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ABSTRAK 

IMELDA SAPUTRI. Pengaruh Penambahan Pegagan (Centella asiatica) dengan 

Berbagai Konsentrasi terhadap Sifat Fisiko-Kimia Cookies Sagu Antioksidan. 

Dibimbing oleh EVY DAMAYANTHI 

Pangan antioksidan telah menjadi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Cookies merupakan salah satu produk pangan yang dapat dimodifikasi menjadi pangan 

antioksidan dengan penambahan pegagan. Tujuan penelitian adalah mempelajari aktivitas 

antioksidan cookies sagu dengan berbagai konsentrasi serbuk pegagan. Penelitian 

dilakukan dalam dua tahapan, yaitu penelitian pendahuluan dan utama. Penelitian 

pendahuluan mencakup pembuatan serbuk pegagan dan menentukan serbuk pegagan 

dengan uji organoleptik. Penelitian utama terdiri dari formulasi dan pembuatan cookies 

dengan berbagai konsentrasi serbuk pegagan, pengamatan sifat fisiko-kimia, aktivitas 

antioksidan dan uji organoleptik. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap dengan faktor konsentrasi serbuk pegagan pada pembuatan 

cookies dengan empat taraf yaitu 0%, 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. Penentuan produk terpilih 

dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji organoleptik, aktivitas antioksidan dan 

total fenol cookies. Cookies sagu pegagan yang terpilih adalah cookies 7.5% yang 

memiliki aktivitas antioksidan sebanyak 15.2% dan kekuatannya setara dengan 140 mg 

vitamin C/100 g cookies serta mengandung 905.4 mg total fenol dalam 100 g  cookies. 

Cookies terpilih memenuhi 20% AKG energi, 7% AKG protein, 29% AKG lemak, dan 

18% AKG karbohidrat. Hasil analisis harga, cookies memiliki harga lebih murah 

dibandingkan dengan cookies komersial. 

Kata kunci: antioksidan, cookies, pegagan, sagu, dan total fenol 

 

ABSTRACT 

 

IMELDA SAPUTRI. Effect of Pegagan (Centella asiatica) with Various 

Concentration of the Physico-Chemical of Sago Cookies Antioxidant. Supervised 

by EVY DAMAYANTHI. 

Antioxidant food is now a required food product by the people. Cookies is a one 

food product that can be modified to antioxidant food by addition of pegagan. The 

objective of research was to study antioxidant activity in sago  cookies with various 

concentration of pegagan powder. This research was conducted in two stages that is 

preliminary and main research. Preliminary research  includes making powder pegagan 

and powder pegagan determination of organoleptic test. Primary research includes 

formulation and making cookies with various consentrarion of powder pegagan, physico-

chemical observations, antioxidant activity and organoleptic test. The method used in 

research is Completely Randomized Design with the factor is pegagan powder 

concentration. Pegagan powder degree used in this research are 0%, 5.5%, 6.5%, and 

7.5%. The determination of selected products made by considering the results of 

organoleptic test, antioxidant activity, and total amount of phenol. The selected  cookies 

is the  cookies 7.5% have antioxidant activity as much as 15.2% and equivalent to 140 

milligram of vitamin C and selected  cookies there are 905.4 milligram fenols. The 

selected cookies have meet the as much as 20% RDI of energy, 7% RDI of protein, 29% 

RDI of fat, and 18% RDI of carbohydrate. The result of price analysis showed, cookies 

have cheaper price than other commercial cookies.   

Key words: antioxidant, cookies, pegagan, sago, and total phenol 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Masyarakat di era modern saat ini memiliki gaya hidup yang cenderung 

instan. Perkembangan teknologi yang semakin maju, daya beli yang meningkat, 

serta pola perilaku yang konsumtif memicu buruknya pola hidup terutama dalam 

hal konsumsi makanan. Pola konsumsi makan yang buruk dan tanpa diimbangi 

dengan aktivitas fisik yang cukup dapat menimbulkan masalah kesehatan yang 

serius seperti penyakit tidak menular (kanker, hipertensi, dan jantung koroner). 

Radikal bebas, singlet oksigen berkontribusi terhadap berbagai penyakit tidak 

menular. Radikal bebas di dalam tubuh dapat terbentuk pada setiap orang apabila 

daya tahan tubuh yang lemah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya asupan 

makanan yang mengandung zat antioksidan sehingga daya tahan tubuh lemah. 

Selain itu juga disebabkan oleh faktor luar seperti, paparan sinar radiasi, baik dari 

matahari maupun sinar x juga dapat terjadi dari paparan polusi lingkungan seperti 

asap rokok dan asap knalpot (Balch 2006). 

 Salah satu alternatif untuk mengatasi adanya radikal bebas di dalam tubuh 

dengan mengkonsumsi pangan kaya antioksidan, karena salah satu penangkal 

senyawa radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan mencegah terbentuknya 

radikal bebas yang memicu beragam penyakit tidak menular. Tubuh tidak 

mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah yang banyak sehingga saat 

terjadi paparan radikal bebas, tubuh memerlukan antioksidan eksogen atau 

antioksidan dari luar tubuh. Kemudian untuk mencegah efek radikal bebas yang 

berlebih di dalam tubuh maka diperlukan juga asupan suplemen yang mempunyai 

efek sebagai antioksidan.  

Berdasarkan asalnya antioksidan terbagi menjadi antioksidan eksogen 

(berasal dari luar tubuh) dan antioksidan endogen (berasal dari dalam tubuh).  

Antioksidan baik endogen maupun eksogen sangat penting bagi fungsi tubuh, 

karena antioksidan tersebut mampu meredam dampak negatif oksidan dalam 

tubuh. Antioksidan endogen misalnya enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase, dan glutation peroksidase. Antioksidan eksogen misalnya vitamin C, 

beta-karoten, flavonid, dan triterpenoid  (Winarsi 2007). Menurut Basille et al. 

(2005) menyatakan bahwa tanaman, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian adalah 

sumber antioksidan eksogen yang baik dan dapat menekan reaksi berantai radikal 

bebas dalam tubuh. Salah satu tanaman herbal yang mempunyai efek sebagai 

antioksidan yang kuat adalah pegagan. Menurut Zainol et al. (2008), di dalam 

pegagan banyak ditemukan senyawa triterpenoid dan senyawa utama yang 

mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat adalah senyawa  asiatikosida. 

Senyawa total fenol juga merupakan salah satu kontributor utama dalam aktivitas 

antioksidan pada pegagan. 

Pegagan merupakan tanaman herbal tahunan yang tumbuh menjalar dan 

berbunga sepanjang tahun. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh ahli 

farmakologi, ternyata pegagan memiliki efek farmakologis yang sangat 
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bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Efek farmakologis atau efek 

pengobatan dari pegagan secara tradisional dan secara ilmiah sudah lama 

berkembang. Tanaman pegagan dapat disebut juga dengan tanaman obat yang 

dapat digunakan sebagai sumber alternatif antioksidan sintesis. Hasil penelitian 

Sembiring et al. (2010) menunjukkan, tanaman pegagan memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan tanaman obat yang lainnya, seperti 

jahe merah dan temulawak. Penelitian Rao et al. (2005), juga menunjukkan bahwa 

aktivitas antioksidan yaitu senyawa aktif dalam pegagan mampu menangkal 

radikal bebas sehingga dapat memperkuat fungsi otak, meningkatkan kecerdasan 

dan daya ingat, serta sebagai daya hambat yang kuat terhadap kematian sel saraf 

otak.  

 Banyak cara yang digunakan untuk memaksimalkan potensi dari pegagan. 

maka dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai guna dari pegagan. 

salah satunya dengan membuat pangan olahan yaitu membuat cookies dengan 

campuran pegagan. Kemudian untuk menghindari tingginya impor terigu,  bahan 

dasar dari pembuatan cookies juga dapat diganti dengan bahan lokal yang 

memiliki potensi yang baik dalam pangan tradisional maupun komersial seperti 

sagu. Konsumsi tepung sagu dalam negeri hanya sekitar 210 ton atau baru 4-5% 

dari potensi produksi. Potensi produksi tepung sagu yang dihasilkan seluruh 

Indonesia dapat mencapai 6.84 juta ton/tahun (Syakir dan Karmawati 2013).  

 Pembuatan cookies sangat mudah sehingga siapapun bisa membuat 

cookies di rumah. Menurut SNI (2011), cookies adalah jenis biskuit yang dibuat 

dari adonan lunak, renyah dan bila dipatahkan penampangnya tampak bertekstur 

kurang padat. Pengembangan produk cookies sagu pegagan ini merupakan salah 

satu alternatif  dalam pengembangan cookies yang ada di pasaran dan memberikan 

produk hasil modifikasi dan inovasi dari produk yang sudah ada serta dapat 

meningkatkan manfaat dari produk tersebut. Oleh karena itu, pengembangan 

produk cookies sagu dengan penambahan daun pegagan diharapkan dapat 

memberikan banyak manfaat selain bertujuan dapat menurunkan biaya produksi, 

meningkatkan nilai gizi produk tanpa mengurangi dan menurunkan mutunya serta 

dapat melakukan diversifikasi pangan dengan menggunakan tepung sagu sebagai 

bahan dasar pembuatan cookies.   

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mempelajari aktivitas 

antioksidan pada cookies sagu dengan berbagai konsentrasi serbuk pegagan. 

 

Tujuan Khusus 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan, yaitu: 

1. Mempelajari proses pembuatan serbuk pegagan. 

2. Menentukan formula dalam pembuatan cookies sagu dengan penambahan 

serbuk pegagan. 

3. Menganalisis sifat fisik (uji warna dan tekstur) cookies sagu pegagan. 
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4. Menganalisis sifat kimia (kadar air, kadar protein, kadar lemak, 

karbohidrat, dan total fenol) serta aktivitas antioksidan cookies sagu 

pegagan. 

5. Menganalisis pengaruh konsentrasi serbuk pegagan terhadap mutu 

organoleptik  

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai alternatif 

pembuatan produk makanan/camilan berupa cookies yang diolah dengan cara 

mensubstitusi tepung terigu dengan tepung sagu serta penambahan serbuk 

pegagan yang mengandung antioksidan sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan.  Selanjutnya juga dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian-

penelitian yang berkaitan dengan pegagan. 

 

 

 

METODE 

Tempat dan Waktu 

 

 Penelitian dilakukan sejak Mei 2014 sampai September 2014. Penelitian 

dilakukan di Laboratorium Percobaan Makanan, Laboratorium Kimia dan 

Analisis Pangan, dan Laboratorium Uji Organoleptik,  Departemen Gizi 

Masyarakat. Uji organoleptik dilaksanakan di Laboratorium Penilaian 

Organoleptik, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut 

Pertanian Bogor (IPB), serta Laboratorium  Departemen Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Institut Pertanian Bogor (IPB).  

