
BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia mempunyai berbagai macam keanekaragaman suku dan

budaya yang sangat melimpah. Keanekaragaman tersebut yang akhirnya juga

mempengaruhi timbulnya keanekaragaman makanan ataupun seni kuliner

yang ada di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan

meningkatnya ilmu pengetahuan dan perkembangan makanan juga sangat

pesat. Kebanyakan dari masyarakat mengkonsumsi makanan hanya sekedar

untuk rasa kenyang ataupun kesenangan, mereka tidak mempedulikan apakah

makanan itu bergizi atau tidak. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan-

terobosan agar makanan di Indonesia menjadi lebih menarik, inovatif, bergizi,

baik dari segi bahan baku maupun cita rasa.

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Hal ini mendukung

kreatifitas dengan menggunakan bahan baku asli yang berasal dari Indonesia

sehingga mempunyai nilai jual lebih, misalnya adalah singkong, jagung, talas,

ubi jalar dan lainnya. Ubi jalar atau ketela rambat atau Sweet Potatoes

(Ipomea batatas L.) merupakan salah satu tanaman umbi-umbian yang cukup

terkenal di Asia seperti Indonesia. Umbi ubi jalar mempunyai warna putih,

kuning, merah, atau ungu (Rukmana, 1997). Salah satu jenis ubi jalar yang

akan digunakan dalam penelitian ini adalah ubi jalar ungu yang kaya akan

kandungan antosianin. Ubi jalar ungu memiliki beberapa kelebihan



dibandingkan ubi warna lainnya, terutama dalam hal kandungan antosianinnya

yang lebih tinggi, juga dengan kandungan Vitamin A dan E. Ubi jalar ungu

memiliki kandungan serat, karbohidrat kompleks vitamin B6, asam folat, dan

rendah kalori. Serat alami oligosakarida yang tersimpan dalam ubi jalar ungu

adalah komoditas yang bernilai untuk produk pangan olahan, seperti susu.

Hanya saja, pada orang-orang tertentu yang sensitif, oligosakarida

menyebabkan perut kembung (http:www.republika.com).

Selama ini, sebagian besar kue ataupun kue kering dibuat dari tepung

terigu, padahal Indonesia bukanlah produsen gandum (sebagai bahan baku

tepung terigu), sehingga untuk mencukupi kebutuhan tepung terigu tersebut

harus diimpor gandum dalam jumlah besar. Jika pemanfaatan tepung ubi jalar

dapat diperluas, maka akan sangat membantu dalam penurunan

ketergantungan terhadap impor gandum. Diharapkan pemanfaatan tepung ubi

jalar dapat meminimalisir pemakaian tepung terigu, sehingga sangat

membantu dalam ketergantungan terhadap impor gamdum.

Dalam penelitian ini dipilih ubi ungu, karena dalam kesehariannya

pemanfaatan ubi ungu sangatlah terbatas padahal ubi ungu mempunyai

kandungan antosianin yang tinggi yang berguna bagi  kesehatan tubuh kita

yaitu berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, antimutagemik, antihipertensi,

antihiperglisemia, dan pelindung hati (Suda dkk, 2005). Ubi ungu akan dibuat

tepung terlebih dahulu kemudian disubtitusikan dalam pembuatan kue semprit

sehingga kue semprit yang terbentuk akan mengandung antosianin yang

berguna bagi tubuh. Antosianin adalah senyawa flavonoid dan berfungsi



sebagai antioksidan yang berperan penting baik bagi tanaman itu sendiri

maupun bagi kesehatan manusia yaitu antosianin ini dapat memberi

perlindungan kepada tubuh manusia terhadap serangan radikal bebas dan

mengurangkan resiko penyakit kronik, yang terutama terdapat pada ubi jalar

varietas ungu. Selain itu ubi jalar juga mempunyai indeks glisemik rendah

yang bermanfaat untuk mempertahankan tingkat glukosa darah, bebas lemak

dan kolesterol serta kadar serat tinggi, sehingga direkomendasi sebagai

makanan diet.

Selama ini pemanfaatan ubi jalar ungu hanya sebatas direbus, dikukus,

digoreng atau dibuat keripik. Pengolahan semacam ini tidak akan efektif jika

dilakukan dalam musim panen yang hasilnya melimpah. Untuk mengatasi

kelebihan hasil ubi yang melimpah dan memperpanjang umur simpan ubi

jalar, maka ubi jalar ungu dibuat tepung yang diharapkan dapat

memperpanjang masa simpan ubi jalar ungu dan juga akan lebih mudah

apabila disubstitusikan pada pembuatan cake maupun kue kering. Selain itu

yang paling penting dapat menggantikan keberadaan tepung terigu atau

setidaknya mengurangi keberadaan tepung terigu di Indonesia dan juga

sebagai pengembangan dari pemanfaatan bahan lokal sehingga diperlukan

suatu inovasi yaitu penggantian tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu.

Sehingga ketergantungan impor gandum (sebagai bahan baku tepung terigu)

dapat dikurangi. Tepung ubi jalar ungu mempunyai kandungan antosianin

yang tinggi sehingga apabila tepung tersebut disubtitusikan kedalam makanan

baik itu roti ataupun cake dapat menambah nilai gizi pada makanan tersebut.



Kue kering merupakan cake dalam bentuk kecil atau kue manis yang

kecil. Bentuk kue kering beraneka ragam demikian juga rasanya, ada yang

berbentuk kerang, bunga, binatang, dan lainnya. Demikian juga rasanya ada

yang asin, manis, rasa keju, rasa kacang, rasa kenari, rasa amandel, rasa jahe

dan sebagainya. Kue yang dibuat dalam penelitian ini adalah kue semprit,

kue semprit merupakan kue kering yang dibuat dari adonan lunak tetapi tidak

lembek. Adonan harus cukup lembut dan dapat disemprotkan melalui spet.

Kue semprit merupakan kue kering yang sering hadir pada acara-acara tertentu

seperti pada Hari Raya, Hari Natal, sehingga masyarakat sudah tidak asing

lagi dengan kue semprit.

Kue semprit adalah salah satu kue kering yang sudah dikenal dan

disukai oleh masyarakat dari golongan ekonomi tinggi hingga golongan

ekonomi rendah. Kue semprit pada umumnya dibuat dari tepung terigu,

namun dengan adanya pemanfaatan tepung ubi jalar pada pembuatan kue

semprit diharapkan akan dapat memaksimalkan penggunaan tepung ubi jalar

dan menambah nilai gizi pada kue tersebut.

HACCP merupakan salah satu system jaminan mutu pangan. Sistem yang

digunakan adalah model jaminan mutu berdasarkan pada keamananan pangan

(safety food) sebagai pendekatan utama. Keamanan pangan merupakan suatu

usaha mengendalikan mutu produk yang dipasarkan terhindar dari cemaran

biologis, kimia dan benda lain, yang dapat menganggu, merugikan dan

membahayakan kesehatan. Dengan menerapkan prinsip HACCP dalam

melakukan usaha makanan diharapkan produk yang dihasilkan dapat terjamin



mutu dan keamanan pangannya, sehingga penggunaan HACCP dalam

penelitian ini adalah untuk mengendalikan mutu dari produk kue semprit

tepung ubi jalar ungu tersebut.

Dari penjelasan diatas perlu dilakukan penelitian untuk memanfatkan ubi

jalar ungu untuk dibuat tepung dan disubtitusikan dalam pembuatan kue

kering. Dari penelitian ini diharapkan formula kue semprit yang dapat

berfungsi sebagai makanan fungsional karena kandungan gizinya yakni

kandungan antosianin yang dibawa oleh tepung ubi jalar ungu, sesuai dengan

standar mutunya baik dari bentuk, tekstur ataupun rasanya, layak konsumsi

yang dapat diketahui dengan adanya uji kesukaan konsumen, layak jual yang

dapat dianalisis biayanya.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Kue semprit sebagai salah satu jenis kue kering yang sering hadir pada acara-

acara tertentu sehingga tidak asing lagi untuk kita. Kue semprit yang secara

umum di kenal sebagai produk pangan olahan dari tepung terigu diganti menjadi

berbahan dasar tepung ubi jalar. Namun, kue semprit dengan bahan dasar tepung

ubi jalar belum diketahui sampai sejauh mana kandungan antosianin dalam ubi

jalar dapat bertahan. Sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap perubahan

kandungan antosianin dalam ubi jalar dari ubi jalar mentah hingga menjadi

produk kue semprit.

Sebagai makanan ringan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di

Indonesia, maka perlu dilakukan pula uji kesukaan dan kelayakan konsumen



terhadap kue semprit berbahan dasar ubi jalar ini, sehingga dapat diketahui

perbedaan rasa dan tekstur menurut konsumen dibandingkan dengan kue semprit

standar (kue semprit berbahan dasar tepung terigu)

C. BATASAN MASALAH

Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan lokal yang pemanfaatannya

masih sangat terbatas. Dalam penelitian ini dipilih tepung ubi jalar ungu yang

mempunyai kandungan antosianin tinggi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Antosianin memiliki berbagai fungsi fisiologis bagi tubuh manusia diantaranya

yaitu sebagai antioksidan, antimutagemik, antikanker, antihipertensi,

antihiperglisemia dan pelindung hati. Pemilihan ubi jalar ungu dikarenakan ubi

jalar pemanfaatannya masih sangat terbatas diantaranya hanya diolah dengan

direbus, dikukus, dan digoreng.

Kue semprit merupakan kue yang sudah terkenal baik oleh golongan atas

maupun golongan rendah, dan pembuatannya mudah serta penggunaan tepung

ubi ungu yang mempunyai kandungan glukosa yang tinggi sehingga pada

pembuatan kue semprit tepung ubi jalar ungu, kadar gula selain dari gula halus

sebagai bahan pembuatan kue semprit juga dari tepung ubi jalar tersebut, oleh

karena itu dipilih kue semprit dalam penelitian ini .

Analisis yang digunakan adalah hedonic test, untuk mengetahui tingkat

kesukaan produk kue semprit tepung ubi jalar ungu sehingga dapat diketahui

sejauh mana kesukaan masyarakat terhadap produk kue semprit tersebut dan

analsis antosianin yang digunakan untuk mengetahui kandungan antosianin natara



produk kue semprit standar dengan kue semporit tepung ubi jalar ungu. Analisis

biaya dengan mark-up 50%, hal ini digunakan berdasarkan survey pasar dan juga

untuk menutupi biaya-biaya agar tidak mengalami kerugian. Dan analisis yang

terakhir adalah analisis HACCP yang digunakan untuk mengontrol pada waktu

pembuatan kue semprit.

D. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana variasi substitusi tepung ubi jalar ungu pada formula kue

semprit?

2. Bagaimana tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk semprit dengan

substitusi tepung ubi jalar ungu ?

3. Berapa perbedaan kadar antosianin antara produk kue semprit standar

dengan produk kue semprit tepung ubi jalar ungu ?

4. Bagaimana analisis proksimat pada produk tepung ubi jalar ungu ?

5. Berapa perbedaan tekstur pada kue semprit standar dengan kue semprit

tepung ubi jalar ungu?

6. Berapa harga jual dan BEP dari dengan substitusi tepung ubi jalar ungu ?

7. Bagaimana HACCP dari pembuatan kue semprit dengan substitusi tepung

ubi jalar ungu ?



E. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui variasi substitusi tepung ubi jalar ungu pada formula

kue  semprit.

2.  Untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap produk dengan

substitusi tepung ubi jalar ungu.

3. Untuk mengetahui perbedaan  kadar antosianin antara produk kue semprit

standar dengan produk kue semprit tepung ubi jalar ungu.

4. Untuk mengetahui analisis proksimat pada produk tepung ubi jalar ungu.

5. Untuk mengetahui perbedaan tekstur pada kue semprit standar dengan kue

semprit tepung ubi jalar ungu.

6. Untuk mengetahui analisis biaya produksi dari olahan tepung ubi jalar

ungu pada produk yang paling disukai.

7. Mengetahui HACCP yang digunakan dalam pembuatan semprit tepung

ubi jalar ungu.

F. MANFAAT PENELITIAN

1. Memperkaya kualitas produk makanan yang dapat dihasilkan dari

pengolahan tepung ubi jalar ungu.

2. Menghasilkan  semprit yang inovatif, layak konsumsi, layak jual dan

berpotensi sebagai makanan fungsional.

3. Untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang olahan tepung ubi

jalar ungu.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. UBI JALAR

Ubi Jalar (Ipomea batatas) berasal dari Barat Daya Amerika selatan

(Guatemala, Colombia, Equador, dan Peru), Papua New Guinea, Philipina dan

Afrika. Ubi jalar menempati ranking ke-7 sebagai bahan pangan dunia dengan

produksi mencapai 115 metrik ton. Ubi jalar menjadi makanan pokok di

daerah tertentu, sedangkan daun dan tangkainya dimanfaatkan sebagai

“makanan sehat”. Di Jepang pemanfaatan ubi jalar mulai dari juice, mie,

sampai snack, karena dianggap mengandung nutrisi yang tinggi kecuali

protein dan niacin, selain dari itu juga dimanfaatkan sebagai zat pewarna.

Nutrisi yang tinggi dicirikan dari tingginya kandungan karbohidrat, vitamin

(A, C, dan K) serta zat besi (Somantri, dkk, 2006). Menurut BPS tahun 2004

yang dikutip Aini (2004), produksi ubi jalar di Indonesia pada tahun 2004

mencapai 1.876.454 ton.

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuahn, tanaman ubi jalar

diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom = Plantae (tumbuh-tumbuahn)

Divisi = Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Subdivisi = Angiospermae (berbiji tertutup)

Kelas = Dicotyledonae (biji berkeping dua)

Ordo = Convolvulales



Famili = Convolvulaceae

Genus = Ipomea

Spesies = Ipomea Batatas Lsin Batatas Edalis Choisy.

(Rahmat Rukmana, 1997).

Ada beberapa jenis ubi jalar, yang paling umum adalah ubi jalar putih.

Selain itu ada juga yang ungu maupun merah. Ubi jalar putih mempunyai

kenampakan dan tekstur yang lebih kering dan lebih berpati. Ubi jalar putih

berukuran lebih gemuk dibandingkan ubi jalar merah.”Merah pertanda kaya

betakaroten. Sekalipun disebut ubi jalar merah, sebenarnya warna daging

buahnya adalah tidak merah, tapi kemerahan hingga jingga atau oranye.

Dibanding ubi jalar putih, tekstur ubi jalar merah lebih berair dan kurang

masir (sandy), tetapi lebih lembut. Rasanya tidak semanis yang putih

meskipun kadar gulanya tidak berbeda (Apraidji, 2006 dan

www.WholeHealthMD.com).

Di Jepang, ubi jalar warna ungu banyak digunakan sebagai zat

peawarna alami untuk makanan, penawar racun, mencegah sembelit, dan

membantu menyerap kelebihan lemak dalam darah. Pigmen antosianin pada

ubi jalar ungu lebih tinggi konsentrasinya dan lebih stabil bila dibandingkan

antosianin dari kubis dan jagung merah. Sudah banyak industri pewarna dan

minuman berkarbonat seperti es krim, pie, dan roti menggunakan ubi jalar

ungu sebagai bahan baku produknya. Pengmatan di lapangan menunjukkan,

harga ubi jalar yang dagingnya berwarna ungu lebih mahal, bisa mencapai tiga



sampai empat kali lipat dibandingkan ubi jalar lainnya

(www.suarapembaruan.com,).

Tabel 1. Komposisi Kimia Ubi Jalar Setiap 100 gr Bahan
No. Unsur Gizi Ubi Putih Ubi Ungu Ubi Kuning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kalori (kal)
Protein (g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)
Zat Besi (mg)
Natrium (mg)
Kalium (mg)
Niacin (mg)
Vitamin A (Si)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin B2 (mg)
Vitamin C (mg)
Air (%)
Bagian daging (%)

123,00
1,80
0,70
27,90
30,00
49,00
0,70

-
-
-

60,00
0,90

-
11,00
68,50
68.00

123,00
1,10
0,70
27,90
30,00
49,00
0,70

-
-
-

7.700,00
0,90

-
11,000
68,50
68,00

136,00
1,80
0,40
32,30
57,00
52,00
0,70
5,00

393,00
0,60

900,00
900,00

0,04
65,00

-
-

Sumber: Direktorat Gizi Depkes RI, 1981

Berdasarkan tabel di atas, kandungan gizi ubi jalar cukup lengkap dan

dapat memenuhi kebutuhan gizi bagi kesehatan tubuh. Zat-zat yang

terkandung di dalam ubi jalar dapat mencegah berbagai penyakit,

membangun sel-sel tubuh, menghasilkan energi, dan meningkatkan

metabolisme tubuh. Selain mengandung zat gizi, ubi jalar juga mengandung

zat anti gizi yang dapat menurunkan cita rasa sehingga masyarakat banyak

yang tidak menyukainya. Zat anti gizi tersebut adalah tripsin inhibiter. Zat

ini dapat menghambat kerja tripsin dalam mengurai protein sehingga

menyebabkan terganggunya pencernaan protein dalam usus. Akibatnya

tingkat penyerapan protein dalam tubuh menurun yang ditunjukkan dengan

timbulnya gejala diare. Selain itu ubi jalar mengandung senyawa-senyawa

seperti ipomemrone, furoaterpen kaumarin dan polifenal yang



menumbuhkan rasa pahit. Senyawa-senyawa terbentuk dalam jaringan

karena adanya luka serangan hama (Tsou, et al, 198 dikutip Djoko Sata

Damardjati, 1994).

Ubi jalar ungu mengandung antosianin yang sangat tinggi dibandingkan

dengan ubi jalar putih, kuning ataupun merah. Antosianin mempunyai

beberapa fungsi fisiologis, yaitu antioksidan, antikanker, antimutagemik,

antihipertensi, antihiperglisemia, dan pelindung hati (Suda dkk, 2005).

Kandungan antosianin pada tepung ubi jalar ungu dan ubi jalar kukus

kultivar Terlaje dari Pasifik Barat adalah 2,16 dan 2,17 mg/gram dengan

pengeringan beku (freeze drying), 1,03 dan 1,48 mg/gram dengan

pengeringan udara panas, serta 1,19 dan 1,18 mg/gram dengan pengeringan

oven vakum. Sedangkan kandungan polimer antosianin pada tepung ubi

jalar ungu dan ubi jalar kukus adalah 9,4 dan 36,8% dengan pengeringan

beku (freeze drying(, 19,5 dan 21,1 % dengan pengeringan udara panas,

serta 30,8 dan 40,5% dengan pengeringan oven vakum (Yang, 2005).

B. TEPUNG UBI JALAR UNGU

Di Indonesia pemanfaatan ubi jalar masih terbatas untuk bahan pangan

dan sedikit untuk bahan bakuindustri pangan, terutama untuk industri saus.

Umur simpan ubi jalar yang terbatas juga menjadi kendala dalam

pengolahannya. Akhir-akhir ini telah ada upaya untuk mengolah ubi jalar

menjadi tepung untuk lebih memperpanjang umur simpannya. Berdasarkan

hasil penelitian, tepung ubi jalar dapat dimanfaatkan menjadi bermacam-



macam produk pangan seperti roti, mie, biscuit dan lain-lain. Tepung ubi jalar

berpotensi sebagai pengganti tepung terigu terutama karena bahan bakunya

banyak terdapat di Indonesia dan rasanya manis sehingga dapat mengurangi

penggunaan gula pada pengolahannya (Aini,2004).

Tepung adalah satu bahan makanan yang digiling sehingga halus.

Penepungan berarti mengubah bentuk suatu bahan dengan cara penumbukan

atau penggilingan sehingga berbentuk halus. Tepung ubi jalar adalah hancuran

ubi jalar yang dihilangkan sebagian kadar airnya. Tepung ubi jalar tersebut

dapat dibuat secara langsung dan ubi jalar yang dihancurkan dan kemudian

dikeringkan, tetapi dapat pula dibuat dari gaplek ubi jalar yang dihaluskan

(digiling) dengan tingkat kehalusan 80 mesh (Lies Suprapti,2003:17). Tepung

ubi jalar berpotensi sebagai pengganti tepung terigu terutama karena bahan

bakunya banyak terdapat di Indonesia dan rasanya manis sehingga dapat

mengurangi penggunaan gula pada pengolahannya (Aini, 2004)

Menurut Aini (2004), tepung ubi jalar mempunyai banyak kelebihan

antara lain:

1. lebih luwes, untuk pengembangan produk pangan dan nilai gizi

2. lebih tahan disimpan sehingga penting sebagai penyedia bahan bakau

industri dan harga lebih stabil

3. memberi nilai tambah pendapatan produsen dan menciptakan industri

pedesaan.

4. meningkatkan mutu produk.



Pengolahan ubi jalar menjadi tepung hanya memerlukan teknologi yang

sederhana. Caranya ubi jalar dikupas kemudian dicuci bersih selanjutnya

dipotong tipis-tipis atau disawut dengan pisau atau alat pemotong lainnya.

Chips kemudian dijemur di bawah sinar matahari atau m,enggunakan alat

pengering dengan suhu maksimum 600 C selama 18 jam kemudian digiling.

Tepung bisa dimasukkan kantung plastik atau toples kaleng tertutup rapat

yang tahan disimpan dalam waktu enam bulan. Untuk menghasilkan tepung

berkualitas baik, sawut atau irisan umbi sebelum dijemur atau dikeringkan,

direndam terlebih dahulu dalam larutan natrium meta bisulfit. Rendemen

tepung ubi jalar dapat mencapai 20-30% tergantung pada varietas ubi jalar.

Garis besar proses pengolahan tepung ubi jalar dapat dilihat pada gambar 1.

Pengupasan dan Pencucian

Penyawutan dengan alat sawut

Pengepresan

Ubi Jalar Ungu Yang Telah Bersih

Pati

Daging Ubi Jalar Bersih

Sawut Basah

X

Air



Pati diurai

Pengeringan

Penepungan dan Pengayakan

Pengolahan ubi jalar menjadi tepung lebih memudahkan dalam

transportasi dan penggunaannya karena tepung ubi jalar dapat dicampur

dengan bermacam-macam tepung lain untuk memperoleh komposisi gizi

yang dikehendaki serta produk olahan yang lebih beragam. Untuk

meningkatkan nilai gizinya bisa ditambahklan tepung yang tinggi kadar

proteinnya, terutama tepung kacang-kacangan. Menurut penelitian

Antarlina (1994) komposisi terigu plus tepung ubi jalar dengan komposisi

80:20 layak digunakan sebagai bahan baku produk panggang dan

pemnbuatan mie. Pada produk panggang dan roti tawar, penggunaan

tepung ubi jalar hanya dapat mengganti sebagian tepung terigu, karena

pada pembuatan roti tawar diperlukan adanya komponen gluten yang

Gambar 1. Alur kerja pembuatan tepung ubi jalar
ungu

Sawut dan Pati Kering

Tepung Ubi Jalar Ungu

X



hanya terdapat pada tepung terigu, tidak ada pada tepung yang lain.

