g garam sebanyak 2g , 
baking powder sebanyak 1g, Vanili sebanyak 
2g, dan kuning telur sebanyak 20g  dicampur 

lalu dimixer selama 15 menit. Pencampuran 
bahan II : Campuran tepung sesuai perlakuan 
(p1 = 40g tepung terigu : 20g tepung bekatul 

: 40g tepung kentang, p2 = 40g tepung 
terigu : 25g tepung  bekatul : 35g tepung 
kentang , p3 = 40g tepung terigu : 30g 

tepung bekatul : 30g tepung kentang, p4 = 
40g tepung terigu : 35g tepung bekatul : 25g 
tepung kentang, p5 = 40g tepung terigu : 

40g tepung bekatul : 20g tepung kentang, p6 
= 40g tepung terigu : 45g tepung bekatul : 

15g tepung kentang) dimasukkan ke wadah 

yang telah berisi margarin, gula halus, susu 

bubuk dan kuning telur, lalu diaduk hingga 
tercampur rata. Setelah semua bahan 

tercampur rata, selanjutnya adonan diuleni 
sampai kalis sehingga mudah untuk 
dipipihkan dan dicetak. Adonan lalu dipipihkan 

dengan menggunakan rolling pin dan 
pencetakan dilakukan secara manual 
menggunakan cetakan berbentuk bulat 

dengan ketebalan 0,5 cm. Biskuit yang sudah 
disiapkan diletakkan pada loyang yang telah 
diolesi margarin, kemudian dioven selama 15 

menit pada suhu 180 0C sampai matang dan 
berwarna coklat. 
 

Parameter Penelitian 
 Parameter yang diamati dalam 

penelitian ini meliputi mutu kimia dan sifar 

organoleptik. Mutu kimia meliputi kadar air 
dan kadar abu dengan metode 

thermogravimetri, dan kadar protein dengan 
metode kjeldhal Sedangkan parameter 
organoleptik meliputi rasa, aroma, tekstur dan 

warna dilakukan dengan menggunakan uji 
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 parameter kimia 
dan organoleptik biskuit dari tepung bekatul 

dan tepung kentang adalah menggunakan  
Rancangan Acak Lengakap (RAL) dengan 
proporsi tepung bekatul, tepung kentang dan 

tepung terigu (P) sebagai faktor tunggal. 

p1 =  20g tepung bekatul : 40g tepung 

kentang : 40g tepung terigu 
p2 =  25g tepung  bekatul : 35g tepung 

kentang : 40g tepung terigu 

p3 =  30g tepung bekatul : 30g tepung 
kentan   : 40g tepung terigu 

p4 =  35g tepung bekatul : 25g tepung 

kentang : 40g tepung terigu 
p5 =  40g tepung bekatul : 20g tepung 

kentang : 40g tepung terigu 

p6 =  45g tepung bekatul : 15g tepung 
kentang : 40g tepung terigu 

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 parameter 

organoleptik sedangkan untuk parameter 
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kimia di uji lanjut menggunakan uji lanjut 

Polynomal Ortogonal   (Hanafiah, 2002). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Parameter Nilai Gizi 
Tabel 1. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 

Parameter Kimia Biskuit Pada Taraf 5% 

Parameter (%) Signifikansi 

Kadar Air 

Kadar Abu 

S 

S 
Kadar Protein S 

Keterangan: S     =   Signifikan (berbeda nyata) 
NS     = Non Signifikan (tidak berbeda nyata). 

 

1. Kadar Air 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dapat 

dilihat bahwa proporsi penggunaan tepung 
bekatul, tepung kentang dan tepung terigu 

memberikan pengaruh yang signifikan 
(berbedan nyata) terhadap kadar air biskuit. 
Oleh karena itu perlu dilakukan uji lajut 

polinomial ortogonal terhadap kadar air 
biskuit. Hasil uji lanjut polynomial ortogonal 
pengaruh proporsi tepung bekatul, tepung 

kentang dan tepung terigu dapat dilihat pada 
gambar 1.  