 

 

Bahan dan Alat 

 

 Bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies terdiri atas bahan utama 

dan bahan pendukung. Bahan utama yaitu tepung sagu dan pegagan. Tepung sagu 

yang digunakan ada dua jenis, yaitu tepung sagu komersial dan tepung sagu  

berasal dari Papua langsung yang didapatkan dari perusahaan PT Makindo 

Perdana, Jakarta. Kemudian pegagan segar diperoleh dari Pusat Studi 

Biofarmaka-LPPM IPB di Cikabayan, Kampus IPB Dramaga, Bogor. Bahan 

pendukung yang digunakan yaitu tepung gula, mentega, kuning telur, 

pengembang. Bahan yang digunakan untuk analisis kandungan gizi adalah air 

bebas ion, n-hexane, HCL, selenium-mix, H2SO4 pekat, HNO3 pekat, NaOH, asam 

borat, indikator (metil merah dan metil biru), larutan vanadat-molibdat, larutan 

DPPH, etanol, metanol, dan larutan fenol.  

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian dibagi dalam empat kelompok, 

yaitu alat untuk membuat serbuk pegagan, alat untuk membuat cookies, alat untuk 
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pengamatan sifat fisik dan kimia. Alat yang digunakan untuk membuat serbuk 

pegagan, yaitu wadah dan blender. Peralatan untuk membuat cookies antara lain, 

oven, loyang, timbangan, dan mixer. Alat yang digunakan dalam pengamatan fisik 

yaitu Chromameter Minolta CR 300 dan Stevens-LFRA Texture Analyzer. Alat-

alat untuk pengamatan kimia adalah spektrofotometer, cawan porselin, desikator, 

gelas piala, labu kjeldahl, labu lemak, labu takar, labu erlenmeyer, neraca analitik, 

oven, soxhlet, tabung reaksi, sudip, dan tanur. 

 

 

Tahap Penelitian 

 

 Penelitian dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan adalah pembuatan serbuk pegagan 

dan uji organoleptik untuk penentuan serbuk pegagan. Penelitian utama yaitu  

formula dan pembuatan cookies dengan berbagai konsentrasi serbuk pegagan, 

pengamatan fisik (uji warna dan tekstur) dan kimia (kadar air, abu, lemak, protein, 

karbohidrat, dan total fenol), aktivitas antioksidan, uji organoleptik, kontribusi zat 

gizi terhadap AKG (Angka Kecukupan Gizi) 2013, dan analisis biaya cookies. 

Berikut adalah diagram alir tahap penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Diagram alir tahap penelitian 
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1. Pembuatan Serbuk Pegagan 

Pembuatan serbuk pegagan menghasilkan 2 macam bentuk serbuk  yaitu 

serbuk halus pegagan dan serbuk kasar pegagan. Tahap awal daun pegagan 

dipisahkan dari batang dan daun-daun yang sudah tidak utuh lagi kemudian 

dilakukan pencucian daun pegagan sampai bersih. Daun-daun yang telah 

dibersihkan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 jam. 

Tahap selanjutnya adalah penghancuran daun pegagan, awalnya untuk 

menghancurkan daun pegagan sehingga menjadi serbuk dilakukan dengan cara 

meremas-remas daun pegagan yang sudah dikeringkan, tetapi karena serbuk 

pegagan yang dihasilkan tidak merata maka digunakan blender kering. Pembuatan 

serbuk pegagan mengacu pada metode Sianturi (2014) dengan modifikasi 

seperlunya. Diagram alir pembuatan serbuk pegagan disajikan pada Gambar 2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Diagram alir pembuatan serbuk pegagan 

 

Metode yang digunakan dalam pengeringan serbuk pegagan adalah dengan 

menggunakan sinar matahari. Pemilihan metode tersebut berdasarkan 

pertimbangan bahwa menggunakan sinar matahari secara langsung lebih baik 

karena warna hijau yang dihasilkan setelah pengeringan akan akan lebih bagus 

dan dapat meminimalkan zat-zat gizi yang hilang ataupun rusak selama 

pengeringan berlangsung.  

 

 

Pegagan Segar 

Diambil bagian daunnya 

Dicuci sampai bersih 

Ditiriskan 

Dikeringkan pada sinar matahari sampai pegagan 

kering (2-3) jam 

Dihancurkan dengan blender 

Serbuk halus pegagan Serbuk kasar pegagan 
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2. Penentuan Formula Cookies Sagu Pegagan  

 Proses pembuatan cookies sagu pegagan terdiri dari beberapa tahap, yaitu 

penimbangan bahan, pencampuran bahan (mixing), pencetakan adonan, 

pemanggangan dengan oven, dan pendinginan (cooling). Pencampuran bahan 

dilakukan dengan mixer. Pemanggangan dilakukan pada suhu 160o C selama 25 

menit. Tepung sagu yang digunakan dalam pembuatan cookies, sebelumnya 

disangrai terlebih dahulu dengan menggunakan daun pandan. Adapun skema 

proses pembuatan cookies sagu pegagan dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Diagram alir pembuatan cookies sagu pegagan (Fauziyah 2011) 

dengan modifikasi 

 

 

 

Dicampur dan  

diaduk 

Adonan 

tercampur rata 
Dikocok dengan mixer 

Pengembang  

Pemanggangan cookies selama 25 

menit pada suhu 160oC 

Didinginkan 

Cookies sagu pegagan 

Adonan kalis 

 

Pencetakan cookies 

Mentega 

Kuning telur  

Gula halus 

Tepung  Sagu yang 

sudah disangrai 

Serbuk Pegagan 
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Proses pembuatan cookies sagu dengan penambahan pegagan dilakukan 

dengan mengacu pada metode Fauziyah (2011) yang dimodifikasi dengan tepung 

sagu dan serbuk pegagan. Pembuatan cookies dilakukan sebanyak dua kali, proses 

pembuatan cookies pada penelitian pendahuluan menggunakan 2 macam serbuk 

pegagan, yaitu serbuk kasar pegagan dan serbuk halus pegagan serta 

menggunakan tepung sagu komersial. Pembuatan cookies sagu pada penelitian 

utama adalah diberikan penambahan serbuk pegagan yang terpilih pada penelitian 

pendahuluan dan terdapat penambahan berbagai konsentrasi serbuk pegagan serta 

menggunakan tepung sagu yang berasal dari Papua langsung yang didapatkan dari 

perusahaan PT Makindo Perdana, Jakarta. 

 

3. Pengamatan pada Penelitian 

 Semua formula cookies dianalisis secara fisik dan kimia, sifat fisik yang 

dianalisis adalah uji warna dan uji tekstur/kekerasan. Sifat kimia yang dianalisis 

meliputi kadar air dengan metode oven, kadar abu dengan metode pengabuan 

kering, kadar lemak dengan metode soxhlet, kadar protein dengan metode mikro 

kjeldahl, kadar karbohidrat dengan metode by difference dan uji total fenol serta 

analisis antioksidan dengan metode DPPH yaitu AEAC. Prosedur analisis 

disajikan pada Lampiran 3.  

 

4. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik didasarkan pada uji mutu hedonik dan uji hedonik yang 

dilakukan terhadap atribut warna, aroma, rasa, tekstur dan after taste pada cookies 

sagu pegagan. Kemudian didapatkan nilai keseluruhan berdasarkan dari 

penjumlahan  nilai-nilai bobot semua atribut yang ditentukan oleh peneliti dimana 

urutan bobot tertinggi sampai terendah yaitu rasa (0.5), warna (0.2), tesktur (0.2), 

dan aroma (0.1). Kedua uji ini dilakukan dengan menggunakan sistem rangking. 

Formulir uji organoleptik yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 2. 

Hasil uji hedonik dari nilai keseluruhan digunakan untuk menentukan produk 

yang disukai berdasarkan nilai rata-rata dan persentase penerimaan dari masing-

masing atribut rasa, warna, aroma, dan tekstur.  

a. Penelitian pendahuluan 

 Formula cookies sagu pegagan yang telah dibuat kemudian diuji 

organoleptik. Penelitian pendahuluan, penetapan jumlah serbuk pegagan pada 

cookies sagu ditetapkan oleh peneliti. Uji organoleptik bertujuan untuk 

menentukan serbuk pegagan yang terpilih yang kemudian digunakan pada 

penelitian utama dengan penambahan serbuk pegagan berbagai konsentrasi.  

b. Penelitian Utama 

Serbuk pegagan yang terpilih dari hasil uji organoleptik penelitian 

pendahuluan kemudian digunakan dalam uji organoleptik penelitian utama. Uji 

organoleptik penelitian utama adalah menentukan formula yang disukai dengan 

taraf serbuk pegagan yang berbeda-beda yaitu 0%, 5.5%, 6.5%, dan 7.5%.  
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5. Analisis Kontribusi Zat Gizi Sehari terhadap AKG 2013 

 Sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok umum. Salah satu 

keterangan yang dicantumkan dalam informasi nilai gizi adalah jumlah zat gizi 

yang terdapat dalam produk pangan. Keterangan kandungan zat gizi tersebut harus 

dicantumkan dalam persentase dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang 

dianjurkan yaitu berupa Acuan Label Gizi (ALG) untuk kelompok tertentu.  

Analisis kontribusi zat gizi sehari terhadap AKG dilakukan dengan menghitung 

serving size (takaran saji) cookies terlebih dahulu. Menurut Almatsier (2010), 

jumlah makanan selingan sehari adalah sebanyak 20% (pagi 10% dan sore 10%) 

terhadap jumlah total energi sehari.   

 

6. Analisis Biaya Pembuatan Cookies 

 Analisis biaya pembuatan cookies dilakukan untuk menentukan harga jual 

cookies. Analisis ini dilakukan untuk skala industri menengah. Analisis biaya 

pembuatan membutuhkan data harga bahan baku pembuatan cookies, harga 

kemasan, upah tenaga kerja, harga alat untuk pembuatan cookies dan kapasitas 

alat tersebut beserta keuntungan yang akan diambil dari penjualan cookies. 

 

 

Rancangan Percobaan 

 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua kali ulangan dengan empat taraf yaitu taraf 

serbuk pegagan 0%, 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. Model linier rancangan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 Yij= μ + αi + εij 

Dimana: 

Yij  = Peubah respon cookies sagu pegagan karena pengaruh formula cookies  

               sagu pegagan perlakuan ke-i dengan ulangan ke-j 

μ   = Nilai rataan umum 

αi = Pengaruh formula cookies sagu pegagan pada taraf ke-i terhadap  

               peubah respon 

i = Taraf serbuk pegagan 0%, 5.5%, 6.5%, dan 7.5% 

j  = Ulangan (j = 1, 2) 

εij = Pengaruh acak (galat percobaan). 