Sedangkan pada pembuatan jenis-jenis makanan yang lain seperti mie,

kue-kue basah dan biskuit, tepung ubi jalar dapat digunakan sebagai bahan

baku keseluruhan. Untuk pembuatan kue-kue kering (cookies), tepung ubi

jalar juga dapat digunakan sebagai bahan baku. Penggunaan tepung ubi

jalar sebagai bahan baku pembuatan kue bisa mencapai 100 persen. Pada

pembuatan cake dan cookies, penggunaan ubi jalar bisa mengurangi

kebutuhan gula sampai 20%. Sebagai bahan baku mie dan roti manis,

tepung ubi jalar dapat dibuat dari umbi segar bewarna putih. Untuk bahan

baku industri roti basah , cake atau kue-kue kering, tepung ubi jalar dapat

dibuat dari umbi segar bewarna putih, kuning atau jingga. Sedangkan

sebagai bahan baku industri kue yang diberi bahan coklat, tepung ubi jalar

dapat dibuat dari umbi bewarna ungu (Aini,2004).

Untuk pembuatan dan penampilan kue, ubi ungu menarik tanpa perlu

penggunaan pewarna ungu, akan tetapi untuk menjadi kue yang hanya

terbuat dari tepung ubi saja, jenis variasinya agak kurang mengingat

sifatnya sangat berbeda dari tepung yang lain yang telah biasa

dipergunakan sebagai standar bahan dasar jenis kue tertentu. Komposisi

zat gizi tepung ubi ungu per 100 gram: energi 375 kal, protein 3 gram,

lemak 0,55 gram, karbohidrat 89,5 gram (http://www.kompas.com)



C. COOKIES (KUE SEMPRIT)

1. Pengertian Cookies ( Kue Semprit )

Cookies adalah kue manis dalam bentuk kecil yang cara

membentuknya dengan cara mebentuknya pada loyang kemudian dibakar.

Dan bila dilihat dari kata kue kering (cookies) senyatanya menunjuk pada

cake dalam bentuk kecil (small cake). Selanjutnya berdasarkan bahan

dasar yang digunakan, banyak adonan kue kering yang menggunakan

adonan cake. Perbedaannya terletak pada jumlah telur, susu, dan cairan

yang digunakan dikurangi. Kondisi ini memudahkan dalam pencampuran

dan dapat mencapai kepadatan adonan yang dikehendaki. Cookies

menjadi mudah dibentuk dan tetap teguh manakala diletakkan di loyang

(Siti Hamidah, 1996: 87).

Kue semprit berbeda dengan kue kering lainnya, kue ini memiliki

tekstur yang unik biasanya berupa garis-garis atau guratan-guratan dalam

pola yang teratur, rasanya manis, gurih, dan renyah, penampilannya cantik.

Kue semprit ini memiliki ratusan jenis biasanya dijual dalam bentuk

kemasan atau toples denagn harga yang beragam. Membuat kue semprit

mudah hanya menggunakan alat penyemprot khusus tetapi dibutuhkan

kesabaran dan ketekunan (Hidayat, 2006).

Pembuatan cookies memerlukan ketelitian dalam penimbangan dan

sesedikit mungkin dalam menangani adonan. Aduk dengan sendok kayu

atau pengaduk lainnya, jangan banyak menggunakan tangan agar gluten



tidak mengembang. Keadaan ini menjadikan kue kering rapuh (Siti

Hamidah, 1996: 87).

2. Karakteristik Cookies ( Kue Semprit)

Cookies sangat bervariasi dalam hal bentuk, ukuran, aroma, dan

tekstur. Karakteristik ini spesifik untuk setiap jenis kue kering. Ada

cookies yang menghendaki krispi, ada yang menghendaki lembut, ada juga

yang menghendaki ringan. Untuk karakteristik kue semprit adalah sebagai

berikut:

a. Renyah

Kue semprit yang renyah dapat dicapai bila rendah dalam bahan

cair. Berikut ini beberapa factor yang dapat memberi sumbangan untuk

mencapai kerenyahan yang diinginkan:

1) Adonan yang digunakan untuk membuat berbagai kue kering

adalah kental. Dengan demikian cairan yang ada dalam adonan

rendah.

2) Kandungan gula dan lemak tinggi.

3) Adanya penguapan bahan cair yang ada dalam adonan yang terjadi

baik karena adanya temperature oven yang tinggi maupun

panjangnya waktu pembakaran.

4) Adanya ukuran kue kering yang kecil ataupun bentuk yang tipis

menyebabkan waktu dibakar kue kering lebih cepat kering.

5) Simpan dalam wadah tertutup. Penyerapan kelembapan dari udara

menyebabkan kue kering kehilangan kerenyahannya.



b. Mudah Digigit

Kelembapan merupakan factor penting yang diperlukan untuk

mendukung tingkat kekenyalan kue kering. Walaupun demikian factor-

faktor yang lain tetap diperlukan. Dengan kata lain semua kue kering yang

kenyal adalah lunak, tetapi tidak semua kue kering yang lunak adalah

kenyal. Faktor-faktor yang menjadikan cookies tidak kenyal:

1) Tinggi kandungan gula dan bahan cair tetapi rendah kandungan

lemaknya.

2) Proporsi gula tinggi

3) Menggunakan tepung kuat atau salah dalam pencampuran yang

menyebabkan gluten banyak dikembangkan.

3. Bahan-bahan pembuatan kue semprit

a). Tepung

Tepung yang digunakan sebaiknya tepung lunak dengankandungan

protein tepung 8-10 %. Kondisi ini menjadikan hasil kue kering merata

dengan baik, empuk. Bila menggunakan tepung dengan kadar protein

tinggi misalnya tepung kuat maka diperlukan tambahan lemak. Hal ini

tentu saja tidak menguntungkan dari segi biaya. Tepung yang akan

digunakan harus diayak dahulu agar memudahkan dalam pengadukan.

b). Gula

Gula yang digunakan sebaiknya gula halus karena mudah dalam

pengadukan bersama-sama dengan mentega. Gula pasir kasar

menjadikan kue kering menyebar secara maksimum selama



pembakaran dan sebagian ada yang masih berbentuk kristal. Kristal

gula ini akan meleleh saat dalam pembakaran menyebabkan hasil yang

keras.

c). Lemak

Yang paling baik adalah lemak dengan kandungan air rendah dan

tanpa rasa. Mentega dapat juga digunakan karena memiliki aroma dan

rasa yang khas. Usahakan aroma lemak tidak memperngaruhi rasa kue

kering.

d). Telur

Telur dapat mengilkat adonan. Bila digunakan dalam jum;lah

banyak maka kue kering akan lebih banyak mengembang, sehingga

penyebaran kue kering kurang. Ini menjadikan kue kering kurang

renyah. Gunakan kuning telur lebih banyak dari putihnya. Jumlah

putih telur yang terlalu banayk menyebabkan kue kering menjadi

keras. Kuning telur akan menambahkan warna pada hasil produk.

(Siti Hamidah, 1996: 88)

4. Resep dasar kue semprit

Berikut ini adalah resep dasar kue semprit

Tabel 2. Bahan Pembuatan Kue Semprit Untuk 1 Resep.

No Komposisi Resep Standar
1 Tepung terigu segitiga 550 gram
2 Tepung maizena 150 gram
3 Margarin 500 gram
4 Gula halus 200 gram
5 Telur 2 butir
6 Mocca Pasta 5 sdm

(Kumpulan Resep Unit Produksi PTBB FT UNY)



Cara membuat:

1) Campur gula halus dan mentega, mixer hingga agak putih.

2) Masukkan kuning telur, aduk rata dengan spatula.

3) Masukkan tepung terigu, tepung maizena, dan mocca pasta, aduk

hingga rata.

4) Spetkan dalam loyang, oven hingga matang.

D. ANTOSIANIN

Antosianin adalah pigmen alami yang bewarna ungu kebiruan dan

termasuk senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid adalah salah satu golongan

senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan.

Kandungan senyawa flavonoida sendiri dalam tanaman sangat rendah, yaitu

sekitar 0,25%. Senyawa-senyawa tersebut pada umumnya dalam keadaan

terikat / konjugasi dengan senyawa gula (Snyder dan Kwon, 1987).

Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu varietas Yamagawamurasaki

sebesar4 0,6 mg ekuivalen YGM-5b (peonidin 3-caffeoylsophoroside-5-

glucoside, Pn 3-caf.sop-5-glc) per gram dengan pigmen antosianin berupa

bentuk mono-or di-acylated cyaniding (YGM-1a, -1b, -2 dan -3) dan peonidin

(YGM-4b, -5a, -5b dan -60, serta aglikon peonidin. Pada ubi jalar ungu

varietas Ayamurasaki terdapat pigmen yang serupa dengan ubi jalar ungu

varietas Yamagawamurasaki (Suda dkk,2003).

Prior dan Cao (2000) juga melaporkan bahwa antosianin termasuk

dalam kelompok senyawa flavonoid yang selama ini belum banyak mendapat



perhatian dalam kaitannya dengan gizi manusia. Aktivitas antioksidan

antosianin terlihat baik pada buah berantosianin maupun pada antosianin

murni. Beberapa jenis antosianin bahkan mempunyai aktivitas antioksidan dua

kali lipat dibandingkan antioksidan komersial yang sudah banyak dikenal

selama ini, seperti katekin dan alfa-tokoferol (www.kompas.com).

Markakas dkk (1957), menemukan bahwa oksigen dan asam askorbat

dapat merusak antosianin didalam arbei. Bilamana nitrogen menggantikan

udara di dalam “headspace” sari buah arbei yang disimpan maka tambatan

antosianin menjadi lebih baik (Sakijda, 1989)

Daravigan dan Cani (1965) menemukan bahwa penyimpanan untuk

waktu yang lama dan suhu penyimpanan yang lebih tinggi mengurangi

banyaknya antosianin di dalam buah frambus merah yang dikalengkan. Sirup

yang lebih pekat dan oksigen di dalam headspace juga meningkatkan

pengrusakan warna (Sakijda, 1989).

Antosianin mempunyai berbagai fungsi fisiologis bagi tubuh manusia,

yaitu sebagai antioksidan, antimutagenik, antikanker, antihipertensi,

antihiperglisemia, dan pelindung hati. Ekstrak antosianin dari ubi jalar ungu

varietas Ayamurasaki menunjukkan berbagai fungsi fisiologis seperti

penangkap senyawa radikal bebas (radical-scavenging),  dan inhibitor ACE

(Angiotensin I-converting enzyme), dan inhibitor aglucosidase pada uji in

vitro. Selain itu bersifat pelindung hati (hepatoprotective), antihipertensi, dan

antihiperglisemia pada uji in vivo. Bukti-bukti tersebut mengindikasikan

bahwa ubi jalar ungu merupakan sumber antosianin yang sangat bermanfaat



bagi kesehatan. Varietas Ayamurasaki dan Murasakimasari merupakan

sumber pigmen antosianin yang paling baik karena mengandung antosianin

tertinggi dan kestabilan warna paling baik (Suda dkk,2003).