 

 

 
 
Gambar 1. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 

dengan Tepung Kentang terhadap 
Kadar Air  Biskuit 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 
bahwa penggunaan tepung bekatul dengan 
tepung kentang memberikan pengaruh 

terhadap kadar air biskuit. Kadar air biskuit 
meningkat seiring bertambahnya penggunaan 
tepung bekatul dan sedikitnya penggunaan 

tepung kentang. Perlakuan p1 sampai p3 
diketahui bahwa kadar air biskuit sudah 
memenuhi syarat mutu SNI yaitu maksimal 

5% (2973:2011), sedangkan kadar air 

perlakuan p4 sampai p6 tidak memenuhi SNI 

(2973:2011) karena lebih dari 5%.  
 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

gambar 12, kadar air biskuit secara berturut-

turut 4,00%., 4,37%., 4,72%., 5,10%., 
5,46%., 5,77%.  Kadar air biskuit  tertinggi 
terdapat pada perlakuan p6 (Tepung Bekatul 

45g : Tepung kentang 15g) sebesar 5,77%, 
sedangkan kadar air terendah dilhasilkan 
pada perlakuan p1 (Tepung Bekatul 20g : 

Tepung kentang 40g) sebesar 4,00 %.  Pola 
regresi terjadi secara linier dengan persamaan 
(y = 0,355x+3,657) dan dengan koefisien 

determinan (KD) R² = 0,999. Nilai 0,355x 
menunjukkan arah regresi linier. Nilai positif 
pada angka tersebut menunjukkan hubungan 

yang positif antara perlakuan pengaruh 
proporsi tepung bekatul dan tepung kentang 

dengan kadar air biskuit. Nilai 0,355 
menunjukkan bahwa setiap penambahan 
proporsi tepung bekatul dan penurunan 

proporsi tepung kentang akan menyebabkan 
peningkatan kadar air sebesar 0,355%. Nilai 
3,657 menunjukkan nilai kostanta, sehingga 

pada nilai (x) = 0, maka kadar air biskuit 
sebesar 3,657%. Nilai koefisien determinasi 
(KD) diperoleh sebesar 0,999 yang termasuk 

katagori sangat kuat. Hal ini menunjukkan 
korelasi antara penggunaan proporsi tepung 
bekatul dan tepung kentang dengan kadar air 

sangat kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) 
sebesar 0,999 artinya sebesar 99% kadar air 
biskuit dipengaruhi oleh tepung bekatul dan 

tepung kentang. Semakin tinggi penggunaan 
proporsi tepung bekatul dan semakin rendah 

penggunaan tepung kentang maka kadar air 
biskuit semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh 
adanya serat dalam bekatul yang cukup 

tinggi. 
Berdasarkan hasil tersebut, sesuai 

dengan penelitian Mulyani., dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa serat dapat mengikat air 
dengan cukup kuat sehingga semakin banyak 
rasio tepung bekatul yang ditambahkan maka 

semakin tinggi kadar air produk yang 
dihasilkan.  Menurut Sari (2015) bahwa serat 
dapat mengikat molekul air saat pengulenan 

adonan biskuit. Air yang terikat akan diuapkan 
sehingga akan meningkatkan rongga-rongga 
udara pada biskuit pada saat pemanasan. 

Semakin banyak udara yang terbentuk, maka 
pada saat penyimpanan sebelum analisis 
dilakukan, air yang terperangkap dalam 

biskuit akan semakin banyak. Menurut 
Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI 

(1996) menunjukkan bahwa semakin banyak 
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penggunaan bekatul dan semakin rendah 

penggunaan tepung kentang akan 
meningkatkan kadar air dalam biskuit. 