 

 

Pengolahan dan Analisis Data 

 

Data terdiri dari data hasil uji organoleptik, hasil pengamatan fisiko-kimia 

cookies sagu pegagan. Data diolah dengan menggunakan software Microsoft 

Excel 2013 dan dianalisis dengan Mann Whitney Test, Kruskal-Walis Test dan 

ANOVA. Data organoleptik penelitian pendahuluan dianalisis dengan Mann 

Whitney Test dan penelitian utama dianalisis dengan Kruskal-Walis Test.  Data 
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pengamatan fisiko-kimia pada cookies sagu pegagan dianalisis dengan uji 

ANOVA. Jika uji ANOVA menunjukkan pengaruh perlakuan yang nyata 

(p<0.05), maka dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test untuk mencari 

keberadaan perbedaan dari perlakuan yang ada.  

Hipotesis : 

H0 : μ1 = μ2= μ3 

H1 : μ1 ≠ μ2 , minimal ada satu yang berbeda  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian Pendahuluan 

 

Aktivitas Antioksidan dan Total Fenol Serbuk Pegagan Kering  

Daun pegagan segar  yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 4 500 

g dan menghasilkan sebanyak 220 g serbuk pegagan kering. Rendemen serbuk 

pegagan dihitung berdasarkan perbandingan berat serbuk daun pegagan dengan 

daun pegagan awal sebelum dikeringkan. Rendemen serbuk daun pegagan adalah 

sebesar 4.8%, rendemen serbuk pegagan yang kecil disebabkan banyaknya kadar 

air pegagan yang hilang selama proses pengeringan. Menurut Mirza (2012), daun 

pegagan memiliki kadar air yang relatif tinggi yaitu sebesar 88.13%.  

Bagian tanaman pegagan yang diambil sebagai campuran dalam 

pembuatan cookies adalah pada bagian daun pegagan. Bagian dari pegagan yang 

mempunyai aktivitas antioksidan yang tertinggi adalah bagian daun, diikuti 

dengan akar dan tangkai.  Pegagan  mengandung banyak turunan asam caffeic dan 

flavonoid dan khususnya mengandung quercetin dan kaempresol, catechin, rutin, 

dan naringin. Beberapa diantaranya telah terbukti menjadi antioksidan yang 

potensial (Zainol et al. 2008). 

 Daun pegagan yang dianalisis adalah daun pegagan yang sudah 

dikeringkan dengan sinar matahari. Berdasarkan hasil analisis aktivitas 

antioksidan menggunakan AEAC (Ascorbat Acid Equivalent Antioxidant Capacity), 

sebanyak 100 g pegagan kering memiliki aktivitas antioksidan sebanyak 21.9% 

dan  kekuatannya setara dengan 2 412.9 mg vitamin C/100 g serbuk pegagan 

kering. Tanaman pegagan banyak memiliki senyawa triterpenoid dan senyawa 

utama yang mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat adalah senyawa 

asiatikosida (Zainol et al. 2008). Asiatikosida merupakan unsur utama dari 

tanaman pegagan dan merupakan unsur yang paling aktif. Menurut Mirza (2012), 

kandungan asiatikosida dimasing-masing bagian tanaman berbeda-beda, dan 

tertinggi terdapat di bagian daun.  

Analisis selanjutnya adalah kandungan total fenol. Hasil analisis uji total 

fenol, menunjukkan bahwa sebanyak 100 g serbuk pegagan kering memiliki 

jumlah total fenol sebanyak 43 862.6 mg. Menurut Adam et al. (2013) pada 

analisis total fenol, perlakuan pengeringan dengan sinar matahari langsung 
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dianggap paling baik karena memiliki kandungan total fenol paling tinggi diantara 

perlakuan yang lain. Menurut Kumar et al. (2008), aktivitas antioksidan pada 

tanaman sebagian besar (85%) berasal dari total fenolnya. 

 

Penetapan Formula Cookies Sagu Pegagan  

 Pembuatan produk cookies dalam penelitian ini menggunakan bahan dasar 

tepung sagu. Tepung sagu yang digunakan pada penelitian pendahuluan adalah 

tepung sagu komersial. Pembuatan cookies sagu pada penelitian pendahuluan ini 

menggunakan dua macam serbuk pegagan, yaitu serbuk kasar pegagan dan serbuk 

halus pegagan. Tahap ini bertujuan untuk menentukan penggunaan serbuk 

pegagan yang paling disukai dan kemudian serbuk pegagan yang terpilih 

digunakan dalam penelitian utama. Penambahan serbuk pegagan yang digunakan 

adalah 4.5% dari jumlah tepung sagu yang digunakan. Hal ini didasarkan pada 

formula flakes pegagan yang kedua (F2), penambahan serbuk pegagan paling 

banyak kedua dibandingkan dengan formula yang lain  (Sianturi 2014). Tujuan 

pengambilan F2 pada formula flakes pegagan terhadap formula cookies sagu 

pegagan adalah untuk membandingkan respon panelis terhadap produk yang 

dibuat dengan penambahan serbuk pegagan yang sama. Formula cookies sagu 

pegagan yang paling disukai ditentukan dengan melalui uji hedonik  dengan 

atribut warna, aroma, rasa, dan tekstur. Formula cookies yang terpilih digunakan 

sebagai formula lanjutan pada penelitian utama.  

 Pembuatan cookies sagu pegagan diawali dengan menyangrai tepung sagu 

dengan daun pandan. Proses penyangraian merupakan proses pemasakan yang 

bertujuan untuk pengeringan bahan pangan dan menghasilkan aroma tepung yang 

lebih harum. Tepung sagu yang sudah disangrai selanjutnya didinginkan dan 

diayak. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan bahan utama yaitu tepung 

sagu dan pengembang  dengan bahan pendukung, yaitu gula,  kuning telur,  dan 

mentega sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan.  

Tabel 1  Formula cookies sagu yang diperkaya dengan serbuk kasar dan halus   

   pegagan 

Bahan Satuan Jumlah  

Tepung sagu gram 100 

Pegagan serbuk halus/kasar gram 4.5 

Gula Halus gram 40 

Mentega gram 45 

Kuning Telur gram 18 

Baking Soda gram 0.5 

Baking Powder gram 0.5 

Jumlah  gram 208.5 

 Bahan dasar dan bahan tambahan yang digunakan pada pembuatan cookies 

sagu yang diperkaya dengan serbuk pegagan disajikan pada Tabel 1. Penentuan 

takaran bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan cookies mengacu pada 

Fauziyah (2011) disertai dengan melakukan uji coba trial-error sampai 

didapatkan karakteristik adonan cookies yang diinginkan. 
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Penentuan Bentuk Serbuk Pegagan terhadap Cookies Sagu Pegagan Serbuk 

Kasar dan Halus 

Penentuan bentuk serbuk pegagan dilakukan dengan melakukan uji 

organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara 

pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk 

pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Formula cookies sagu yang sudah 

dibuat selanjutnya dilakukan uji organoleptik. Uji ini dilakukan untuk memilih 

satu produk diantara produk lain secara langsung dan dapat digunakan pada 

pengembangan produk atau pembandingan produk (Setyaningsih et al. 2010). Uji 

organoleptik pada penelitian pendahuluan adalah untuk menentukan serbuk 

pegagan yang digunakan dan panelis yang digunakan sebanyak 30 orang panelis 

semi terlatih dengan dua kali pengulangan. Panelis pada uji organoleptik ini 

adalah sebagian besar adalah mahasiswa Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi 

Manusia, Institut Pertanian Bogor dan termasuk dalam kategori semi terlatih yang 

didasarkan pada seringnya panelis menjadi panelis uji organoleptik.  

Uji organoleptik pada penelitian pendahuluan, panelis melakukan uji 

hedonik dan uji mutu hedonik pada cookies sagu yang diperkaya dengan serbuk 

kasar pegagan dan serbuk halus pegagan dengan jumlah penambahan serbuk 

pegagan dikedua cookies sama yaitu 4.5% dari jumlah tepung sagu. Berikut 

adalah penampakan cookies sagu pegagan kasar dan halus yang disajikan pada 

Gambar 4.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                

(a)                                (b) 

 

Gambar 4  Cookies sagu pegagan: (a) serbuk kasar dan (b) serbuk halus 

 

Uji Hedonik Cookies Sagu 

 Parameter dari uji hedonik cookies sagu pegagan meliputi warna, aroma, 

rasa, dan tekstur cookies. Skor nilai yang digunakan dari parameter tersebut 

adalah skor nilai 1 (sangat tidak suka) sampai 7 (sangat suka). Berikut merupakan 

nilai modus hasil uji hedonik dari masing-masing cookies sagu pegagan pada 

masing-masing formula dapat dilihat pada Tabel 2.  
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Tabel 2  Nilai modus dari atribut uji hedonik cookies diperkaya serbuk pegagan 

Serbuk 

pegagan 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 

Kasar 6a 6a 6a 6a 6a 

Halus 6a 4a 5a 6a 5a 

Nilai p  1.00 0.08 0.32 1.00 0.32 

SD % 0.00 1.15 0.50 0.00 0.50 

Keterangan : Skala atribut, yaitu 1 = sangat tidak suka sampai 7 = sangat suka 

Nilai rataan sekolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai  

yang  berbeda nyata (p <0.05) 

 

a. Warna  

Warna adalah variabel yang mempengaruhi penampilan suatu produk dan 

memberikan kesan pertama yang muncul dalam penilaian produk. Warna dari 

cookies dipengaruhi oleh bentuk serbuk pegagan yang dicampurkan ke dalam 

adonan. Hasil penilaian organoleptik dari atribut warna menunjukkan bahwa nilai 

modus untuk kedua cookies berada pada nilai 6 (suka). Berdasarkan hasil uji 

Mann Whitney Test menunjukkan bahwa perbedaan serbuk pegagan yang 

ditambahkan dalam adonan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat 

kesukaan panelis terhadap atribut warna cookies. 

 

b. Aroma  

Aroma merupakan  bau yang ditimbulkan rangsangan kimia yang tercium 

oleh syaraf-syaraf olfaktori dalam rongga hidung. Hasil penilaian organoleptik 

dari atribut aroma menunjukkan bahwa nilai modus untuk cookies yang 

menggunakan serbuk kasar berada nilai 6 (suka) dan cookies yang menggunakan 

serbuk halus berada pada nilai 4 (biasa). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test 

menunjukkan bahwa perbedaan serbuk pegagan yang ditambahkan dalam adonan 

tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis terhadap 

atribut aroma cookies. 