F. ANALISIS BIAYA

Analisis biaya adalah perhitungan mengenai biaya produksi meliputi

penyusutan alat, biaya, tenaga, dan biaya bahan. Penetapan harga barang dan

jasa yang efisien berdasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba

serta kombinasi optimal dari faktor – faktor yang sesuai dengan sifat

produknya, pasarnya, dan tujuan perusahaan.(Basu swasta dan Irawan, 2001)

Adapun analisis biaya tersebut antara lain terdiri dari :

1. Perhitungan harga jual  dengan menggunakan metode mark-up

Mark-up merupakan jumlah rupiah yang ditambahkan pada biaya dari

suatu produk untuk menghasilkan harga jual. Biasanya mark-up ini

ditentukan dengan prosentase dari biaya produk atau harga jual. Jika mark-

up itu ditentukan dari biaya produknya, maka prosentase Mark-up tersebut

harus dikalikan dengan biaya produk, kemudian ditambahkan pada biaya

produk. Dengan demikian akan di dapatkan sejumlah rupiah sebagai harga

jual. Mark-up yang ditetapkan dari harga jualnya adalah lebih kompleks

karena tidak dikalikan dengan biayanya. Disini harga jualnya ditentukan

dari biaya dibagi dengan satu dikurangi prosentase Mark –up (Basu

Swasta dan Irawan, 2002 : 256-257).

Dengan rumus sebagai berikut :



Harga Jual : Biaya Produk + (% mark-up x Biaya produk)

2. Perhitungan BEP dengan metode Break Event

Break event poin merupakan perhitungan pada volume berapa

(penjualan dan produksi) agar biaya total sama dengan penghasilan total

sehingga mengalami laba atau rugi (T. Tani Handoko, 1995).

Untuk memperoleh titik Break Event Poin dipakai metode

penetapan harga Break Event Poin dengan rumus sebagai berikut :

TBE(unit) : BTT
H-BVR

Dimana

TBE : Titik break event
BTT : Biaya tetap total
BV : Biaya variabel
P : Penjualan
H : Harga jual perunit
BVR : Biaya variabel rata – rata

(Basu swasta dan Irawan, 2002)

Biaya tetap disebut juga biaya umum, biaya ini tidak pernah

berubah-ubah yang termasuk biaya tetap diantaranya adalah biaya gaji

pegawai, peralatan listrik, air, transportasi. Kontribusi unit pada biaya

tetap merupakan selisih antara harga jual dengan biaya variabel per unit

G. HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point)

Salah satu sistem jaminan mutu pangan yang dilakukan untuk

pencegahan adanya suatu kontaminasi bakteri terhadap makanan adalah

dengan analisis HACCP. Menurut Badan Standarisais Nasional (1998),

sistem HACCP  merupakan sistem mutu yang menggunakan model jaminan



mutu dengan berdasarkan pada keamanan pangan (Food Saftey) sebagai

pendekatan utama. HACCP dapat pula didefinisikan sebagai pendekatan

sistematis yang digunakan dalam produksi makanan sebagai alat untuk

menjamin keamanan pangan.

Menurut Dillon dan Griffith (1996) dalam Nani Ratnaningsih, mendefinisikan

HACCP sebagai sistem manajemen keamanan pangan dengan strategi

mencegah bahaya dan resiko yang terjadi pada titik kritis  pada rantai produksi

makanan.

Menurut Australia Standart (AS 9002), HACCP adalah metode sistematis

dal;am menjamion mutu produk dengan menggunakan tujuh prionsip untuk

menguji potensi bahaya (preventif) daripada pengujian semata-mata pada

produk akhir, yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Bahaya

Ada tiga jenis potensi bahaya, yaitu biologis, kimiawi, dan fisik.

Potensi bahaya tersebut  dapat terjadi pada semua aspek produksi makanan

yaitu mulai dari bahan dasar hingga siap konsumsi. Bahaya Biologis

(mikrobiologis ) disebabkan oleh organisme patogen atau parasit yang

dapat menyebabkan infeksi atau keracunan makanan serta dapat

mngkontaminasi melalui jalur feses, air, debu dan tanah, dan penjamah

makanan. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran parasit ke

makanan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan pekerja dan

penanganan limbah yang baik.



Bahaya kimiawi dapat berasal dari bahan kimia yang terdapat

secara alami pada bahan makanan dan bahan kimia yang ditambahkan.

Sebenarnya bahan kimia yang ditambahklan digunakan secara tepat tidak

akan membahayakan bahan makanan. Bahaya fisikawi merupakan benda-

benda yang tidak biasanya ada dalam bahan makanan yang dapat

menyebabkan terganggunya kesehatan atau kecelakaan bagi konsumen.

Setelah mengetahui potensi bahaya, maka dilakukan analisis bahaya dan

penetapan resiko. Analisis bahaya merupakan evaluasi spesifik terhadap

produk pangan dan bahan mentah, ingredient, serta bahan tambahan untuk

menentukan resiko terhadap bahaya biologis, kimiawi, dan fisikawi.

2. Penetapan CCP (Critical Control Point)

Critical Control Point (CCP) merupakan bahan mentah (produksi dan

pemeliharaan), lokasi/kondisi/lingkungan, praktek kerja atau proseedur

yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mencegah bahaya

(CCP1) atau mengurangi (CCP2). Penentuan CCP dilakukan dengan

penerapan diagram pohon keputusan (decision tree).

3. Penetapan Batas Kritis pada setiap CCP

CCP yang melebihi batas kritis menunjukkan terjadinya bahaya bagi

kesehatan. Kenmungkinan bahaya dapat meningkat/berkembang, produk

telah diolah pada kondisi kesehatan yang tidak menjamin keamanan, dan

mutu bahan mentah yang mempengaruhi keamanan produk akhir.



4. Penetapan Sistem Monitoring pada setiap CCP

Monitoring merupakan kegiatan yang dijadwalkan atau pengamatan

terhadap CCP yang berhubungan dengan batas kritis. Monitoring

menetapkan secara ideal informasi waktu untuk tindakan perbaikan yang

dilaksanakan untuk mengembalikan pengendalian proses sebelum

diperlukannya penolakan produk. Monitoring dapat dilakukan dengan

pengamatan atau dengan pengukuran atau analisis terhjadap proses (waktu,

suhu, PH) dan sensoris.

5. Penetapan Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi yang spesifik harus dikembangkan untuk setiap CCP,

agar dapat menangani penyimpangan yang terjadi dari batas kritis.

Tindakan koreksi yang diambil harus menjamin bahwa CCP telah berada

di bawah kendali.

6. Penetapan Prosedur Verifikasi

Tujuan verifikasi adalah untuk memeriksa apakah program HACCP telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana HACCP yang ditetapkan masih

efektif.

7. Penetapan Dokumentasi dan Pencatatan

Penetapan atau pembukuan yang efisien dan akurat adalah penting dalam

penerapan HACCP. Keterangan yang harus didokumentasikan adalah

judul dan tanggal pencatatan, keterangan produk (kode, ntanggal, dan

waktu produksi), bahan, dan peralatan yang harus digunakan, proses yang

dilakukan, CCP, batas kritis yang ditetapkan, penyimpangan dari batas



kritis, tindakan koreksi/perbaikan yang harus dilakukan jika terjadi

penyimpangan dan karyawan yang bertanggung jawab dan identitas

operator.

Berikut ini adalah definisi istilah yang digunakan dalam HACCP :

a. Hazard (bahaya) bahaya biologis, kimia, fisik, atau kondisi yang dapat

menimbulkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan terhadap konsumen.

b. Critical Control Point (CCP) atau titik kritis pengendalian adalah titik

tahap atau prosedur pada suatu sistem makanan yang tidak terkendali yang

dapat mengakibatkan resiko kesehatan yang tidak diinginkan, atau setiap

titik tahap atau prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dapat

mencegah, menghilangkan, atu mengurangi resiko.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen

adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

(treatment) tertentu (Sugiyono, 2006). Ekperimen yang dilakukan dalam

penelitian ini termasuk dalam eksperimen murni (true experiment), dimana objek

penelitiannya sengaja dirubah dengan memberikan perlakuan (treatment) tertertu

dengan mengontrol variabel lainnya secara cermat (Hadari Nawawi, 2005). Objek

penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah produk kue semprit. Dalam

eksperimen terdapat 2 jenis kelompok, yaitu 1). Kelompok eksperimen: kelompok

yang objek penelitiannya mendapat perlakuan tertentu, 2). Kelompok  kontrol

(standar): kelompok yang objek penelitiannya tidak mendapat perlakuan

(treatment) tertentu, dengan kata lain kondisinya tetap. Ekperimen yang dilakukan

adalah 1 (satu) kali perlakuan tetapi dengan 3 (tiga) kali perbedaan secara

sekaligus, yaitu dengan pensubstitusian tepung ubi jalar ungu pada 3 (tiga)

formula yang berbeda dalam jumlah penggunaan tepung ubi jalar ungu.

Variabel dalam penelitian ini terletak pada jumlah tepung ubi jalar ungu

yang digunakan untuk pensubtitusian tiap-tiap formula kue semprit tepung ubi

jalar ungu. Pensubstitusian tepung ubi jalar ungu dalam pembuatan kue semprit

diasumsikan dapat menambah kandungan antosianin pada produk kue semprit,



karena berdasarkan dari kajian teori diketahui tepung ubi jalar ungu mengandung

antosianin yang tinggi.

B. DESAIN PENELITIAN

Penelitian menggunakan rancangan penelitian blok lengkap dengan 3 kali

ulangan percobaan dan 2 kali ulangan analisis sampel. Percobaan untuk

menemukan resep kue semprit tepung ubi jalar ungu dilakukan dengan

menggunakan 3 kali ulangan formula dengan perbedaan subtitusi tepung ubi jalar

ungu 60%, 80% dan 100%. Percobaan ini dilakukan 2 kali untuk menguji

konsistensi produk yang dihasilkan sehingga pada akhirnya akan diperoleh 3

macam formula kue semprit ubi jalar ungu.

F1 : 60 % F2 : 80 % F3 : 100 %
X X X

Keterangan:
X: Telah dianalisis

Gambar 2. Rancangan Penelitian Blok Lengkap

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Produksi Teknik Boga

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta untuk penentuan formula

semprit. Analisis kandungan gizi dan tekstur di LaboratoriumTeknologi

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gajah Mada.



2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – November 2006

D. BAHAN DAN ALAT PENELITIAN

1. Bahan Penelitian

a. Bahan pembuatan kue semprit

1). Tepung terigu

2). Tepung maizena

3). Mentega

4). Gula halus

5). Telur

b. Bahan untuk uji kesukaan

: Produk kue semprit dengan substitusi 60 %, 80 %, dan 100 %

c. Bahan untuk analisis antosianin : ubi jalar ungu, tepung ubi jalar ungu,

kue semprit, dan kue semprit dengan substitusi tepung ubi jalar ungu.

d. Bahan untuk analisis proksimat (lemak, protein, karbohidrat, kadar air

dan abu) adalah kue semprit tepung ubi jalar ungu

2. Alat Penelitian

a. Alat untuk membuat kue semprit tepung ubi jalar ungu : kom, mixer,

loyang, oven, spet, kompor, sendok, spatula. Cara yang digunakan

dapat dilihat pada lampiran.



b. Alat untuk uji sensori : borang penilaian, ballpoint, dan dessert plate.