2. Kadar Abu 
 

Berdasarkan hasil analisis keragaman 

pada tabel 1. dapat dilihat bahwa rasio 
tepung bekatul dan tepung kentang 
memberikan pengaruh terhadap kadar abu 

biskuit. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 
Polynomial Orthogonal. Hasil uji lanjut 
Polynomial Orthogonal pengaruh rasio tepung 

bekatul dan tepung kentang terhadap kadar 
abu dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 
 
 
Gambar 2. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 

dengan Tepung Kentang terhadap 
Kadar Abu  Biskuit 

 
Berdasarkan hasil yang diperoleh pada 

Gambar 2, menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung bekatul dengan tepung kentang 
memberikan pengaruh terhadap kadar abu 
biskuit. Kadar abu biskuit meningkat seiring 

bertambahnya penggunaan tepung bekatul 
dan sedikitnya penggunaan tepung kentang. 
Perlakuan p1 sampai p3 diketahui bahwa 

kadar abu biskuit sudah memenuhi syarat 
mutu SNI (2973:2011). Kadar abu perlakuan 
p4 sampai p6 tergolong cukup tinggi melebihi 

batas maksimal pada SNI Biskuit (2973:2011) 
yaitu maksimal 1,5%.  

 Berdasarkan Gambar 2, kadar abu 

biskuit secara berturut-turut 1,37%., 1,44%., 
1,54%., 1,63%., 1,71%., 1,83%   Kadar abu 

biskuit  tertinggi terdapat pada perlakuan p6 
(Tepung Bekatul 45g : Tepung kentang 15g) 
sebesar 1,83%, sedangkan kadar abu 

terendah dilhasilkan pada perlakuan p1 

(Tepung Bekatul 20g : Tepung kentang 40g) 

sebesar 1,37%. Pola regresi terjadi secara 
linier dengan persamaan (y = 0,089x+1,271) 

dan dengan koefisien determinan (KD) R² = 
0,995. Nilai 0,089x menunjukkan arah regresi 
linier. Nilai positif pada angka tersebut 

menunjukkan hubungan yang positif antara 
perlakuan pengaruh proporsi tepung bekatul 
dan tepung kentang dengan kadar abu 

biskuit. Nilai 0,089 menunjukkan bahwa 
setiap penambahan proporsi tepung bekatul 
dan penurunan proporsi tepung kentang akan 

menyebabkan peningkatan kadar abu sebesar 
0,089%. Nilai 1,271 menunjukkan nilai 
kostanta, sehingga pada nilai (x) = 0, maka 

kadar abu biskuit sebesar 1,271%. Nilai 
koefisien determinasi (KD) diperoleh sebesar 
0,995 yang termasuk katagori sangat kuat. 

Hal ini menunjukkan korelasi antara 
penggunaan proporsi tepung bekatul dan 

tepung kentang dengan kadar abu sangat 
kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 
0,995 artinya sebesar 99% kadar abu biskuit 

dipengaruhi oleh tepung bekatul dan tepung 
kentang. Semakin tinggi penggunaan proporsi 
tepung bekatul dan semakin rendah 

penggunaan tepung kentang maka kadar abu 
biskuit semakin tinggi. Hal disebakan karena 
bekatul mengandung mineral-mineral. 

 Paparan tersebut sesuai dengan 
pernyataan Kurniawati (2010) yang 
menyatakan bekatul memiliki kandungan 

mineral cukup tinggi , sehingga semakin besar 
penggunaan bekatul akan meningkatkan 
kadar abu cookies. Komponen mineralnya 

(mg/100 g) terdiri dari: besi 13-53; aluminium 
5,4-36,9; kalsium 25-131; magnesium 860-

1230; mangan 11-88; fosfor 1480-2870; 
silikon 170- 760; dan seng 5-16. Bekatul 
mengandung 80 persen dari total besi yang 

ada pada beras (Lu dan Luh, 1991 dalam 
Astawan dan Febrinda, 2010) . Selain itu, hal 
ini disebabkan karena kadar abu bahan baku 

yang berbeda yaitu kadar abu pada tepung 
bekatul menurut Nursalim dan Razzali (2007) 
yakni sebesar 1,60% sedangkan kadar abu 

tepung kentang menurut Mulwinda dan 
Paramita (2012) yaitu sebesar 0,4%. Menurut 
penelitian Idora.,dkk (2017) bahwa tepung 

bekatul yang digunakan sebagai bahan baku 
memiliki kadar abu yang lebih tinggi. Semakin 
tinggi proporsi penggunaan tepung bekatul 

maka kadar abu dari cookies semakin tinggi. 
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3. Kadar Protein 

 
Berdasarkan hasil analisis keragaman 

pada tabel 1. dapat dilihat bahwa rasio 
tepung bekatul dan tepung kentang 
memberikan pengaruh terhadap kadar protein 

biskuit. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 
Polynomial Orthogonal. Hasil uji lanjut 
Polynomial Orthogonal pengaruh penambahan 

tepung bekatul dan tepung kentang terhadap 
kadar protein dapat dilihat pada  gambar 3. 