 

c. Rasa  

Rasa adalah adalah faktor penting yang menyebabkan makanan diterima 

atau ditolak dalam penilaian suatu produk pangan. Hasil penilaian organoleptik 

dari atribut rasa menunjukkan bahwa nilai modus untuk cookies yang 

menggunakan serbuk kasar berada nilai 6 (suka) dan cookies yang menggunakan 

serbuk halus berada pada nilai 5 (agak suka). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney 

Test menunjukkan bahwa perbedaan serbuk pegagan yang ditambahkan dalam 

adonan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis 

terhadap atribut rasa cookies. 

 

d. Tekstur  

Tekstur adalah adalah variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan 

produk pangan. Tekstur makanan yang dapat dinilai dapat berupa kekerasan, 

kerenyahan, dan keelastisan. Hasil penilaian organoleptik dari atribut tekstur 

menunjukkan bahwa nilai modus untuk kedua cookies yang menggunakan serbuk 
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kasar maupun halus berada nilai 6 (suka). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney 

Test menunjukkan bahwa perbedaan serbuk pegagan yang ditambahkan dalam 

adonan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis 

terhadap atribut tekstur cookies. 

 

Uji Mutu Hedonik Cookies Sagu  

 Atribut dari uji mutu hedonik cookies sagu pegagan meliputi warna, 

aroma, rasa, tekstur, dan after taste pada cookies. Atribut warna yang digunakan 

adalah skor nilai 1 (hijau kehitaman) sampai 7 (kuning tua), atribut aroma dengan 

skor nilai 1 (sangat langu) sampai 7 (sangat harum), atribut rasa dengan skor nilai 

1 (sangat sepat) sampai 7 (sangat manis), atribut tekstur dengan skor nilai 1 

(sangat keras) sampai 7 (sangat rapuh), dan atribut after taste dengan skor nilai 1 

(sangat kuat ) sampai 7 (sangat lemah). Nilai modus hasil uji mutu hedonik dari 

cookies sagu pegagan pada masing-masing formula dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3  Nilai modus atribut mutu hedonik cookies diperkaya serbuk pegagan 

Serbuk 

pegagan 
Warna Aroma Rasa Tekstur After taste 

Kasar 5a 6a 6a 6a 5a 

Halus 2a 5a 5a 6a 4a 

Nilai p 0.10 0.32 0.32 1.00 0.32 

SD % 1.50 0.50 0.50 0.00 0.50 

Keterangan : Nilai rataan sekolom yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan nilai    

                      yang  berbeda nyata (p <0.05) 

 

a. Warna 

 Warna yang dihasilkan pada cookies sagu dipengaruhi oleh bentuk 

pegagan yang dicampurkan. Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut mutu warna 

menujukkan nilai modus untuk cookies yang menggunakan serbuk kasar berada 

pada nilai 5 (kuning muda) dan cookies yang menggunakan serbuk halus berada 

pada nilai 2 (hijau tua). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test menunjukkan 

bahwa adanya  perbedaan bentuk serbuk pegagan yang ditambahkan pada adonan 

tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap atribut mutu warna pada cookies sagu 

pegagan.  

 

b. Aroma  

Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut mutu aroma menujukkan nilai 

modus pada cookies, untuk cookies yang menggunakan serbuk kasar berada pada 

nilai 6 (harum) dan cookies yang menggunakan serbuk halus berada pada nilai 5 

(agak harum). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test menunjukkan bahwa 

adanya  perbedaan bentuk serbuk pegagan yang ditambahkan pada adonan tidak 

berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap atribut mutu aroma pada cookies sagu 

pegagan.  

 

c. Rasa  

Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut mutu rasa menujukkan nilai modus 

pada cookies,  dimana cookies yang menggunakan serbuk kasar berada pada nilai 
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6 (manis) dan cookies yang menggunakan serbuk halus berada pada nilai 5 (agak 

manis). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test menunjukkan bahwa adanya  

perbedaan bentuk serbuk pegagan yang ditambahkan pada adonan tidak 

berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap atribut mutu rasa pada cookies sagu 

pegagan 

 

d. Tekstur 

Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut mutu tekstur menujukkan nilai 

modus untuk kedua cookies  berada pada nilai 6 (rapuh). Berdasarkan hasil uji 

Mann Whitney Test menunjukkan bahwa adanya  perbedaan bentuk serbuk 

pegagan yang ditambahkan pada adonan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) 

terhadap atribut mutu tekstur pada cookies sagu pegagan 

. 

e. After taste 

Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut mutu after taste menujukkan nilai 

modus untuk cookies yang menggunakan serbuk kasar berada pada nilai 5 (agak 

lemah) dan cookies yang menggunakan serbuk halus berada pada nilai 4 (sedang). 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test menunjukkan bahwa  perbedaan bentuk 

serbuk pegagan yang ditambahkan pada adonan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) 

terhadap atribut after taste pada cookies sagu pegagan.  

 

f. Keseluruhan  

Produk yang disukai diketahui dari nilai keseluruhan yang tertinggi. Nilai 

dari keseluruhan berdasarkan dari penjumlahan semua atribut yaitu warna, aroma, 

rasa, dan tekstur. Hasil penilaian organoleptik (Tabel 2), menunjukkan bahwa 

nilai modus tertinggi terdapat pada cookies sagu pegagan kasar dengan nilai 6 

(suka). Berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test menunjukkan bahwa perbedaan 

serbuk pegagan yang ditambahkan dalam adonan tidak berpengaruh nyata 

(p>0,05) dengan tingkat kesukaan panelis terhadap atribut keseluruhan cookies. 

Produk terpilih, dipilih berdasarkan nilai terbesar pada atribut keseluruhan dan 

berdasarkan hasil uji Mann Whitney Test cookies sagu yang menggunakan 

pegagan serbuk kasar adalah cookies yang disukai dan selanjutnya digunakan 

dalam uji organoleptik pada penelitian utama. Produk terpilih dalam uji 

organoleptik pada penelitian pendahuluan  adalah cookies sagu pegagan kasar 

dapat dilihat pada Gambar 4.   

Hasil uji organoleptik cookies sagu dengan penambahan pegagan 4.5% 

memiliki nilai kesukaan yang cukup tinggi, maka taraf penambahan pegagan  

pada penelitian utama dinaikkan 1% dari taraf awal 4.5% menjadi 5.5%. Maka 

pada penelitian utama, taraf penambahan serbuk pegagan dimulai dari taraf 5.5% 

dari jumlah tepung sagu yang digunakan. 
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Penelitian Utama 

 

Penelitian utama, formula pada Tabel 1 dilanjutkan pada formula 

pembuatan cookies sagu pegagan pada penelitian utama yang ditambahkan serbuk 

pegagan yang terpilih adalah serbuk kasar pegagan, dengan empat konsentrasi 

yaitu 0%, 5.5%, 6.5%, dan 7.5% dari jumlah tepung sagu yang digunakan. 

Penambahan serbuk pegagan tidak melebihi 7.5% karena untuk menghindari 

perubahan warna yang terlalu hijau dan rasa yang ditimbulkan menjadi sepat. 

Kemudian kedua faktor tersebut juga diduga akan mengurangi daya terima 

panelis. Berikut adalah Tabel 4 formula cookies sagu pada berbagai konsentrasi 

pegagan. 

Tabel 4  Formula cookies sagu pada berbagai konsentrasi pegagan 

Bahan Satuan 
Konsentrasi serbuk pegagan 

0% (Kontrol)  5.5% 6.5%  7.5% 

Tepung sagu gram 115 115 115 115 

Pegagan gram 0 6.5 7.5 8.5 

Gula Halus gram 40 40 40 40 

Mentega gram 45 45 45 45 

Kuning Telur gram 18 18 18 18 

Baking Soda gram 0.5 0.5 0.5 0.5 

Baking Powder gram 0.5 0.5 0.5 0.5 

Jumlah  gram 219 225.5 226.5 227.5 

Penambahan pegagan yang terlalu banyak dapat mempengaruhi warna, 

aroma, rasa, dan tekstur cookies. Berdasarkan hasil trial and error yang 

dilakukan, diperoleh konsentrasi penambahan pegagan maksimum yang dapat 

digunakan dalam pembuatan cookies sagu pegagan, yaitu sebesar 7.5%. 

Penambahan pegagan melebihi 7.5% akan memberikan after taste sepat dan 

warna yang terlalu hijau.  

 

Analisis Sifat Fisik Cookies  

 Analisis sifat fisik yang dilakukan meliputi uji kecerahan (derajat warna) 

dan kekerasan. Pengukuran pada uji warna bertujuan untuk mengukur derajat 

warna cookies secara obyektif yang disebabkan oleh penambahan serbuk pegagan 

yang menyebabkan warna cookies menjadi lebih gelap. Pengukuran kekerasan 

cookies bertujuan untuk melihat perubahan tekstur kekerasan cookies terhadap 

substansi dari tepung sagu dengan adanya penambahan serbuk pegagan dalam 

pembuatan cookies.  

 

a. Uji Kecerahan Cookies 

Berikut adalah hasil analisis fisik uji kecerahan cookies yang disajikan 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5 Pengaruh konsentrasi serbuk pegagan terhadap hasil uji kecerahan cookies  

Konsentrasi Serbuk 

Pegagan (%) 
L a b Hue  Croma 

Penampakan 

visual 

0 62.13a 1.29b 26.30b 87.28a 26.34b Kuning 

5.5 50.89b -2.21a 24.06a 95.15b 24.15a 
Kuning-

kehijauan 

6.5 48.96c -2.80a 22.81a 97.25b 22.99a 
Kuning-

kehijauan 

7.5 45.86d -2.63a 22.22a 96.73b 22.37a 
Kuning-

kehijauan 

Keterangan: Nilai rataan sekolom yang diikuti Huruf yang beda pada baris yang sama 

                     menunjukkan  perbedaan yang nyata (p<0.05) 

Pengujian warna dilakukan untuk mengetahui warna produk cookies 

secara obyektif. Pengujian warna dilakukan dengan menggunakan alat 

Chromatometer CR-310 Minolta. Parameter yang diukur pada pengujian warna 

adalah L untuk kecerahan, a untuk derajat warna merah, dan b derajat warna 

kuning serta nilai C (croma) untuk ketajaman warna serta nilai Hue.  