Panelis disediakan 3 formula kue semprit, dan borang penilaian dan

disuruh menulis pada borang tersebut mengenai produknya. Borang

dapat dilihat pada lampiran.

c. Alat untuk analisis antosianin: seperangkat alat kromatografi kertas.

Cara analisis antosianin dapat dilihat pada lampiran.

E. JALANNYA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan 7 tahap, yaitu:

1.  Tahap 1: Pembuatan kue semprit dengan subtitusi tepung ubi jalar

ungu

Pembuatan kue semprit dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu

menggunakan rancangan formula seperti pada tabel 3, sedangkan proses

pembuatannya mengacu pada pembuatan kue semprit yang telah ada.

Tabel 3. Rancangan Kue Semprit Tepung Ubi Ungu

Bahan Resep
standar

Formula I
(60%)

Formula II
(80%)

Formula
III (100%)

Tpg. terigu 550 gr 220 gr 110 gr -
T. Ubi Ungu - 330 gr 440 gr 550 gr
T.Maizena 150 gr 150 gr 150 gr 150 gr
Mentega 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr
Gula halus 200 gr 200 gr 200 gr 200 gr
Telur 2 btr 2 btr 2 btr 2 btr
Chochochip 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram

Dengan adanya substitusi tepung ubi jalar ungu pada pembuatan kue

semprit diharapkan dapat diterima oleh masyarakat, dan dapat memberikan



asupan gizi terutama antosianin yang terkandung dalam ubi jalar ungu,

mengingat selama ini pemanfaatan ubi jalar hanya terbatas sebagai

makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Sehingga hal ini

dapat meningkatkan manfaat dan nilai ekonomi ubi jalar, serta

penganekaragaman jenis olahan ubi jalar. Adapun diagram alir proses

pembuatan kue semprit tepung ubi jalar ungu adalah sebagai berikut:

Aduk rata dengan spatula

Bentuk dengan spet

Hias dengan chochochip warna

Oven sampai matang

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Kue Semprit Tepung Ubi

Ungu

Tepung terigu, tepung
ubi, t.maizena

maizena

Mentega + gula halus
dimixer

telur

Kue Semprit



2. Tahap 2: Pengujian tingkat kesukaan masyarakat pada kue semprit

tepung ubi jalar ungu

Pengujian tingkat kesukaan masyarakat pada kue semprit dengan

subtitusi tepung ubi jalar ungu menggunakan metode hedonic test dengan

panelis tidak terlatih (Kartika, dkk, 1998)  yaitu masyarakat daerah Sleman

dengan umur maksimal 25 tahun, yang dipilih secara acak dengan jumlah

80 orang. Sifat sensoris yang akan diujikan adalah warna, bentuk, rasa,

tekstur, aroma dan sifat keseluruhan dari kue semprit tepung ubi jalar ungu

formula 1, 2 dan 3 (60%, 80% dan 100%). Kriteria penilaian adalah dari

nilai 1 (paling sangat disukai) sampai 7 (paling sangat tidak disukai).

3. Tahap 3: Analisis antosianin dan proksimat

Analisis gizi yang dilakukan adalah analisis antosianin secara kualitatif

menggunakan metode kromatograf kertas (Suhardi, 1997) dan kuantitatif

menggunakan metode spektrofotometri (Suhardi, 1997). Sedangkan

analisis proksimat yang dilakukan adalah Kadar Air (Cara

Pengeringan/Thermogravitimetri), Kadar Protein (Penentuan N-Total Cara

Makro-Kjeldahl yang Dimodifikasi), Kadar Lemak (dengan Soxhlet),

Kadar Abu dan Kadar Karbohidrat (by different).

4.  Tahap 4: Analisis Biaya

Analisis biaya dilakukan untuk mengetahui harga jual dan BEP produk

yang dihasilkan. Metode yang digunakan dalam analisis biaya adalah:



a. Perhitungan biaya produksi

Biaya produksi ditentukan dengan menjumlahkan biaya-biaya yang

dibutuhkan untuk membuat produk tersebut dari bahan mentah hingga

menjadi produk jadi. Setelah biaya produksi dijumlahkan maka akan

dapat dihitung harga jual yang diinginkan dari produk yang dibuat

(Basu Swasta dan Irawan, 2002)

b. Perhitungan harga jual

Menurut Basu Swasta dan Irawan (2002), perhitungan harga jual

menggunakan metode mark-up yaitu jumlah rupiah ditambahkan pada

biaya suatu produk untuk menghasilkan harga jual sehingga dihasilkan

perhitungan sebagai berikut:

Jumlah mark-up dapat ditentukan menurut kebijakan masing-

masing perusahaan atau industri yang bersangkutan. Dalam

perhitungan harga jual nantinya akan digunakan jumlah mark-up

sebesar 50% agar semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan  serta laba

yang diinginkan dapat tertutup dengan pendapatan yang diperoleh dari

penjualan produk.

c. Analisis BEP (Break Event Point)

Harga jual = biaya produk + (% mark-up + biaya produksi)



Metode penetapan harga yang dinamakan analisis Break Event Point

atau analisis impas merupakan perhitungan yang menggambarkan

hubungan biaya dan penghasilan untuk menentukan pada volume

berapa (penjualan atau produksi) agar biaya total sama dengan

penghasilan total sehingga tidak mengalami kerugian (Basu Swasta

dan irawan, 2002). Untuk memperoleh tingkat atau Titik Break Event

(TBE) dapat dipakai rumus:

TBE (unit)  =
BVR


Keterangan : TBE  = Titik Break Even Point

BTT = Biaya Tetap Total

H      = Harga Jual Per Unit

BVR = Biaya Variabel Rata-Rata

5. Tahap 5: Analisis HACCP

HACCP merupakan metode sistematis dalam menjamin mutu produk

kue semprit tepung ubi jalar ungu dengan menggunakan 7 prinsip. Ke 7

prinsip tersebut digunakan untuk menguji potensi bahaya dan menetapkan

system pengendalian dan menitik beratkan pada usaha pencegahan bahaya

dan resiko yang terjadi pada titik kritis pada proses pembuatan kue semprit

tepung ubi jalar ungu (Fardias, 1996: Forysthe dan Hayes, 1998: Mortimore

dan Wallace, 1998),  sebagai berikut:

a. Melakukan analisis bahaya

Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan Semprit pada prinsip yang

pertama dan berkaitan dengan bahan bahan baku  adalah :



1) Terigu sedang, tepung maizena, dan tepung ubi jalar ungu dalam

kantong kertas atau plastik, tidak ada kutu, dan tidak berbau apek.

2) Mentega dalam wadah berlapis plastik, perhatikan tanggal

kadaluarsa.

3) Gula halus dalam wadah tertutup, tidak ada kutu, dan tidak berbau

apek.

4) Telur (utuh) dalam rak yang bersihdengan kriteria tidak pecah,

tidak berbau busuk, tidak ada kotoran, masih dalh keadaan bagus.

b. Menentukan Critical control point (CCP)

Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan Semprit pada prinsip yang

kedua ini adalah :

1) Bahan : bahan yang digunakan harus memenuhi kriteria yang

sesuai dengan pengendalian mutu pangan seperti pemilihan bahan/

pensortiran bahan sesuai kriteria, pencucian bahan, penyimpanan

bahan.

2) Suhu : pengontrolan suhu saat penyimpanan bahan bahan, proses

pembuatan semprit (pemanggangan Semprit)

3) Waktu/lama : Pengontrolan waktu antara lain lama pengovenan

Semprit

c. Menetapkan batas-batas kritis pada setiap CCP

Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan Semprit pada prinsip yang

ketiga ini adalah keadaan yang bisa diterima dalam pembuatan semprit

ini adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan CCP yang diinginkan



yaitu mencakup kualitas bahan, pengontrolan terhadap suhu dalam

proses penyimpanan, pembuatan Semprit. Contoh dalam hal

pengontrolan suhu agar produk yang dihasilkan tidak gosong, dan

bertekstur rapuh.

d. Menetapkan prosedur pemantauan

Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan semprit  pada prinsip yang

keempat ini adalah :

1). Proses utama (lama/waktu)

a) Penncampuran – secara manual

b) Pembentukan – secara manual

c) Pengovenan – dalam oven dengan suhu 150 derajat kurang

lebih 20 menit.

2) Hazard Utama yang perlu diperhatikan dalam bahan

a) Bahan yang digunakan harus bersih.

b)  Kelangsungan hidup dan pertumbuhan pembentukan spora.

c). Materi asing berbahaya seperti logam.

3). Tindakan pengendalian utama

a) Kontrol pemasok dan sertifikasi bahan baku.

b) Kontrol suhu dan waktu (pengovenan)

c) Pencegahan kontaminasi silang

e. Menetapkan tindakan korektif



Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan semprit  pada prinsip yang

kelima ini adalah : mencari atau menambah metode atau prosedur baru

jika hasil pemantauan CCP menunjukkan hilangnya control.

f. Menetapkan prosedur verifikasi yaitu penerapan metode, prosedur atau

tes di samping penerapannya dalam pemantauan untuk menentukan

kepatuhan terhadap rencana HACCP dan/atau apakah rencana HACCP

itu perlu diubah.

g. Menetapkan prosedur dokumentasi.

Hal-hal yang dilakukan dalam pembuatan semprit pada prinsip yang

ketujuh ini adalah : dokumentasi terhadap metode atau prosedur baru

yang telah ditetapkan.

F. ANALISIS DATA

1. Analisis data untuk data uji kesukaan menggunakan analisis varian satu

jalur pada taraf signifikansi 5 %. Apabila terdapat perbedaan nyata pada

sample yang diujikan maka diadakan uji lanjut dengan menggunakan

metode LSD (Least Signifficant Difference).

2. Analisis kadar antosianin dengan menggunakan metode kromatografi,

analisis proksimat yaitu kadar air dengan pengeringan /

Thermogravitimetri, kadar protein dengan Makro-Kjeldahl, kadar lemak

dengan soxhlet, kadar abu dan kadar karbohidrat dengan by different.

3. Analisis tektur pada produk kue semprit tepung ubi jalar ungu dengan

menggunakan uji statistic t-test.



4. Analisis biaya dengan menggunakan mark-up 50 % dan titik BEP

dengan rumus:

TBE (unit)  =
BVR


Keterangan : TBE  = Titik Break Even Point

BTT = Biaya Tetap Total

H      = Harga Jual Per Unit

BVR = Biaya Variabel Rata-Rata

5. Analisis HACCP dengan menetukan titik kritis pada pembuatan kue

semprit tepung ubi jalar ungu



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini terdapat tiga

formula yang digunakan pada pembuatan kue semprit tepung ubi jalar ungu

yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel. 4.  Resep kue semprit tepung ubi jalar ungu untuk 1 resep, hasil
1200 gram

Bahan Resep
standar

Formula I
(60%)

Formula II
(80%)

Formula
III (100%)

Tpg. terigu 550 gr 220 gr 110 gr -
T. Ubi Ungu - 330 gr 440 gr 550 gr
T.Maizena 150 gr 150 gr 150 gr 150 gr
Mentega 500 gr 500 gr 500 gr 500 gr
Gula halus 200 gr 200 gr 200 gr 200 gr
Telur 2 btr 2 btr 2 btr 2 btr
Chochochip 50 gram 50 gram 50 gram 50 gram

a. Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu Formula 1

Produk kue semprit ubi jalar ungu formula pertama menggunakan

subtitusi tepung ubi jalar ungu sebanyak 60% dari berat tepung terigu yang

digunakan yaitu 330 gram tepung ubi jalar ungu sedangkan tepung terigu

segitiga menggunakan 220 gram. Adonan yang dihasilkan sudah baik,

berwarna ungu agak coklat karena penggunaan mocca pasta dan tepung

ubi ungu tersebut, adonan berbau agak apek karena tepung ubi yang

digunakan pada awalnya memang demikian.