 

Gambar 3. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 
dengan Tepung Kentang terhadap 

Kadar Protein Biskuit 
 

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan 

bahwa penggunaan tepung bekatul dengan 
tepung kentang memberikan pengaruh 
terhadap kadar protein biskuit. Kadar abu 

biskuit meningkat seiring bertambahnya 
penggunaan tepung bekatul dan sedikitnya 
penggunaan tepung kentang. Semua 

Perlakuan sudah memenuhi syarat mutu SNI 
yaitu minimal 5% (2973:2011).  

Berdasarkan Gambar 3, Kadar Protein 
secara berurutan yakni 5,37%., 5,38%., 
5,38%., 5,40%., 5,41%., 5,42%. Kadar 

protein biskuit  tertinggi terdapat pada 
perlakuan p6 (Tepung Bekatul 45g : Tepung 
kentang 15g) sebesar 5,42%, sedangkan 

kadar protein terendah dilhasilkan pada 
perlakuan p1 (Tepung Bekatul 20g : Tepung 
kentang 40g) sebesar 5,37%. Pola regresi 

terjadi secara linier dengan persamaan (y = 
0,010x+5,355) dan dengan koefisien 
determinan (KD) R² = 0,973. Nilai 0,010x 

menunjukkan arah regresi linier. Nilai positif 
pada angka tersebut menunjukkan hubungan 
yang positif antara perlakuan pengaruh 

proporsi tepung bekatul dan tepung kentang 
dengan kadar protein biskuit. Nilai 0,010 

menunjukkan bahwa setiap penambahan 
proporsi tepung bekatul dan penurunan 

proporsi tepung kentang akan menyebabkan 

peningkatan kadar protein sebesar 0,010 %. 
Nilai 5,355 menunjukkan nilai kostanta, 

sehingga pada nilai (x) = 0, maka kadar 
protein biskuit sebesar 5,355 %. Nilai 
koefisien determinasi (KD) diperoleh sebesar 

0,973 yang termasuk katagori sangat kuat. 
Hal ini menunjukkan korelasi antara 
penggunaan proporsi tepung bekatul dan 

tepung kentang dengan kadar protein sangat 
kuat. Nilai koefisien determinasi (KD) sebesar 
0,973 artinya sebesar 97% kadar protein 

biskuit dipengaruhi oleh tepung bekatul dan 
tepung kentang. Semakin tinggi penggunaan 
proporsi tepung bekatul dan semakin rendah 

penggunaan tepung kentang maka kadar 
protein biskuit semakin tinggi. Hal ini diduga 
karena kandungan protein yang dimiliki oleh 

bahan baku. 
Paparan tersebut sesuai dengan 

pernyataan Wulandari dan Handarsari (2010) 
yang menyatakan semakin tinggi 
penambahan tepung bekatul maka semakin 

tinggi kadar protein pada biskuit substitusi 
tepung bekatul. Menurut Kurniawati.,dkk 
(2010) menyatakan bahwa semakin besar 

substitusi dengan bekatul maka kadar protein 
cookies cenderung semakin tinggi. Hal ini 
karena bekatul mempunyai kandungan 

protein total yang lebih tinggi daripada tepung 
terigu, sehingga substitusi dengan bekatul 
dapat meningkatkan kadar protein terlarut 

cookies. Protein dalam bekatul menurut 
Champagne (1992) yaitu sebesar 11,3-14,9 
g/100g bahan. Menurut Hermianti.,dkk (2014) 

semakin sedikit kentang yang digunakan 
dalam pembuatan cookies akan menyebabkan 

semakin tinggi kadar protein cookies terigu 
dan tepung kentang yang dihasilkan dan 
berlaku sebaliknya. 