Nilai L menunjukkan tingkat kecerahan sampel. Semakin cerah sampel 

yang diukur maka nilai L mendekati 100. Sebaliknya akan semakin kusam 

(gelap), maka nilai L mendekati 0 (Hutching 1999 dalam Budijanto dan Yuliyanti 

2012 ). Berdasarkan Tabel 5, diketahui tingkat kecerahan cookies kontrol lebih 

tinggi dibandingkan dengan semua formula cookies sagu pegagan. Hal ini 

dikarenakan pada cookies sagu pegagan ada penambahan serbuk pegagan dengan 

berbagai konsentrasi serbuk pegagan. Cookies sagu pegagan, semakin tinggi 

penambahan serbuk pegagan maka semakin rendah tingkat kecerahan cookies 

sagu pegagan. Hal ini dikarenakan, warna hijau dari serbuk pegagan akan 

menutupi kecerahan dari warna dasar pada cookies sagu sehingga warna cookies 

yang dihasilkan akan lebih gelap. Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan 

bahwa tingkat kecerahan (L) dari cookies kontrol berpengaruh  nyata (p<0.05) 

dengan semua formula cookies sagu pegagan. Hasil uji lanjut Duncan, 

menunjukkan bahwa cookies kontrol berbeda nyata dengan semua formula 

cookies sagu pegagan. Kemudian cookies 5.5% berbeda nyata dengan cookies 

6.5% dan 7.5%. Cookies 6.5% berbeda nyata dengan cookies 7.5% terhadap 

tingkat kecerahan cookies.  

Nilai a merupakan salah satu parameter warna yang mengindikasikan 

warna merah dan hijau (Pangastuti et al. 2013). Dimana Nilai a+ (positif) dari 0 

sampai 80 untuk warna merah dan –a (negatif) dari 0 sampai -80 untuk warna 

hijau. Berdasarkan data nilai a cookies sagu pegagan, cookies kontrol memiliki 

nilai a yang paling tinggi dari pada semua formula cookies sagu pegagan. Nilai a 

pada cookies kontrol memiliki nilai positif yaitu 1.29 yang artinya memiliki warna 

merah paling kecil. Cookies sagu pegagan memiliki nilai a yang bernilai negatif 

yaitu berwarna hijau. Semakin tinggi penambahan serbuk pegagan maka nilai –a 

(negatif) semakin kecil yang artinya warna cookies sagu pegagan akan lebih 

berwarna hijau. Hal ini dikarenakan jumlah serbuk penambahan pegagan pada 

cookies 7.5% lebih banyak dibandingkan dengan formula yang lain. Berdasarkan 
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hasil sidik ragam, menunjukkan bahwa nilai a (derajat kemerahan) cookies kontrol 

berpengaruh nyata (p<0.05) dengan semua formula cookies sagu pegagan. Hasil  

uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa nilai a (derajat kemerahan) pada cookies 

sagu kontrol  berbeda nyata (p<0.05) dengan cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%.  

Nilai b merupakan pengukuran warna kromatik campuran kuning-biru 

(Hutching 1999 dalam Budijanto dan Yuliyanti 2012 ). Dimana Nilai +b (positif) 

merupakan warna cenderung kuning, sedangkan –b (negatif) artinya warna 

cenderung biru. Nilai cookies kontrol dan semua formula cookies sagu pegagan 

memiliki nilai +b (positif) yang artinya memilki warna cenderung kuning. 

Cookies kontrol memiliki nilai b yang paling tinggi yaitu 26.30. Pada cookies sagu 

pegagan semakin banyak penambahan serbuk pegagan, nilai b pada cookies akan 

semakin kecil yang berarti semakin banyak penambahan serbuk pegagan dalam 

pembuatan cookies sagu pegagan akan memiliki warna kuning yang sedikit. 

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa nilai b (derajat kuning) dari 

cookies kontrol berpengaruh nyata (p<0.05) dengan semua formula cookies sagu 

pegagan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa nilai b (derajat kekuningan) 

pada cookies sagu kontrol berbeda nyata dengan cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. 

Nilai C (croma) menunjukkan ketajaman warna produk cookies. Pada 

cookies kontrol memiliki nilai ketajaman lebih tinggi dibandingkan dengan semua 

formula cookies sagu pegagan yaitu sebesar 26.34. Kemudian pada cookies sagu 

pegagan, semakin banyak penambahan serbuk pegagan maka nilai croma 

(ketajaman warna) produk akan semakin kecil yang berarti kecerahan dari produk 

cookies 7.5% sedikit lebih gelap dibandingkan dengan cookies 5.5% dan 6.5%. 

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa nilai croma dari cookies 

kontrol berpengaruhnya nyata (p<0.05) dengan semua formula cookies sagu 

pegagan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa nilai croma (ketajaman 

warna) pada cookies kontrol berbeda nyata dengan cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. 

Berdasarkan diagram Munsel, nilai Hue adalah komponen yang 

menentukan warna yang digunakan. Nilai Hue yang didapatkan kemudian 

dicocokkan dengan nilai Hue yang ada pada bola imajiner Munsel, sehingga 

diperoleh data warna secara objektif. Nilai Hue yang diperoleh dari metode 

Hunter harus berada dalam bentuk nilai derajat radian agar dapat diinterpretasikan 

ke dalam bola imajiner Munsell. Nilai Hue pada cookies kontrol lebih kecil 

dibandingkan dengan semua formula cookies sagu pegagan dengan nilai sebesar 

87.28 (kuadran 1) yang menujukkan warna kuning (Yellow). Sedangkan nilai Hue 

pada cookies 5.5% memiliki nilai Hue terendah yaitu  sebesar 95.15 (kuadran 2) 

yang menunjukkan warna kuning-kehijauan (YG) yang lebih sedikit. Cookies 

6.5% memiliki nilai Hue yang tertinggi dari pada semua formula cookies sagu 

pegagan yaitu sebesar 97.25 (kuadran 2) yang menunjukkan warna kuning-

kehijauan (YG) yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan 

bahwa nilai Hue dari cookies kontrol berpengaruh nyata (p<0.05) dengan semua 

cookies sagu pegagan. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa nilai Hue 

pada cookies kontrol berbeda nyata dengan cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. 
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b. Uji Tekstur/Kekerasan Cookies 

 Pengujian kekerasan dari produk cookies dilakukan dengan menggunakan 

alat  Stevens-LFRA Texture Analyzer. Pengujian kekerasan dilakukan dengan 

meletakkan produk cookies di atas papan alas yang datar dan kemudian ditusuk 

dengan menggunakan jarum tajam yang sebelumnya kecepatan dan kedalaman 

dari tusukan jarum yang sudah diatur terlebih dahulu.  

Tabel 6   Pengaruh konsentrasi serbuk pegagan terhadap hasil uji kekerasan 

               cookies  

Konsentrasi Serbuk Pegagan  (%) Kekerasan cookies  (load g) 

0 266a 

5.5 281a 

6.5 304b 

7.5 305b 

Keterangan: Nilai rataan sekolom yang diikuti huruf yang beda pada baris yang sama menunjukkan   

                  perbedaan yang nyata (p<0.05) 

Semakin rendah skor dari uji kekerasan menunjukkan bahwa cookies 

semakin renyah, sebaliknya apabila skor semakin besar maka cookies semakin 

keras. Berdasarkan hasil analisis uji tekstur, kekerasan cookies kontrol lebih 

rendah dibandingkan dengan semua formula cookies sagu pegagan yaitu sebesar 

266 load g. Kekerasan cookies sagu pegagan berkisar antara 281 sampai 305 load 

gram. Cookies 7.5% memilki nilai kekerasan tertinggi yaitu 305 load g dan 

cookies 5.5% memiliki nilai kekerasan terendah diantara semua formula coookies 

pegagan yaitu 280.7 load g yang berarti cookies 5.5% lebih rapuh dibandingkan 

dengan cookies sagu pegagan yang lain.  

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa nilai kekerasan dari 

cookies kontrol berpengaruh nyata (p<0.05) dengan semua cookies sagu pegagan. 

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa nilai kekerasan pada cookies sagu 

kontrol berbeda nyata dengan cookies 6.5%, dan 7.5%. Selanjutnya cookies 5.5% 

berbeda nyata dengan cookies 6.5% dan 7.5% terhadap nilai kekerasan cookies.  

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa semakin banyak pegagan yang 

ditambahkan pada adonan cookies maka akan menghasilkan tekstur cookies yang 

keras. Karena kandungan serat pada pegagan cukup tinggi menyebabkan tekstur 

dari cookies menjadi keras.  

 

Kandungan Zat Gizi Cookies Sagu Pegagan 

Kandungan gizi pada suatu produk rentan terhadap perlakuan sebelum, 

selama, dan sesudah proses pengolahan. Selama pengolahan terjadi kerusakan zat 

gizi dalam produk tersebut. Kandungan zat gizi tersebut akan dibandingkan 

dengan nilai SNI biskuit yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional. 

Hasil dari analisis proksimat juga dapat digunakan untuk menentukan kandungan 

energi (kkal/100) cookies sagu pegagan. Analisis zat gizi yang dilakukan, meliputi 

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat (by 

difference). Hasil analisis kandungan gizi dari cookies sagu pegagan disajikan 

pada Tabel 7.  
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Tabel 7  Pengaruh konsentrasi pegagan terhadap kandungan zat gizi cookies sagu  

              pegagan 

 

Zat gizi 

Pegagan  

SD (%) SNI* 
0% 

(kontrol) 
5.5% 6.5% 7.5% 

 bk  bk  bk  bk 

Air(%)  1.91a  3.07a  4.21a 3.27a 1.74 Maks 5 

Abu (%) 0.71a  2.10b 2.18b 2.27b 0.69 Maks 2 

Protein (%) 1.50a 3.80b 4.52c 5.02c 1.45 Min 9 

Lemak (%) 22.80c  21.81b 21.15a 22.79c 0.76 Min 9.5 

Karbohidrat (%) 75.00a  71.19a 69.98a 68.67a 3.26 Min 70 

Energi 

(kkal/100g) 
511a 496a  488a  500a 4.34 Min 400 

Keterangan: *SNI 01-2973-1992 untuk cookies 

                     :Nilai rataan sekolom yang diikuti huruf yang beda pada baris  yang sama           

                    menunjukkan  perbedaan yang nyata (p<0.05) 

 

a. Kadar air  

 Tingginya kadar air dalam bahan pangan dapat mempercepat tumbuhnya 

mikroba sehingga bahan pangan menjadi mudah layu atau busuk. Fardiaz (1989) 

menyatakan bahwa batas minimum kadar air pertumbuhan mikroba adalah 14- 

15%. Pengeringan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kadar air dalam 

bahan pangan sehingga dapat menghambat aktivitas enzim dan pertumbuhan 

mikroba. Kadar air yang terdapat pada produk pangan akan mempengaruhi 

penampakan, tekstur, dan rasa dari produk tersebut. Berdasarkan hasil analisis 

proksimat, kadar air pada cookies berkisar antara 1.91%-4.21%. Hasil sidik ragam 

menunjukkan bahwa penambahan jumlah serbuk pegagan yang berbeda-beda 

tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap kadar air cookies.  