Karakteristik kue semprit yang dihasilkan adalah tekstur semprit

agak keras, berbau tepung ubi, berbentuk mawar, warna semprit ungu

kecoklatan dan hiasan chochochip mempercantik penampilan semprit yang

dihasilkan. Berikut ini adalah gambar dari produk kue semprit formula 1:

Gambar 4. Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu Formula 1 (60 %)

b. Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu Formula 2

Produk kue semprit ubi jalar ungu formula kedua menggunakan

subtitusi tepung ubi jalar ungu sebanyak 80% dari berat tepung terigu yang

digunakan yaitu 440 gram tepung ubi jalar ungu sedangkan tepung terigu

segitiga menggunakan 110 gram. Adonan yang dihasilkan sudah baik,

berwarna ungu agak coklat karena penggunaan mocca pasta dan tepung

ubi ungu tersebut, adonan berbau agak apek karena tepung ubi yang

digunakan pada awalnya memang demikian.

Karakteristik kue semprit yang dihasilkan adalah tekstur kue

semprit agak keras, berbau tepung ubi, berbentuk mawar, warna semprit

ungu kecoklatan dan hiasan chochochip mempercantik penampilan semprit



yang dihasilkan. Berikut ini adalah gambar dari produk kue semprit

formula 2:

Gambar 5. Produk Kue Semprit Formula 2 (80 %)

c. Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu Formula 3

Produk kue semprit ubi jalar ungu formula ketiga menggunakan

subtitusi tepung ubi jalar ungu sebanyak 100% dari berat tepung terigu

yang digunakan yaitu 550 gram tepung ubi jalar ungu dan tidak

menggunakan tepung terigu. Adonan yang dihasilkan baik, namun agak

keras sehingga agak sulit waktu dicetak pada loyang, berwarna ungu tua

karena karena penggunaan tepung ubi 100 %, adonan berbau apek karena

tepung ubi yang digunakan pada awalnya memang demikian.

Karakteristik kue semprit yang dihasilkan adalah tekstur semprit

keras,  berbau tepung ubi yang lebih menyengat dibandingkan dengan

kedua formula sebelumnya, berbentuk mawar, warna semprit ungu tua dan

hiasan chochochip mempercantik penampilan semprit yang dihasilkan.

Berikut ini adalah gambar dari produk kue semprit formula 3:



Gambar 6. Produk Kue Semprit Formula 3 (100 %)

Dalam pembuatan produk kue semprit ini tepung ubi jalar dapat

menggantikan tepung terigu. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh

M. Lies suprapti (2003), bahwa dalam pembuatan kue kering, tepung ubi

jalar dapat emnggantikan fungsi tepung terigu hingga 100 %.

Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah rangkuman karakteristik

kue semprit tepung ubi jalar ungu dari ketiga formula dapat dilihat pada

tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Karakteristik Ketiga Formula Kue Semprit Tepung

Ubi Jalar Ungu

Karakteristik
Produk Kue Semprit

Standar Formula 1 Formula 2 Formula 3
Adonan Lunak,

mudah dispet
Lunak, mudah
dispet

Lunak, mudah
dispet

Agak keras,
mudah dispet

Tekstur Rapuh Agak keras Agak keras Agak Keras
Aroma Mocca Pasta Mocca pasta,

sedikit apek
karena tepung

Mocca pasta,
sedikit apek
karena tepung

Mocca pasta,
sedikit apek
karena tepung

Warna Coklat Coklat
keunguan

Coklat
keunguan

Ungu
kecoklatan

Rasa Manis Manis, tepung
ubi agak
terasa

Manis, tepung
ubi terasa

Manis, tepung
ubi sangat
terasa



2. Hasil Uji Kesukaan

Tujuan pengujian ini untuk mengetahui produk yang paling disukai oleh

konsumen. Uji kesukaan ini dilakukan terhadap 80 orang panelis tidak terlatih

yaitu masyarakat daerah Sleman, dan sekitarnya yang diambil secara acak

yang berumur 15 - 25 tahun. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan jika

panelis yang digunakaan terlalu muda atau terlalu tua maka kemungkinan

besar mereka tidak akan maksimal dalam memberikan penilaian pada borang

yang telah disediakan.

Setelah dilakukan uji kesukaan dari ketiga produk maka data yang

diperoleh dianalisis dengan analisis varian satu jalur dengan taraf signifikansi

5%. Hasil yang diperoleh dari analisis data dapat terlihat seperti tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Kesukaan Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu

No Karakteristik F1 (837) F2 (143) F3(321) Jumlah
1 Warna 2,59 2,83 2,64 8,06
2 Rasa 3,14 3,54 3,50 10,18
3 Aroma 2,96 3,29 3,08 9,33
4 Keempukan 2,69 3,25 3,01 8,95
5 Keseluruhan 2,9 3,5 3,31 9,71

Jumlah 14,28 16,41 15,54 46,23
Rerata 2,86 3,29 3,20

Cukup
Disukai

Cukup
Disukai

Cukup
Disukai

Berdasarkan hasil di atas dapat dapat disimpulkan bahwa nilai rerata

ketiga produk memiliki kategori cukup disukai. Untuk mengetahui ada

tidaknya tingkat kesukaan selanjutnya dihitung menggunakan analisis varian

satu jalur dengan taraf signifikansi 5 %.



Hasil yang diperoleh dari analisis data tersebut dapat terlihat seperti tabel

berikut:

Tabel 7.  Anava Pada Produk Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu
Sumber
variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 0,45872 0,22936 25,427 4,46 8,65
Panelis (5) 4 0,8629 0,215725 2,16700
Error 8 0,07218 0,00902
Total 14 1,3938 0,09955

F hitung > F tabel (5 %) berarti ada perbedaan signifikan tingkat

kesukaan terhadap produk semprit tepung ubi jalar ungu sehingga perlu

dilakukan uji lanjut dengan LSD. Hasil yang diperoleh dari uji lanjut dengan

manggunakan LSD adalah sebagai berikut:

A - B  = 0,09000 < 0,09685 = tidak berbeda nyata

A - C  = 0,43000 > 0,09685 = berbeda nyata

B - C  = 0,34000 > 0,09685 = berbeda nyata

Keterangan:

A = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 80%

B = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 100%

C = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 60%

Dari hasil uji kesukaan diatas terhadap ketiga formula, dapat diperjelas

melalui hasil perhitungan terhadap masing-masing sifat sensoris yang

diujikan:



a. Warna

Dalam uji kesukaan tersebut, panelis diminta untuk memberikan

penilaian terhadap 3 sampel Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu sesuai

dengan tingkat kesukaan panelis terhadap warna yaitu ungu agak coklat

dengan nilai mean sebesar 2,69. Hasil dari uji kesukaan tersebut, selanjutnya

dibuat tabel, dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Anava Warna Terhadap Ketiga Produk
Sumber
variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 2,508333 1,254167 2,67 3,0512 4,7436
Panelis (80) 79 145,2667 1,838819 3,92
Error 158 74,15833 0,469357
Total 239 221,9333 0,928591

Dari anava diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesukaan konsumen

terhadap warna pada semprit ubi jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi jalar

ungu sebesar 60%, 80% dan 100% tidak berbeda nyata.

Oleh karena F hitung < F tabel (5 %) berarti tidak ada perbedaan

signifikan tingkat kesukaan terhadap warna semprit tepung ubi jalar ungu

sehingga  tidak perlu dilakukan uji lanjut dengan LSD.

b. Aroma

Dalam uji kesukaan tersebut, panelis diminta untuk memberikan

penilaian terhadap 3 sampel Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu sesuai

dengan tingkat kesukaan panelis terhadap aroma yaitu beraroma ubi dengan

nilai mean sebesar 3,11. Hasil dari uji kesukaan tersebut, selanjutnya dibuat

tabel, dapat dilihat pada tabel 9.



Tabel 7. Anava Aroma Terhadap Ketiga Produk
Sumber
variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 4,358333 2,179167 2,96 3,0512 4,7436
Panelis (80) 79 162,5167 2,057173 2,79
Error 158 116,3083 0,736129
Total 239 283,1833 1,184863

Dari anava diatas dapat dilihat bahwa tingkat kesukaan konsumen terhadap

aroma pada semprit ubi jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu

sebesar 60%, 80% dan 100% tidak berbeda nyata.

Oleh karena F hitung < F tabel (5 %) berarti tidak ada perbedaan

signifikan tingkat kesukaan terhadap aroma semprit tepung ubi jalar ungu

sehingga  tidak perlu dilakukan uji lanjut dengan LSD.

c. Rasa

Dalam uji kesukaan tersebut, panelis diminta untuk memberikan penilaian

terhadap 3 sampel Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu sesuai dengan tingkat

kesukaan panelis terhadap rasa yaitu manis dan berasa ubi dengan nilai mean

sebesar 3,40. Hasil dari uji kesukaan tersebut, selanjutnya dibuat tabel, dapat

dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Anava Rasa Terhadap Ketiga Produk
Sumber
variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 7,808333 3,904167 6,04 3,0512 4,7436
Panelis (80) 79 283,1833 3,584599 5,54
Error 158 102,1917 0,646783
Total 239 393,1833 1,645119



F hitung > F tabel (5 %) berarti ada perbedaan signifikan tingkat

kesukaan terhadap rasa semprit tepung ubi jalar ungu sehingga perlu

dilakukan uji lanjut dengan LSD. Hasil yang diperoleh dari uji lanjut dengan

manggunakan LSD adalah sebagai berikut:

A - B  = 0,0375 < 0,298519 = tidak berbeda nyata

A - C  = 0,4000 > 0,298519 = berbeda nyata

B - C  = 0,3625 > 0,298519 = berbeda nyata

Keterangan:

A = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 80%

B = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 100%

C = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 60%

Dari anava diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat kesukaan

konsumen terhadap rasa pada semprit tepung ubi jalar ungu dengan subtitusi

tepung ubi jalar ungu sebesar 80% dengan 100% tidak berbeda nyata tetapi

dengan subtitusi 60%  adalah berbeda nyata. Sedangkan antara semprit ubi

jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu sebesar 100% dengan 60%

adalah berbeda nyata.

d. Keempukan

Dalam uji kesukaan tersebut, panelis diminta untuk memberikan

penilaian terhadap 3 sampel Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu sesuai

dengan tingkat kesukaan panelis terhadap keempukan yaitu rapuh dengan

niali mean sebesar 2,98. Hasil dari uji kesukaan tersebut, selanjutnya dibuat

tabel, dapat dilihat pada tabel 11.