 
Parameter Nilai Sensoris 
Tabel 2. Hasil Analisis Keragaman (ANOVA) 

Nilai Sensoris Biskuit Pada     
Taraf 5% . 

 
Keterangan: S = Signifikan (berbeda nyata) 
       NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 
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4. Organoleptik Warna (Skoring) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa penambahan tepung bekatul dan 
tepung kentang memberikan hasil yang 
signifikan (berbeda nyata) terhadap nilai 

sensoris parameter warna biskuit secara 
skoring. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 
beda nyata jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris 

parameter warna biskuit pada masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 4.  

 

 

Gambar 4. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 
dengan Tepung Kentang terhadap 
Warna Biskuit  

 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 
bahwa dengan metode skoring  berkisar 

antara 2 - 4, Purata hasil pengamatan mutu 
organoleptik parameter warna biskuit pada 
masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 berturut-turut yaitu 4; 3 ; 3; ; 2; 2 dan 
2.  Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan p1 
yaitu 4 (20g tepung bekatul : 40g tepung 

kentang) dengan kriteria warna yaitu berwana 
krem dan terendah terdapat pada perlakuan 

p6 yaitu 2 (45g tepung bekatul : 15g tepung 
kentang) dengan kriteria warna yaitu 
berwarna coklat. Warna biskuit pada semua 

perlakuan sudah memenuhi syarat mutu SNI 
(2973:2011) yaitu memiliki warna yang 
normal.  

Nilai purata dan analisis data uji Scoring 
diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 
perlakuan. Perlakuan p1 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan p2,dan p3 tetapi berbeda 
nyata dengan perlakuan p4, p5 dan p6. 
Perlakuan p3 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan p1, p2, p4 dan p5 tetapi berbeda 
nyata dengan perlakuan p6. Semakin banyak 
penggunaan tepung bekatul dan semakin 

rendah penggunaan tepung kentang maka 
biskuit yang dihasilkan akan semakin gelap. 

Hal ini sesuai dengan penelitian menurut 
Idora.,dkk (2017) yang menyatakan semakin 
banyak proporsi penggunaan tepung bekatul 

maka warna dari biskuit akan semakin gelap 

ditandai dengan nilai skor yang semakin 
menurun. Hal ini diduga disebabkan oleh 

warna dasar dari tepung bekatul yang agak 
gelap (agak kecoklatan).   

Menurut Damayanthi (2007) dalam 

Sarbini.,dkk (2009) warna coklat pada biskuit 
tempe bekatul disebabkan oleh penambahan 
bekatul yang berwarna coklat. Warna coklat 

ini disebabkan oleh senyawa fitokimia yang 
dimiliki bekatul.  

 

5. Organoleptik Tekstur  (Skoring) 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 

bahwa penambahan tepung bekatul dan 
tepung kentang memberikan hasil yang 
signifikan (berbeda nyata) terhadap nilai 

sensoris parameter tekstur biskuit secara 
skoring. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 

beda nyata jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris 
parameter tekstur biskuit pada masing-masing 
perlakuan dapat dilihat pada gambar 5  

 

 
 
Gambar 5. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 

dengan Tepung Kentang terhadap 

Tekstur Biskuit  
 

Berdasarkan gambar 5 dapat dilihat 
bahwa dengan metode skoring  berkisar 

antara 2 - 4. Purata hasil pengamatan mutu 
organoleptik parameter tekstur biskuit pada 
masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 

dan p6 berturut-turut yaitu 4; 4; 3; 3; 2 dan 
2. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan p1 

yaitu 4 (20g tepung bekatul : 40g tepung 
kentang) dengan kriteria tekstur yaitu 
bertekstur renyah dan terendah terdapat pada 

perlakuan p6 yaitu 2 (45g tepung bekatul : 
15g tepung kentang) dengan kriteria tekstur 
yaitu bertekstur keras.  Tekstur biskuit pada 

semua perlakuan sudah memenuhi syarat 
mutu SNI (2973:2011) yaitu memiliki tekstur 
yang normal.  
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Nilai purata dan analisis data uji Scoring 

diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 
perlakuan. Perlakuan p1 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan p2 tetapi berbeda nyata 
dengan perlakuan p3, p4, p5 dan p6. 
Perlakuan p2 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan p1 dan p3 tetapi berbeda nyata 
dengan perlakuan p4, p5 dan p6. Perlakuan 
p3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan p1, 

p2 dan p4 tapi bebeda nyata dengan 
perlakuan p5 dan p6. Perlakuan p4 tidak 
berbeda nyata dengan p3, p5 dan p6 tetapi 

berbeda nyata dengan perlakuan p1 dan p2. 
Perlakuan p5 dan p6 tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan p4 tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan p1, p2 dan p3. Semakin 
banyak penggunaan tepung bekatul dan 
semakin rendah penggunaan tepung kentang 

maka biskuit yang dihasilkan akan semakin 
keras. Hal ini disebabkan oleh bekatul yang 

mengandung selulosa. 
Gambar 5 menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi penggunaan tepung 

bekatul, maka tekstur biskuit cenderung 
keras. Sedangkan semakin besar proporsi 
penggunaan tepung kentang, maka tekstur 

biskuit akan cendrung renyah. Paparan 
tersebut didukung dengan hasil penelitian 
Simamora., dkk (2014) yang menyatakan 

semakin banyak jumlah tepung kentang yang 
ditambahkan maka nilai skor tekstur cookies 
akan semakin meningkat yang disebabkan 

oleh kadar amilopektin tepung kentang yang 
tinggi. Produk makanan yang mengandung 
amilopektin yang tinggi akan bersifat ringan, 

garing dan renyah. Menurut Andarwulan., dkk 
(2011) lebih kerasnya biskuit perlakuan satu 

dengan perlakuan lain disebabkan karena 
serat pada bekatul mengandung selulosa 
yang merupakan struktur keras dinding sel 

tanaman. Menurut penelitian Idora.,dkk 
(2017) menyatakan tingkat kerenyahan dari 
suatu produk pangan berhubungan dengan 

kadar air. Semakin banyak air yang diuapkan 
pada saat pemanggangan akan terbentuk 
rongga-rongga udara sehingga produk yang 

dihasilkan semakin renyah. 
 
6. Organoleptik Rasa (Skoring) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 
analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 
bahwa penambahan tepung bekatul dan 

tepung kentang memberikan hasil yang 
signifikan (berbeda nyata) terhadap nilai 
sensoris parameter rasa biskuit secara 

skoring. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 
beda nyata jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris 

parameter rasa biskuit pada masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada gambar 6 . 
 

 
 

Gambar 6. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 
dengan Tepung Kentang terhadap 
Rasa Biskuit 

 
Berdasarkan gambar 6 diatas dapat 

dilihat bahwa dengan metode skoring  

berkisar antara 2 – 4. Purata hasil 
pengamatan mutu organoleptik parameter 
tekstur biskuit pada masing-masing perlakuan 

p1, p2, p3, p4, p5 dan p6 berturut-turut yaitu 
4; 4; 3; 3; 2 dan 2. Nilai tertinggi terdapat 

pada perlakuan p1 yaitu 4 (20g tepung 
bekatul : 40g tepung kentang) dengan kriteria 
rasa yaitu tidak berasa bekatul dan terendah 

terdapat pada perlakuan p6 yaitu 2 (45g 
tepung bekatul : 15g tepung kentang) dengan 
kriteria rasa yaitu berasa bekatul. Dari semua 

perlakuan p1, p2, p3 dan p4 diketahui bahwa 
rasa biskuit sudah memenuhi syarat mutu SNI 
(2973:2011) yaitu memiliki rasa yang normal. 

Sedangkan untuk perlakuan p5 dan p6 belum 
memenuhi standar karena berasa bekatul 
yang tidak sesuai dengan biskuit yang ada 

dipasaran. 
Nilai purata dan analisis data uji Scoring 

diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

perlakuan. Perlakuan p1 tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan p2 tetapi berbeda nyata 
dengan perlakuan p3, p4, p5 dan p6. 