 Kadar air akan menentukan kerenyahan cookies sehingga akan 

mempengaruhi penerimaan konsumen. Kadar air pada keempat jenis cookies 

berada dalam kisaran syarat mutu cookies menurut SNI 01-2973-1992 yaitu kadar 

air maksimum sebesar 5%. Cookies yang dihasilkan sebaiknya harus memenuhi 

syarat mutu yang ditetapkan agar aman untuk dikonsumsi.  

 

b. Kadar Abu 

 Abu merupakan bahan organik (mineral) dalam suatu bahan pangan. 

Berdasarkan hasil analisis proksimat, kadar abu dari cookies  berkisar antara 

0.71%-2.27%. Hasil sidik ragam, kadar abu pada cookies kontrol berpengaruh 

nyata (p<0.05) dengan cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. Hasil uji lanjut Duncan, 

menunjukkan bahwa kadar abu pada cookies kontrol berbeda nyata dengan 

cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5% terhadap kadar abu cookies. 

 Kadar abu pada cookies kontrol sudah memenuhi syarat mutu cookies 

menurut SNI 01-2973-1992 yaitu kadar abu maksimum sebesar 2%. Namun, pada 

semua formula cookies sagu pegagan berada di atas kisaran syarat mutu dari SNI 

01-2973-1992 yaitu dengan nilai lebih dari 2. Hal ini dikarenakan kandungan 

mineral pada pegagan yang tinggi sehingga kadar abu dari semua formula cookies 

pegagan melebihi batas syarat mutu cookies menurut SNI. Menurut Arsyaf 

(2012), kandungan gizi per 100 g daun pegagan kering memiliki Fe (mg) sebesar 
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40.03% (bk), kalsium (mg) 2 882,16 (bk), dan selenium (mg) 31.03 (bk) dengan 

menggunakan metode pengeringan langsung melalui rumah kaca.  

 

c. Kadar Protein 

 Kadar protein pada tepung sagu lebih rendah jika dibandingkan dengan 

tepung terigu dan beras. Menurut Persagi (2009), kandungan protein dalam 100 g 

pati sagu adalah sebesar 0,6 g. Berdasarkan hasil analisis proksimat, kadar protein 

pada cookies berkisar antara 1.50%-5.02%. Hasil sidik ragam, kadar protein dari 

cookies kontrol berpengaruhnya nyata (p<0.05) dengan cookies sagu pegagan. 

Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa kadar protein dari cookies kontrol 

berbeda nyata dengan cookies sagu pegagan. Kemudian kadar protein dari cookies 

5.5% juga berbeda nyata dengan cookies 6.5% dan 7.5%.  

 Kadar protein dari semua  cookies belum memenuhi syarat mutu cookies 

menurut SNI 01-2973-1992 yaitu kadar protein minimal sebesar 9%.  Namun, 

semakin banyak serbuk pegagan yang ditambahkan pada cookies maka kadar 

protein cookies semakin tinggi. Hal ini dikarenakan pegagan memiliki kadar 

protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 28.59% (bk) dalam bentuk kering (Arsyaf 

2012).   

  

d. Kadar Lemak 

 Lemak merupakan komponen zat gizi makro yang menentukan mutu suatu 

produk pangan. Sumber lemak pada cookies adalah margarin dan mentega. 

Berdasarkan hasil analisis kadar lemak pada cookies berkisar antara 21.15%-

22.80%. Kadar lemak cookies kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan semua 

formula cookies sagu pegagan. Hal ini diduga, pada saat penggunaan margarin di 

loyang terlalu banyak pada cookies sagu kontrol sehingga memiliki kadar lemak 

yang sedikit lebih tinggi.  Berdasarkan hasil sidik ragam, kadar lemak cookies 

kontrol berpengaruh nyata (p<0.05) dengan  cookies 5.5%, 6.5%, dan 7.5%. Hasil 

uji lanjut Duncan menunjukkan bahwa kadar lemak dari cookies kontrol berbeda 

nyata dengan cookies 5.5%, dan 6.5%. Kemudian kadar lemak dari cookies 5.5% 

juga berbeda nyata dengan cookies 7.5%.   

 Kadar lemak cookies sagu sudah memenuhi nilai standar dari SNI 01-

2973-1992 untuk kadar lemak yaitu minimal 9.5%. Nilai kadar lemak cookies 

sagu pegagan sangat tinggi jika dibandingkan dengan nilai kadar lemak dari SNI. 

Hal ini, dikarenakan pada pembuatan cookies sagu pegagan menggunakan 

mentega dan margarin, sehingga lemak yang dihasilkan jauh lebih tinggi.  

 

e. Kadar karbohidrat 

 Bahan pangan yang mengandung sumber karbohidrat dalam pembuatan 

cookies adalah tepung sagu. Kadar karbohidrat dihitung menggunakan metode by 

difference, yaitu pengurangan komponen total (100%) dengan kadar air, abu, 

protein dan lemak. Berdasarkan hasil analisis proksimat, kadar karbohidrat pada 

cookies berkisar antara 68.67%-75.00%.  Kadar karbohidrat cookies kontrol lebih 

tinggi  dibandingkan dengan semua formula cookies sagu pegagan. Hasil sidik 

ragam menunjukkan bahwa penambahan jumlah serbuk pegagan yang berbeda-

beda tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap kadar karbohidrat cookies. 

 Kadar karbohidrat cookies kontrol maupun yang formula sebagian sudah 

berada dalam kisaran syarat mutu cookies menurut SNI 01-2973-1992  untuk 
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kadar karbohidrat yaitu minimal 70%. Namun, pada cookies 7.5% belum 

memenuhi standar nilai dari SNI. Hal ini dikarenakan kadar karbohidrat dihitung 

menggunakan metode by difference, yaitu kadar karbohidrat dipengaruhi oleh 

komponen zat gizi lainnya seperti air, abu, lemak dan protein. Semakin tinggi 

komponen zat gizi lainnya maka kadar karbohidrat akan semakin rendah sehingga 

tidak memenuhi standar SNI. Berdasarkan hasil analisis proksimat semakin 

banyak pegagan yang ditambahkan, maka kandungan dari air, abu, lemak dan 

protein cenderung meningkat tetapi kadar karbohidrat cenderung menurun.   

 

f. Kandungan Energi 

 Kandungan energi dihitung berdasarkan kandungan protein, lemak dan 

karbohidrat. Sumber energi terbesar adalah lemak, dimana 9 kkal energi per gram 

lemak. Karbohidrat dan protein masing-masing menghasilkan 4 kkal energi per 

gram. Berdasarkan hasil analisis kandungan energi pada cookies berkisar antara 

488–511 kkal/100 g. Kadar karbohidrat cookies kontrol lebih tinggi  dibandingkan 

dengan semua formula cookies sagu pegagan karena kandungan lemak pada 

cookies kontrol lebih tinggi dibandingkan dengan semua formula cookies sagu 

pegagan. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan jumlah serbuk 

pegagan yang berbeda-beda tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap 

kandungan energi cookies.  

 Berdasarkan nilai standar SNI 01-2973-1992 untuk kandungan energi 

cookies adalah minimal 400 kkal per 100 gram cookies. Maka kandungan energi 

cookies sagu pegagan sudah berada dalam syarat mutu cookies menurut SNI.  

 

Hubungan Aktivitas Antioksidan dengan Total Fenol 

1. Aktivitas Antioksidan Cookies Sagu Pegagan 

Aktivitas antioksidan dari suatu tanaman sangat ditentukan oleh 

kandungan senyawa aktif yang ditemukan di dalam tanaman. Kandungan kimia 

pegagan terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu asam amino, flavonoid, 

terpenoid, dan minyak atsiri. Asam amino terdiri atas sejumlah besar alanin 

flavonoid terdiri atas quercetin, kaempferol, dan bermacam-macam glikosida 

(Dalimartha 2006). Menurut Prabowo (2002), pegagan mengandung triterpenoid 

yang merupakan senyawa aktif yang paling penting dari tanaman ini.  

Analisis aktivitas antioksidan pada penelitian ini adalah pada bagian daun 

pegagan yang sudah dikeringkan. Daun pegagan yang sudah dikeringkan memiliki 

kandungan antioksidan yang lebih besar dibandingkan dengan daun pegagan 

segar. Menurut Zainol et al. (2003), pegagan mengandung banyak turunan asam 

caffeic dan dan khususnya mengandung quercetin dan kaempresol, catechin, rutin, 

dan naringin. Beberapa diantaranya telah terbukti menjadi antioksidan yang 

potensial sehingga perlu dilakukan pengujian analisis kapasitas antioksidan pada 

cookies sagu pegagan yang memiliki konsentrasi penambahan serbuk pegagan 

5.5%. 6.5%. dan 7.5%. Metode yang digunakan dalam penetapan kapasitas 

antioksidan adalah dengan metode DPPH (Kubo et al. 2002). Metode DPPH 

dipilih karena murah dan mudah diproduksi. Pelarut yang digunakan untuk 

analisis aktivitas antioksidan pada prinsipnya adalah pelarut yang bersifat polar 

seperti aseton, dietel eter, dan metanol.  
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DPPH (2.2-dyphenyl-1-picrylhydrazil) merupakan senyawa radikal bebas 

yang stabil dalam larutan metanol yang berwana ungu. Mekanisme reaksi yang 

terjadi adalah proses reduksi senyawa DPPH oleh antioksidan yang menghasilkan 

pengurangan intensitas warna dari larutan DPPH. Semakin pudarnya warna DPPH 

setelah direaksikan dengan antioksidan menunjukkan kapasitas antioksidan yang 

semakin besar pula (Benabadji et al. 2004). Perhitungan aktivitas antioksidan 

metode DPPH dilakukan dengan standar askorbat sehingga satuannya menjadi 

AEAC. AEAC (Ascorbic Acid Equivalent Antioxidant Capacity) adalah 

kesetaraan jumlah antioksidan sampel dalam berat vitamin C (mg).   

Berdasarkan hasil analisis antioksidan, aktivitas antioksidan berkisar 

antara 13.5%-15.2% dan hasil AEAC berkisar antara 123.1-140.0 mg vitamin 

C/100 g. Cookies 7.5% memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi diantara 

cookies yang lain,  dimana sebanyak 100 g sampel cookies 7.5% mempunyai 

aktivitas antioksidan sebanyak 15.2% dan kekuatannya setara dengan kekuatan 

140 mg vitamin C /100 g. Hal ini dikarenakan pada cookies 7.5% memiliki 

konsentrasi pegagan yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil sidik ragam 

menunjukkan bahwa penambahan serbuk pegagan yang berbeda-beda tidak 

berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap aktivitas antioksidan pada cookies sagu 

pegagan. Hasil analisis aktivitas antioksidan cookies sagu pegagan disajikan pada 

Tabel 8.  