Tabel 11. Anava Keempukan Terhadap Ketiga Produk
Sumber
Variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 12,75833 6,379167 11,13 3,0512 4,7436
Panelis (80) 79 216,6 2,741772 4,78
Error 158 90,575 0,573259
Total 239 319,9333 1,338633

F hitung > F tabel (5 %) berarti ada perbedaan signifikan tingkat

kesukaan terhadap rasa semprit tepung ubi jalar ungu sehingga perlu

dilakukan uji lanjut dengan LSD. Hasil yang diperoleh dari uji lanjut dengan

manggunakan LSD adalah sebagai berikut:

A - B  = 0,2375 < 0,28104 = tidak berbeda nyata

A - C  = 0,5625 > 0,28104 = berbeda nyata

B - C  = 0,3250 > 0,28104 = berbeda nyata

Keterangan:

A = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 80%

B = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 100%

C = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 60%

Dari anava diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat kesukaan

konsumen terhadap rasa pada semprit tepung ubi jalar ungu dengan subtitusi

tepung ubi jalar ungu sebesar 80% dengan 100% tidak berbeda nyata tetapi

dengan subtitusi 60%  adalah berbeda nyata. Sedangkan antara semprit ubi

jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu sebesar 100% dengan 60%

adalah berbeda nyata.



e. Keseluruhan

Dalam uji kesukaan tersebut, panelis diminta untuk memberikan

penilaian terhadap 3 sampel Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu sesuai

dengan tingkat kesukaan panelis terhadap produk keseluruhan yaitu sudah

layak konsumsi dan layak jual dengan nilai mean sebesar 3,24. Hasil dari uji

kesukaan tersebut, selanjutnya dibuat tabel, dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10.  Anava Keseluruhan Terhadap Ketiga Produk
Sumber
variasi db JK RJK F hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (3) 2 15,075 7,5375 16,33 3,0512 4,7436
Panelis (80) 79 245,4625 3,10712 6,73
Error 158 72,925 0,461551
Total 239 333,4625 1,395241

F hitung > F tabel (5 %) berarti ada perbedaan signifikan tingkat

kesukaan terhadap keseluruhan semprit tepung ubi jalar ungu sehingga perlu

dilakukan uji lanjut dengan LSD. Hasil yang diperoleh dari uji lanjut dengan

manggunakan LSD adalah sebagai berikut:

A - B  = 0,2375 < 0,252175 = tidak berbeda nyata

A - C  = 0,6000 > 0,252175 = berbeda nyata

B - C  = 0,4125 > 0,252175 = berbeda nyata

Keterangan:

A = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 80%

B = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 100%

C = Semprit tepung ubi ungu dengan subtitusi tepung ubi sebanyak 60%



Dari anava diatas dapat diambil kesimpulan yaitu tingkat kesukaan

konsumen terhadap keseluruhan pada semprit tepung ubi jalar ungu dengan

subtitusi tepung ubi jalar ungu sebesar 80% dengan 100% tidak berbeda nyata

tetapi dengan subtitusi 60%  adalah berbeda nyata. Sedangkan antara semprit

ubi jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu sebesar 100% dengan

60% adalah berbeda nyata.

Tingkat kesukaan konsumen terhadap ketiga formula dari produk kues

emprit tepung ubi jalar ungu berbeda nyata, sehingga untuk menentukan

produk yang paling disukai diambil formula yang terendah penggunaan

tepung ubi jalar ungu 60 % yaitu pada formula 1 dengan rerata 2,86. Hal ini

diharapkan dapat memperoleh produk yang tinggi kandungan antosianinnya

karena penggunaan tepung ubi jalar ungu yang digunakan.

3. Hasil Analisis Antosianin dan Proksimat

a. Analisis antosianin

Analisis antosianin dilakukan terhadap empat sampel yaitu ubi ungu

mentah, tepung ubi ungu, kue semprit standar dan kue semprit tepung ubi

jalar yang paling disukai yaitu semprit dengan subtitusi tepung ubi jalar

sebanyak 60%. Banyaknya ulangan analisis yang dilakukan adalah 2 kali

ulangan sampel dan 3 kali ulangan analisis sehingga diperoleh 6 macam

angka analisis untuk setiap sampel yang diujikan. Hasil analisis antosianin

yang sudah disetarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 13. Hasil Analisis Antosianin

Ulangan
Sampel

Ubi Mentah Tepung Ubi
Semprit
Standar

S.Tepung Ubi
Ungu

1 10,93508 mg 7,865467 mg 0 4,10234 mg
2 11,21817 mg 7,8907 mg 0 4,07943 mg
3 11,1721 mg 7,8717 mg 0 4,0916 mg
4 8,2757 mg 7,5894 mg 0 3,2538 mg
5 7,9923 mg 7,5817 mg 0 3,2746 mg
6 7,9285 mg 7,59701 mg 0 3,2694 mg

Jumlah 57,52178 mg 46,39591 mg 0 22,07117 mg
Rerata 9,586963 mg 7,732652 mg 0 3,678528 mg

Hasil analisis data kandungan antosianin dengan menggunakan

analisis varian satu jalur dengan taraf signifikansi 5% dapat dilihat pada

tabel dibawah ini:

Tabel 14. Anava Kandungan Antosianin

Sumber variasi db JK RJK F
hitung

F tabel
0,05 0,01

Sampel (4) 3 329,520 109,84 189,281 5,41 11,39
Ulangan (6) 5 6,4451 1,28902 0,086
Error 15 8,7057 0,5803
Total 23 344,6708 14,9856

F hitung > F tabel (5 %) berarti ada perbedaan signifikan kandungan

antosianin pada ubi jalar ungu mentah, tepung ubi jalar ungu, kue semprit

standar dan kue semprit tepung ubi jalar ungu sehingga perlu dilakukan

uji lanjut dengan LSD. Hasil yang diperoleh dari uji lanjut dengan

menggunakan LSD adalah sebagai berikut:

A - B  = 1,8543 > 1,26883 = berbeda nyata

A - C  = 5,90843 > 1,26883 = berbeda nyata

A - D  = 9,586963 > 1,26883 = berbeda nyata

B - C  = 4,054124 > 1,26883 = berbeda nyata



B - D  = 7,732652 > 1,26883 = berbeda nyata

C - D  = 3,678528 > 1,26883 = berbeda nyata

Keterangan:

A : Ubi Jalar Ungu Mentah
B : Tepung Ubi Jalar Ungu
C : Semprit Tepung Ubi Ungu
D : Semprit Standar

Dari anava diatas dapat diambil kesimpulan yaitu kandungan

antosianin pada ubi jalar ungu mentah, tepung ubi jalar ungu, semprit

standar, semprit tepung ubi jalar ungu berbeda nyata.

Untuk memperjelas gambaran kandungan antosianin pada keempat

produk yang diujikan dapat dilihat pada grafik kandungan antosianin

berikut:
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Gambar 7. Grafik kandungan antosianin

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kandungan

antosianin dari ubi jalar mentah setelah diolah menjadi tepung ubi jalar



ungu. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan antosianin pada saat

pengolahan. Seperti yang telah diungkapkan dalam kajian teori, antosianin

rusak karena air (antosianin larut air) sehingga pada saat pencucian ubi

terjadi kerusakan antosianin. Pada batang ketiga terlihat kandungan

antosianin pada kue semprit standar dan batang berikutnya

menggambarkan kandungan antosianin pada kue semprit tepung ubi jalar

ungu. Dapat terlihat terjadi kenaikan yang tidak terhingga.

b. Analisis Proksimat

Analisis proksimat meliputi 5 macam analisis gizi yaitu analisis

kadar lemak, protein, karbohidrat, air dan abu. Sampel yang diujikan

kandungan proksimatnya adalah semprit tepung ubi jalar dengan subtitusi

tepung ubi jalar sebesar 60%. Berikut ini hasil dari kadar proksimat kue

semprit tepung ubi jalar ungu:

Tabel 14. Hasil Analisis Proksimat Kue Semprit Tepung Ubi Jalar
Ungu

Ulangan Kadar
Air

Lemak Protein Karbohidrat Kadar
Abu

1 2,3826 35,2270 3,2122 57,3767 1,8015
2 2,3395 35,1698 3,1085 57,5886 1,7936
3 2,3865 35,5115 3,1919 57,1539 1,7562
4 1,0134 33,9754 3,2523 60,0498 1,7091
5 1,0312 34,0646 3,2832 59,9023 1,7187
6 1,0276 33,9065 3,2617 60,0719 1,7323

Jumlah 10,1808 207,8548 19,3098 352,1432 10,5114
Rerata 1,6968 34,6424 3,2183 58,6906 1,7519
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Gambar 8. Grafik Analisis Proksimat

4. Analisis Tekstur

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keempukan pada produk

semprit. Dalam analisis ini digunakan 2 sampel yaitu kue semprit standar dan

kue semprit tepung ubi ungu. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui adanya

perbedaan tingkat keempukan pada kue semprit standar dengan kue semprit

tepung ubi ungu. Semakin besar angka yang diperoleh dari pengujian ini

menunjukkan bahwa semakin keras produk yang dihasilkan. Berikut ini hasil

dari pengujian tekstur.



Tabel 15. Hasil Analisis Tekstur Pada Kue Semprit Tepung Ubi

Ungu.

Ulangan
Tekstur

Kue Semprit
Standar

Kue Semprit
Tepung Ubi Ungu

1 52,508293 82,1216
2 32,307583 105,9269
3 42,407938 102,7211
4 103,277115 85,8606
5 86,530243 93,2835
6 94,903679 89,3268

Jumlah 411,93486 559,2405
Rerata 68,6558 93,2068

Dari perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 9 diketahui bahwa

harga t hitung lebih kecil dari t tabel (1,6085 < 2,228), maka dapat diketahui

bahwa pada kue semprit standar dan kue semprit tepung ubi ungu tidak

terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat keempukan pada produk

keduanya. Jadi kue semprit tepung ubi jalar lebih keras disbanding kue

semprit standar.

5. Hasil Analisis Biaya

Perhitungan harga jual menggunakan metode mark-up yang bertujuan

untuk mengetahui berapa produk itu akan dijual dengan keuntungan yang kita

inginkan. Keuntungan dapat diperoleh dengan adanya kenaikan biaya produk

yang dibuat. Kenikan yang kita tentukan seharusnya dapat menutupi biaya

tetap, biaya variabel dan juga mencakup laba yang kita inginkan. Sedangkan

untuk menghitung titik impas menggunakan metode BEP (Break Event Point).

Produk yang dihitung harga jualnya adalah yang paling disukai yaitu kue



semprit tepung ubi jalar ungu dengan subtitusi tepung ubi ungu sebanyak

60%.