Perlakuan p2 tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan p1dan p3 tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan p4, p5 dan p6. Perlakuan 
p3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan p2 
dan p4 tapi bebeda nyata dengan perlakuan 

p1, p5 dan p6. Perlakuan p4 tidak berbeda 
nyata dengan perlakuan p3 tetapi berbeda 
nyata dengan perlakuan p1, p2, p5 dan p6. 

Perlakuan p5 tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan p6 tetapi berbeda nyata dengan 
perlakuan p1, p2, p3 dan p4. Begitu pula 

dengan perlakuan p6 tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan p5 tetapi berbeda nyata 
dengan perlakuan p1, p2, p3 dan p4. Hal ini 
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diduga karena adanya senyawa volatil pada 

bekatul yang memberikan rasa khas bekatul. 
Gambar 6 menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi penggunaan tepung 
bekatul, maka rasa biskuit cenderung berasa 
khas bekatul. Sedangkan semakin besar 

proporsi penggunaan tepung kentang, maka 
rasa biskuit akan cendrung tidak berasa khas 
bekatul yang disebabkan oleh kandungan 

minyak bekatul. Hal ini didukung dengan hasil 
penelitian Mulyani.,dkk (2015), menyatakan 
bekatul memiliki cita rasa dan aroma yang 

khas sehingga apabila disubsitusikan dengan 
komposisi tepung bekatul semakin banyak 
dapat menurunkan kesukaan panelis terhadap 

suatu produk. Semakin besar penambahan 
tepung bekatul akan menghasilkan produk 
dengan khas bekatul yang lebih kuat, rasa 

khas bekatul muncul disebabkan oleh 
kandungan minyaknya (tokoferol dan 

tokotrienol). Menurut Fajiarningsih (2013) 
semakin banyak tepung kentang yang 
dikompositkan maka rasa manisnya semakin 

terasa, hal ini disebabkan karena tepung 
kentang mempunyai rasa sedikit manis. 
 

7. Organoleptik Aroma (Skoring) 
 

Berdasarkan hasil pengamatan dan 

analisis keragaman pada tabel 2 dapat dilihat 
bahwa penambahan tepung bekatul dan 
tepung kentang memberikan hasil yang 

signifikan (berbeda nyata) terhadap nilai 
sensoris parameter aroma biskuit secara 
skoring. Oleh karena itu dilakukan uji lanjut 

beda nyata jujur (BNJ) terhadap nilai sensoris 
parameter aroma biskuit pada masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Pengaruh Proporsi Tepung Bekatul 
dengan Tepung Kentang terhadap 
Aroma Biskuit 

 
Berdasarkan gambar 7 dapat dilihat 

bahwa dengan metode skoring  berkisar 

antara 2 - 5. Purata hasil pengamatan mutu 

organoleptik parameter tekstur biskuit pada 

masing-masing perlakuan p1, p2, p3, p4, p5 
dan p6 berturut-turut yaitu 5; 4; 4; 3; 2     

dan 2. Nilai tertinggi terdapat pada perlakuan 
p1 yaitu 5 (20g tepung bekatul : 40g tepung 
kentang) dengan kriteria aroma yaitu sangat 

tidak beraroma bekatul dan terendah terdapat 
pada perlakuan p6 yaitu 2 (45g tepung 
bekatul : 15g tepung kentang) dengan kriteria 

aroma yaitu beraroma bekatul. Dari semua 
perlakuan p1, p2, p3 dan p4 diketahui bahwa 
tekstur biskuit sudah memenuhi syarat mutu 

SNI (2973:2011) yaitu memiliki aroma yang 
normal. Sedangkan untuk perlakuan p5 dan 
p6 belum memenuhi standar karena beraroma 

bekatul yang tidak sesuai dengan biskuit yang 
ada dipasaran. 

 Nilai purata dan analisis data uji 

Scoring diperoleh nilai signifikansi untuk 
setiap perlakuan. Perlakuan p1 berbeda nyata 

dengan semua perlakuan. Perlakuan p2 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan p3 tetapi 
berbeda nyata dengan perlakuan p1, p4, p5 

dan p6. Perlakuan p3 tidak berbeda nyata 
dengan perlakuan p2 dan p4 tapi bebeda 
nyata dengan perlakuan p1, p5 dan p6. 