         Tabel 8  Pengaruh konsentrasi pegagan terhadap aktivitas antioksidan dan  

                        kandungan fenol cookies sagu pegagan   

Konsentrasi Pegagan (%) 

Aktivitas Antioksidan 

 Total fenol 

(mg/100g) 
% 

AEAC mg Vit 

C/100 g 

5.5 13.5a 123.1a 866.8a 

6.5 15.0a 137.2a 876.3a 

7.5 15.2a 140.0a 905.4a 

   Keterangan: Nilai rataan sekolom yang diikuti  yang beda pada baris  yang sama menunjukkan         

perbedaan yang nyata (p<0.05) 

 

Hasil kandungan antioksidan pada pegagan didukung oleh komponen 

fitokimia yang banyak terdapat pada ekstrak pegagan seperti asiatikosida adalah 

senyawa yang paling aktif dari tiga triterpen lainnya dan merupakan unsur utama 

dari tanaman pegagan (Zhang et al. 2009). Di dalam pegagan banyak ditemukan 

senyawa triterpenoid, dan senyawa utama yang mempunyai aktivitas antioksidan 

yang kuat adalah senyawa asiatikosida (Zainol et al. 2008). Tanaman pegagan 

juga memiliki senyawa flavonoid lainnya seperti castilliferol, castillicetin, dan 

isochlorogenic acid (Subban et al. 2008). Senyawa antioksidan alami yang diduga 

banyak terdapat dalam sayuran atau dedaunan hijau adalah klorofil. Menurut 

Marquez et al. (2005), klorofil dan turunannya memiliki kemampuan sebagai  

antioksidan. Daun pegagan memiliki kadar klorofil sebesar 831.5 mg/kg (Nurdin 

et al. 2009). Kandungan klorofil tertinggi pada pegagan adalah pada bagian daun. 

Bagian tanaman pegagan yang ditambahkan pada cookies adalah bagian daun. 

Dimana pada proses pembuatan serbuk pegagan menggunakan metode blender. 

Kandungan klorofil dengan metode blender lebih besar dari pada metode remas. 
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Hal ini disebabkan pada metode blender hancuran daun lebih luas sehingga lebih 

banyak klorofil yang terekstrak.  

 

2. Total Fenol 

Salah satu sumber antioksidan alami dari tanaman adalah golongan fenol. 

Senyawa fenol memiliki spektrum luas dengan sifat kelarutan pada suatu pelarut 

yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses ekstraksi menggunakan berbagai 

pelarut akan menghasilkan polifenil yang berbeda pula. Senyawa total fenol 

adalah kontributor utama dalam aktivitas antioksidan pegagan. Flavonoid adalah 

salah satu kelompok senyawa dari fenol. Flavonoid merupakan salah satu 

komponen antioksidan dari pegagan. Metode dalam uji total fenol menggunakan 

metode folin ciocalteu (Zainol et al. 2003). Dalam metode uji total fenol 

menggunakan pelarut metanol. Menurut Jakopic et al. (2009), sampel yang 

diekstrak dengan pelarut metanol secara signifikan memiliki jumlah fenol yang 

lebih banyak dibandingkan dengan pelarut etanol. Hal ini sesuai dengan Nur 

(2011), bahwa jumlah total fenol dari ekstrak metanol bawang dayak segar dan 

ekstrak metanol keripik mampu mengekstrak senyawa fenol paling tinggi 

dibandingkan dengan pelarut lain.  

Berdasarkan hasil uji analisis total fenol, kandungan total fenol pada 

cookies sagu pegagan berkisar antara 866.8–905.4 mg/100 g. Cookies 7.5% 

memiliki kandungan total fenol yang paling tinggi diantara semua formula cookies 

sagu pegagan, dimana dalam 100 g cookies 7.5% mengandung 905.4 mg total 

fenol. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan serbuk 

pegagan yang berbeda-beda tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap 

kandungan total fenol pada cookies sagu pegagan. Hasil analisis uji total fenol 

dari cookies sagu pegagan disajikan pada (Tabel 8).   

Aktivitas antioksidan pada tanaman lebih banyak disebabkan oleh 

kandungan fitokimianya. Zat fitokimia tersebut adalah senyawa polifenolik 

(polifenol dan fenol). Menurut Kumar et al. (2008), aktivitas antioksidan pada 

tanaman sebagian besar (85%) berasal dari total fenolnya.  Komponen antioksidan 

yang merupakan senyawa bioaktif adalah komponen yang sangat sensitif terhadap 

cahaya, temperatur, dan pH. Baik komponen antioksidan yang bersifat polar 

seperti golongan fenol dan komponen antioksidan yang bersifat nonpolar seperti 

karotenoid, sangat sensitif terhadap penggunaan temperatur yang cukup tinggi. 

Akan tetapi,  golongan fenol lebih tahan terhadap panas dibandingkan karotenoid, 

artinya walaupun golongan fenol terdegradasi oleh panas, aktivitas antioksidannya 

masih lebih baik dibandingkan dengan karotenoid.  

Aktivitas antioksidan dan total fenol memiliki hubungan yang linier, 

dimana semakin tinggi nilai AEAC maka aktivitas antioksidan pada suatu bahan 

pangan akan semakin tinggi dan total fenol yang dihasilkan juga akan lebih 

banyak. Nilai AEAC  yang paling tinggi diantara semua formula cookies sagu 

pegagan adalah cookies 7.5% dimana konsentrasi pegagan paling banyak. Maka 

aktivitas antioksidan dan jumlah total fenol dari cookies 7.5% lebih tinggi 

dibandingkan dengan cookies 5.5% dan 6.5%. Menurut Zainol et al. (2003), 

adanya hubungan yang kuat antara senyawa total fenol dengan aktivitas 
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antioksidan pada pegagan. Senyawa fenol diketahui sangat berperan terhadap 

aktivitas antioksidan, semakin besar kandungan fenol maka semakin besar 

aktivitas antioksidannya (Shahwar et al. 2010). Berikut adalah Gambar hubungan 

antara aktivitas antioksidan dengan total fenol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5  Hubungan aktivitas antioksidan (AEAC) dengan total fenol  

 

Berdasarkan Gambar 5, nilai korelasi antara aktivitas antioksidan dan total 

fenol adalah 0.9843. Artinya, sekitar 98% aktivitas antioksidan daun pegagan 

pada cookies disebabkan oleh total fenolnya. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Angkasa dan Sulaeman (2012), bahwa hubungan antara kandungan polifenol dan 

aktivitas antioksidan adalah 99% pada tumbuhan hantap. Juga sejalan dengan 

penelitian Chanda et al. (2010) bahwa aktivitas antioksidan berkorelasi positif 

dengan kandungan total fenolnya. Menurut Hardiana et al. (2012), menunjukkan 

bahwa semakin tinggi aktivitas antioksidan maka kandungan total fenolnya juga 

akan semakin tinggi.  

 

Hasil Uji Organoleptik  Cookies Sagu dengan Berbagai Konsentrasi Serbuk 

Pegagan 

Panelis yang digunakan dalam uji organoleptik pada penelitian utama 31 

orang panelis semi terlatih dengan dua kali pengulangan. Uji organoleptik pada 

penelitian utama untuk menentukan produk yang disukai.  Panelis menilai tingkat 

kesukaannya terhadap beberapa atribut dari uji organoleptik yaitu warna, tekstur, 

aroma, dan rasa terhadap masing-masing cookies yang disediakan. Uji 

organoleptik dilakukan dengan menggunakan skor nilai 1 sampai 5, yang mana 

semakin tinggi nilai skor cookies sagu pada masing-masing atribut uji 

organoleptik maka semakin baik pula cookies yang di uji. Form uji organoleptik 

dapat dilihat pada Lampiran 2.   

Uji organoleptik pada penelitian utama, panelis melakukan uji hedonik dan 

uji mutu hedonik cookies sagu pegagan dengan beberapa konsentrasi  

penambahan serbuk pegagan yaitu 0%, 5.5%, 6.5% dan 7.5%. Berikut adalah 
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penampakan cookies sagu pegagan 5.5%, 6.5% dan 7.5%  yang disajikan pada 

Gambar 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (a)                                  (b)                                  (c) 

Gambar 6 Cookies:  (a) 5.5%, (b) 6.5%, dan (c) 7.5% 

 

Uji hedonik Cookies  

 Parameter dari uji hedonik cookies sagu pegagan meliputi warna dasar, 

aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan cookies. Skor nilai yang digunakan dari 

parameter tersebut adalah skala 1 (sangat tidak suka) sampai skala 5 (sangat suka). 

Berikut ini merupakan nilai modus hasil uji hedonik dari masing-masing formula 

cookies sagu pegagan dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9  Nilai modus  atribut hedonik cookies pada berbagai konsentrasi serbuk   

                pegagan 

Konsentrasi serbuk 

pegagan (%) 

Warna 

Dasar 
Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 

0 4a 4a 5a 4a 4.0a 

5.5 4a 4a 4a 4a 3.9a 

6.5 4a 3a 4a 4a 3.8a 

7.5 4a 4a 4a 4a 3.6a 

Nilai p 1.00 0.16 0.39 1.00 0.10 

SD % 0.00 0.52 0.35 0.00 0.21 

Keterangan:  Skor nilai, yaitu 1 = sangat tidak suka hingga 5 = sangat suka,  

      : Nilai yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata   

       (p<0.05).  

 

a. Warna Dasar 

Warna dasar adalah warna dominan pada cookies setelah diperkaya dengan 

berbagai konsentrasi serbuk pegagan. Warna adalah variabel yang mempengaruhi 

penampilan suatu produk. Warna merupakan atribut organoleptik yang pertama 

dilihat oleh panelis dalam penilaian suatu produk. Hasil penilaian organoleptik 

menunjukkan bahwa nilai modus  tingkat kesukaan panelis terhadap atribut warna 

pada semua cookies berada pada nilai 4  (suka).  Berdasarkan analisis Kruskal-

Wallis Test menunjukkan bahwa perbedaan tingkat penambahan serbuk pegagan 

tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis terhadap 

atribut warna dasar.   
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b. Aroma 

Aroma  merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi terhadap 

persepsi rasa enak dari suatu makanan. Hasil penilaian organoleptik menunjukkan 

bahwa nilai modus tingkat kesukaan panelis terhadap atribut aroma semua cookies 

berada pada nilai 4 (suka), kecuali pada cookies 6.5% yang memiliki nilai modus 

3 (biasa). Cookies 6.5% memiliki nilai kesukaan terendah (biasa). Berdasarkan 

analisis uji Kruskal-Wallis Test menunjukkan bahwa perbedaan tingkat 

penambahan serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat 

kesukaan panelis terhadap atribut aroma.  