1. Perhitungan harga jual

Biaya pembuatan kue semprit tepung ubi jalar ungu

Rendeman yang dihasilkan dari pembuatan tepung ubi jalar ungu sebesar

24,2%, hal ini menunjukkan dalam 1 kg ubi jalar mentah dapat

menghasilkan 242 gr tepung ubi jalar ungu yang siap diolah menjadi

produk selanjutnya. Dalam satu resep kue semprit tepung ubi jalar ungu

membutuhkan tepung ubi jalar ungu sebanyak 330 gr. Pegawai yang

bekerja sebanyak tiga orang, dalam sehari mereka mampu membuat

6 resep @ 1200 gram. Tepung yang dibutuhkan dalam satu hari sebanyak

6 x 330 gr = 1980 gr, sehingga ubi mentah yang dibutuhkan untuk

menghasilkan tepung tersebut adalah 8,5 kg. Dalam satu bulan (25 hari)

perusahaan dapat memproduksi kue semprit tepung ubi jalar ungu

sebanyak 25 hari x 6 resep @ 1200 gram (150 resep @ 1200 gram). Biaya

yang dibutuhkan untuk produksi kue semprit tepung ubi jalar ungu dalam

waktu satu bulan adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Daftar Biaya Pembuatan Tepung Ubi Jalar Ungu
Nama
Bahan

Jumlah/
Hari

Jumlah/
Bulan

Harga Satuan Harga Total

Ubi ungu 8,5 kg 212,5 kg Rp. 2.500/kg Rp. 531.250
Biaya
Penepungan

8,5 kg 212,5 kg Rp. 5.000/kg Rp. 1.062.500

Jumlah Rp. 1.593.750



Biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan kue semprit tepung ubi jalar

ungu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 17. Biaya Pembuatan Kue Semprit Tepung Ubi Jalar Ungu
Nama Bahan Ukuran/Hr Ukuran/

Bln
Harga
Satuan

Jumlah

Tepung  ubi ungu 1980 gr 49,5 kg - Rp.1.593.750
Tepung segitiga 1320 gr 33 kg Rp. 4.000/kg Rp.   132.000
Tepung maizena 900 gr 22,5 kg Rp.3.300/bks Rp . 495.000
Margarin 3000 gr 75 kg Rp.9000/kg Rp. 675.000
Telur 12 btr 300 btr Rp.8000/kg Rp. 150.000
Gula Halus 1,2 kg 30 kg Rp.8000/kg Rp. 240.000
Chochochip 1 kg 25 kg Rp.8000/kg Rp. 600.000
Mocca pasta 1800 ml 4,5 liter Rp.30.000/kg Rp. 180.000
Bahan Bakar 5 liter 75 liter Rp.2600/liter Rp.     195.000

Jumlah Rp.4.260.750

Perhitungan harga jual

Harga jual keseluruhan = Biaya Produk + (% mark-up x Biaya Produk)

= Rp. 4.121.850,00 + ( 50% x Rp.4.121.850,00)

= Rp.6.182.775,00

Harga jual perkilogram =
perhariproduksi

nkeseluruhajualah arg

=
gram

Rp

1200150

00,775.182.6.



=
gram

Rp

000.180

00,775.182.6.

= Rp. 34,34 / gram

= Rp. 34,5 / gram

= Rp. 34.500,00/kg



2. Perhitungan Break Event Point:

Biaya Peralatan:

Biaya peralatan yang digunakan pada pembuatan kue semprit  tepung ubi

jalar ungu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Biaya Peralatan
No. Nama Alat Harga

1. Mixer 1 buah Rp 300.000,00
2. Oven 2 buah Rp 160.000,00
3. Kompor 2 buah Rp 140.000,00
4. Loyang 5 buah Rp 40.000,00
5. Spet 4 buah Rp 24.000,00
6. Kom 6 buah Rp 15.000,00
7. Kuas 2 buah Rp 5.000,00
8. Spatula Rp 2.000,00
9. Timbangan Rp 45.000,00
10. Plastic wrap Rp 12.000,00
11. Sendok 2 buah Rp 3.000,00

Jumlah Rp 746.000,00

Biaya variabel perpotong =
gram

Rp

1200150

00,750.260.4.



=
gram

Rp

000.180

00,750.260.4.

= Rp. 23,67 / gram

= Rp. 23,7 / gram

= Rp. 23.700,00 / kg

Biaya Tetap perbulan:

Gaji pegawai 3 orang @ Rp. 20.000,00 x 25 hari = Rp. 1.500.000,00

Penyusutan alat perbulan 5 % x Rp. 746.000,00   = Rp. 37.300,00

Biaya overhead:



Air dan listrik Rp. 60.000,00

Telepon Rp. 50.000,00   +

Jumlah biaya overhead = Rp.    110.000,00  +

Jumlah biaya tetap perbulan = Rp. 1.647.300,00

Biaya tetap perhari =
hari

Rp

25

00,300.647.1.

= Rp. 65.892,00

Titik Break Event (TBE) =
BVRH

BTT



=
00,700.23.00,500.34.

00,892.65.

RpRp

Rp



=
kgRp

Rp

/800.10.

00,892.65.

= 6,11 kg

= 5,11 resep = 5,5 resep

Dari perhitungan BEP di atas diketahui bahwa titik impas dari

pembuatan semprit tepung ubi jalar ungu adalah 5,5 resep. Hal ini

menunjukkan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila

mampu memproduksi semprit tepung ubi jalar ungu lebih dari 5,5 resep dan

akan mengalami kerugian jika memproduksi kue semprit tepung ubi jalar ungu

kurang dari 5,5 resep dalam satu hari.

Perhitungan laba bersih = (produksi perhari – titik impas) x harga jual

= (7,2 kg – 3kg) x Rp.34.500,00

= 4,2 kg x Rp. 34.500,00

= Rp. 134.900,00 / hari



= Rp. 3.372.500,00 / bulan

6. Analisis HACCP

HACCP dilakukan untuk mengetahui analisis hazard dan identifikasi

CCP (Critical Control Point) dari produk kue semprit tepung ubi ungu.

HACCP merupakan metode sistematis dalam menjamin mutu produk semprit

tepung ubi ungu dengan menggunakan tujuh prinsip. Ketujuh prinsip tersebut

digunakan untuk menguji potensi bahaya dan menetapkan sistem

pengendalian dan menitik beratkan pada usaha pencegahan bahaya dan resiko

yang terjadi pada titik kritis pada proses pembuatan kue semprit tepung ubi

ungu.



Pada gambar 9 merupakan bagian untuk menentukan titik

kontrol/CP pada bahan mentah yang terdiri dari bahan basah dan bahan

kering. CP ditentukan pada saat penerimaaan bahan penyimpanan bahan

karena dimungkinkan terjadi kontaminasi bahan dengan bakteri

Gambar 9. Bagan penetapan CP pada bahan mentah

CP 2

Tepung terigu,  tepung
ubi jalar ungu, tepung
maizena, gula halus.

Bahan Kering

Bahan (Ingredient)

Pemilihan bahan

Bahan basah hewani

Bahan basah

Pembelian

Bahan basah nabati

Telur Ubi jalar, mentega,
mocca pasta

Penyimpanan bahan basah dan kering

PenerimaanCP 1



Helicobacter. Pada tahap penentuan ini terdapat 2 CP yaitu pada

penerimaan bahan dan penyimpanan bahan basah dan kering.

Pada gambar 10 merupakan bagan untuk menentukan titik kontrol

(CP) dan titik kritis (CCP) pada proses pengolahan sampai penyimpanan.

Dari gambar tersebut ditentukan ada dua titik control (CP), dan dua titik

kritis (CCP).

Gambar 10. Penetapan CP dan CCP pada tahapan pencampuran,
penyajian, penyimpanan, dan pengemasan

Ingredient semprit ubi jalar ungu

Penyajian / penyimpanan

Pengovenan

Pengemasan

CCP 1

Campur rata

mixer

Gula halus, mentega,
dan telur

Campur rata

chochochip

spet dalam loyang

Hiasi

Semprit Tepung
Ubi Ungu

CP 3

CP 4
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maizena, tepung ubi, mocca
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Titik kritis adalah pengemasan pada kue kering. Titik kritis pada

proses pembuatan kue semprit ditentukan pada tahap pengovenan yaitu

pada pengovenan kue semprit. Berikut ini adalah tabel pengendalian mutu,

yang merupakan ringkasan dari uraian mengenai titik kontrol dan titik

kritis pada proses pengadaan bahan hingga pengemasan kue semprit

tepung ubi jalar ungu:



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Variasi formula kue semprit tepung ubi jalar ungu adalah formula 1: 60 %;

formula 2 : 80 %; dan formula 3: 100 %, sedangkan formula kue semprit

dari tepung ubi jalar ungu yang paling disukai adalah dengan

perbandingan 60% : 40% yaitu 330 gram tepung ubi jalar ungu dan 220

gram tepung terigu.

2. Formula kue semprit tepung ubi jalar ungu yang paling disukai konsumen

adalah semprit dengan subtitusi tepung ubi jalar ungu sebanyak 60% yaitu

formula pertama (I), sedangkan resep kue semprit dari tepung ubi jalar

ungu adalah 100 % tepung ubi jalar ungu, 67 % tepung terigu segitiga, 45

% tepung maizena “Honic”, 150 % mentega “Blue Band”, 61 % gula

halus “Kris”, 30 % telur, 15 % chochochip, dan 3 % mocca pasta “Red

Bell”. Kue semprit yang dihasilkan sebanyak 364 %.

3. Kadar antosianin dari ubi jalar ungu sebesar 14,9377 mg, tepung ubi jalar

ungu 12,0509 mg, kue semprit standar 0 mg dan kue semprit tepung ubi

ungu sebesar 6,25446 mg. Sedangkan kandungan antosianin antara ubi

jalar ungu, tepung ubi jalar ungu, kue semprit standar dengan kue semprit

tepung ubi jalar ungu berbeda nyata.

4. Kue semprit tepung ubi jalar ungu mempunyai kadar lemak sebesar

34,6424%, kadar protein 3,2183 %, kadar karbohidrat 58,6906 %, kadar

air 1, 6968 % dan kadar abu sebesar 1,7519 %.



5. Kue semprit tepung ubi jalar ungu dengan kue semprit standar, teksturnya

tidak berbeda nyata dengan t hitung (1,6085) < t tabel (2,228).

6. Harga jual semprit tepung ubi jalar ungu yang paling disukai sebesar

Rp. 34.500,00 / kg dengan BEP 5,5 resep perhari.

7. Penerapan HACCP pada semprit tepung ubi jalar ungu yang dapat

dilakukan adalah Control Point (CP) pada tahap penerimaan bahan,

penyimpanan bahan basah dan kering, pengemasan kue semprit, dan

penyajian atau peyimpanan. Sedangkan tahap Critical Control Point

(CCP) dilakukan saat pengovenan pada  pembuatan kue semprit tepung

ubi ungu.

B. SARAN

1. Dalam proses pembuatan kue semprit harus memperhatikan waktu

pengadukan, karena produk ini disubstitusi dengan tepung ubi maka pada

waktu mixer gula halus dan mentega harus lebih lama daripada waktu

membuat semprit standar, agar pada waktu menspet pada loyang lebih

mudah.

2. Pada pembuatan kue semprit tepung ubi ungu, untuk mengurangi bau apek

dari tepung ubi ungu maka pada pembuatannya ditambahkan dengan

mocca pasta.

3. Dengan mengkonsumsi kue semprit tepung ubi jalar ungu yang tinggi

kandungan antosianin sangat berguna bagi tubuh diantaranya adalah

antosianin mempunyai sifat antikardiovaskuler, mengawal paras gula



dalam darah, khususnya bagi penderita kencing manis, mencegah

jangkitan saluran kencing dan menyekat serangan Bacteria Helicobacter

Pylori yang menyebabkan masalah gastric, kanker perut dan keradangan

usus.

4. Kue semprit tepung ubi jalar ungu yang mempunyai kandungan antosianin

tinggi dapat direkomendasikan sebagai makanan fungsional.
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