Perlakuan p4 tidak berbeda nyata dengan 
perlakuan p3 dan p5 tetapi berbeda nyata 
dengan perlakuan p1, p2, dan p6. Perlakuan 

p5 tidak berbeda nyata dengan perlakuan p4 
dan p6 tetapi berbeda nyata dengan 
perlakuan p1, p2 dan p3. Serta perlakuan p6 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan p5 
tetapi berbeda nyata dengan perlakuan p1, 
p2, p3 dan p4. Semakin banyak penggunaan 

tepung bekatul dan semakin rendah 
penggunaan tepung kentang maka biskuit 

yang dihasilkan akan semakin beraroma khas 
bekatul. 

 Gambar 7 menunjukkan bahwa 

semakin besar proporsi penggunaan tepung 
bekatul, maka aroma biskuit cenderung 
beraroma khas bekatul. Sedangkan semakin 

besar proporsi penggunaan tepung kentang, 
maka aroma biskuit akan cendrung tidak 
beraroma khas bekatul yang disebabkan oleh 

komponen volatil bekatul. Hal ini didukung 
dengan hasil penelitian Sarbini., dkk (2009) 
yang menyatakan adanya aroma khas bekatul 

disebabkan oleh adanya minyak tokofenol 
(komponen volatil) pada bekatul. 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. Selain itu, menurut 
penelitian Hermianti., dkk (2014) menyatakan 

bahwa tepung kentang mempunyai aroma 
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yang khas, sehingga setelah dijadikan cookies 

memberikan aroma yang baik. Penggunaan 
komposit tepung kentang akan menguatkan 

aroma harum gurih dari cookies. Menurut 
Fajiarningsih (2013) aroma harum khas 
cookies timbul dari bahan dasar dan bahan 

tambahan yang digunakan yaitu margarin, 
gula, dan telur. Pada cookies eksperimen 
yaitu cookies dari tepung kentang pada aspek 

aroma yang dihasilkan harum gurih khas 
tepung kentang. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

analisis keragaman dan uraian pembahasan 
yang terbatas pada lingkup penelitian ini 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 
1. Perlakuan penggunaan tepung bekatul 

dengan tepung kentang memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap 
nilai gizi (kadar air, kadar abu dan kadar 

protein) dan parameter organoleptik 
biskuit.  

2. Semakin banyak penambahan tepung 

bekatul dan semakin rendah penambahan 
tepung kentang maka kadar air, kadar abu 
dan kadar protein biskuit semakin 

meningkat. 
3. Parameter kadar air pada perlakuan p1, p2 

dan p3 memenuhi syarat mutu SNI yakni 

maksimal kadar air 5%. Kadar abu pada 
perlakuan p1 dan p2 memenuhi syarat 
mutu SNI yakni maksimal kadar abu 1.5%. 

Kadar protein untuk semua perlakuan 
sudah memenuhi syarat mutu SNI yakni 

kadar protein minimal 5%. 

4. Perlakuan terbaik diperoleh pada 
perbandingan tepung bekatul dengan 

tepung kentang perlakuan p1 (tepung 
bekatul 20g : tepung kentang 40g) dengan 
kadar air 4,0%, kadar abu 1,4%, kadar 

protein 5,4%, warna krem, rasanya tidak 
berasa bekatul, aromanya sangat tidak 

beraroma bekatul dan tekstur renyah.  
 

2. Saran  
 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka dapat dikemukakan 
saran sebagai berikut: 
1. Pembuatan biskuit dengan penggunaan 

tepung bekatul dan tepung kentang masih 
dapat dilakukan sampai perlakuan ke p2 
(25g Tepung bekatul : 35g Tepung 

kentang) 

2.   Cara menghilangkan rasa dan aroma 

bekatul dengan tujuan untuk mengurangi 
rasa dan aroma bekatul  yang sangat khas 

dan menyengat dapat dilakukan dengan 
menambahkan coklat bubuk atau susu 

yang lebih banyak (modifikasi). 
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