 

c. Rasa 

Rasa  merupakan faktor penentu daya terima panelis terhadap penilaian 

produk pangan. Hasil penilaian organoleptik menunjukkan bahwa nilai modus 

tingkat kesukaan panelis terhadap atribut rasa cookies kontrol berada pada nilai 5 

(sangat suka) dan  cookies sagu pegagan memiliki nilai modus 4 (suka).  Cookies 

kontrol memiliki nilai kesukaan tertinggi (sangat suka) terhadap atribut rasa dan 

cookies pegagan memiliki nilai kesukaan yang lebih rendah (suka). Berdasarkan 

analisis Kruskal-Wallis Test menunjukkan bahwa perbedaan tingkat penambahan 

serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan 

panelis terhadap atribut rasa.  

 

d. Tekstur 

Tekstur dan konsistensi suatu bahan pangan akan mempengaruhi cita rasa 

yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. Hasil penilaian organoleptik menunjukkan 

bahwa nilai modus tingkat kesukaan panelis terhadap atribut tekstur semua 

cookies berada pada nilai 4 (suka). Berdasarkan analisis Kruskal-Wallis Test 

menunjukkan bahwa perbedaan tingkat penambahan serbuk pegagan tidak 

berpengaruh nyata (p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis terhadap atribut 

tekstur.  

 

Uji Mutu Hedonik Cookies  

 Atribut dari mutu hedonik cookies sagu pegagan meliputi warna dasar, 

aroma, rasa, tekstur, dan after taste pada cookies. Atribut warna dasar yang 

digunakan adalah skor nilai 1 (putih pucat) sampai 5 (kuning keemasan), atribut 

aroma skala nilai 1 (langu) sampai 5 (harum), atribut rasa skor nilai 1 (sepat) 

sampai 5 (manis), atribut tekstur skor nilai 1 (keras) sampai 5 (rapuh), dan atribut 

after taste skor nilai 1 (kuat) sampai 5 (lemah). Nilai modus hasil uji mutu 

hedonik dari cookies sagu pegagan pada masing-masing formula dapat dilihat 

pada Tabel 10. 
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Tabel 10  Nilai modus atribut mutu hedonik  cookies pada berbagai konsentrasi  

                 serbuk pegagan 

Konsentrasi serbuk 

pegagan (%) 
Warna Dasar Aroma Rasa Tekstur After taste 

0 3a 3a 4a 3a 5a 

5.5 3a 5a 4a 4a 4a 

6.5 3a 4a 4a 4a 4a 

7.5 3a 4a 2a 4a 2a 

Nilai p 1.00 0.32 0.39 0.39 0.10 

SD % 0.00 0.83 0.71 0.35 1.04 

Keterangan : Nilai yang diikuti dengan huruf yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata   

                     (p<0.05) 

 

a. Warna Dasar 

 Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut warna dasar menunjukkan nilai 

modus mutu warna dasar dari semua cookies berada pada nilai 3 (putih 

kekuningan). Semua formula cookies memiliki warna putih kekuningan. 

Berdasarkan uji Kruskal-Walis Test menunjukkan bahwa konsentrasi serbuk 

pegagan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap atribut warna dasar pada 

semua formula.  

 

b. Aroma  

 Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut aroma menunjukkan nilai modus 

mutu aroma cookies berkisar pada nilai 3-5 (tidak harum-harum). Cookies kontrol 

memiliki aroma tidak harum dan cookies 5.5% memiliki aroma harum. 

Berdasarkan analisis uji Kruskal-Walis Test menunjukkan bahwa konsentrasi 

serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata (p >0.05) terhadap atribut aroma pada 

semua formula.  Aroma dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah 

pemanggangan, margarin, dan bau langu dari sampel  (Hastuti 2012).  

 

c. Rasa  

 Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut rasa menunjukkan nilai modus 

mutu rasa cookies berkisar pada nilai 2-4 (agak sepat-agak manis). Cookies 7.5% 

memiliki rasa agak sepat. Cookies  5.5%, 6.5% dan cookies kontrol memiliki rasa 

yang agak manis. Berdasarkan analisis uji Kruskal-Walis Test menunjukkan 

bahwa konsentrasi serbuk pegagan  tidak berpengaruh nyata (p >0.05) terhadap 

atribut rasa pada semua formula cookies.  

 

d. Tekstur 

 Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut tekstur menunjukkan nilai modus 

mutu tekstur cookies berkisar antara 3-4 (sedang-agak rapuh). Cookies kontrol  

memiliki tekstur sedang dan cookies dengan penambahan pegagan memiliki 

tekstur agak rapuh. Berdasarkan analisis uji Kruskal-Wallis Test menunjukkan 

bahwa konsentrasi serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap 

atribut tekstur pada semua formula.  

Penambahan margarin, gula dan kuning telur akan membuat produk 

biskuit lebih reyah dan enak (Sugiyono et al. 2009). Pada pembuatan cookies, 

juga menggunakan margarin, gula, dan kuning telur sehingga mengakibatkan 
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cookies memiliki tekstur yang rapuh dan renyah. Cookies yang rapuh juga 

dikarenakan pori-pori cookies yang renggang akibat tidak adanya air yang 

mengikat komponen-komponen pembentuk adonan cookies (Sugiyono et al. 

2009). Air tidak digunakan pada proses pembuatan cookies dikarenakan 

penambahan air akan membuat adonan sangat lembek dan  sulit dicetak. 

 

e. After taste 

 Hasil uji mutu hedonik terhadap atribut after taste menunjukkan nilai 

modus mutu after taste cookies berkisar antara 2-5 (agak kuat-lemah). Cookies 

kontrol memiliki after taste lemah dan cookies 7.5% memiliki after taste yang 

agak kuat. Berdasarkan analisis uji Kruskal-Walis Test menunjukkan bahwa 

konsentrasi serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap atribut 

after taste pada semua formula.  

 

f. Keseluruhan   

Atribut keseluruhan diperoleh dengan cara mengalikan pembobotan 

dengan bobot atribut yang telah dipertimbangkan oleh peneliti. Hasil penilaian 

organoleptik (Tabel 9) menunjukkan bahwa nilai modus uji hedonik dan mutu 

hedonik panelis terhadap atribut keseluruhan cookies sagu kontrol memiliki nilai 

yang tertinggi yaitu berada pada nilai 4 (suka). Namun, cookies kontrol hanya 

digunakan untuk membandingkan tingkat kesukaan dengan cookies pegagan.  

Nilai modus cookies pegagan berkisar antara 3.6-3.9 (suka). Cookies 5.5% 

memiliki nilai kesukaan tertinggi terhadap atribut keseluruhan. Cookies 7.5% 

memiliki nilai kesukaan terendah. Berdasarkan analisis uji Kruskal-Wallis Test 

menunjukkan bahwa konsentrasi serbuk pegagan tidak berpengaruh nyata 

(p>0.05) dengan tingkat kesukaan panelis terhadap atribut keseluruhan. Produk 

terpilih, dipilih dari nilai terbesar pada atribut keseluruhan pada cookies pegagan. 

Berdasarkan analisis Kruskal-Wallis Test. Cookies sagu yang menggunakan 

pegagan sebanyak 5.5% adalah cookies yang disukai diantara cookies pegagan 

yang lain. Produk cookies 5.5% dapat dilihat pada Gambar 6.   

 

Produk Terpilih 

Produk terpilih yang diharapkan  adalah memiliki kandungan gizi yang 

baik, memiliki cita rasa dan penampakan yang menarik serta memiliki fungsi  

fisiologis tertentu pada tubuh. Cara menentukan produk cookies sagu pegagan 

terpilih adalah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang sebelumnya 

sudah dianalisis. Kriteria tersebut diantaranya yaitu kandungan antioksidan, total 

fenol cookies sagu pegagan dan hasil uji organoleptik.  

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. 

Menurut Marsono (2008), diberbagai negara makanan fungsional sudah 

berkembang pesat. Hal ini dilandasi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu 

meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan dalam pencegahan 

atau penyembuhan penyakit dan tuntutan konsumen akan adanya makanan yang 

memiliki sifat lebih yaitu memiliki kandungan fungsional yang memberikan efek 
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menguntungkan bagi kesehatan. Maka berdasarkan hasil pertimbangan dari 

beberapa kriteria dan kebutuhan masyarakat saat ini, produk cookies terpilih 

adalah cookies dengan penambahan serbuk pegagan sebanyak 7.5%. Cookies 

7.5%  memiliki fungsional yang lebih tinggi antar cookies dan  kecenderungan 

memiliki daya terima yang tinggi. Daya terima dari cookies 7.5% kecenderungan 

akan lebih tinggi jika dengan melakukan perbaikan pada pembuatan cookies yang 

kemudian akan berpengaruh pada mutu organoleptik cookies sagu pegagan dan 

melalui pendidikan/sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait hidup sehat dengan mengkonsumsi pangan fungsional. 

Cookies pegagan terpilih memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan cookies bekatul konvensional dan cookies bekatul 

fungsional. Dimana aktivitas antioksidan cookies pegagan terpilih kekuatannya 

setara dengan 140 mg vitamin C/100 g cookies, sedangkan aktivitas antioksidan 

pada cookies bekatul konvensional dan cookies bekatul fungsional masing-masing 

memiliki kekuatan setara dengan 33.2 mg vitamin C/100 g cookies dan 32.6 mg 

vitamin C/100 g cookies (Fauziyah 2011).   

 

Kontribusi Takaran Saji Cookies Sagu Pegagan Terpilih terhadap Angka 

Kecukupan Zat Gizi 

Salah satu keterangan yang dicantumkan dalam informasi nilai gizi adalah 

jumlah zat gizi yang terdapat dalam produk pangan. Menurut BPOM (2007), 

keterangan tentang kandungan gizi tersebut harus dicantumkan dalam persentase 

dari AKG (Angka Kecukupan Gizi) yang dianjurkan yaitu berupa Acuan Label 

Gizi (ALG) untuk kelompok tertentu yang salah satunya adalah acuan label gizi 

untuk makanan yang dikonsumsi umum. Sasaran dalam penelitian ini adalah 

kelompok umum. Saran penyajian cookies terpilih dalam sehari adalah 80 g atau 

sekitar 8 keping cookies, dengan asumsi sebagai makanan camilan pada dua kali 

waktu makanan selingan dalam satu hari. Setiap 80 gram cookies setara dengan 

mengonsumsi 400 kkal energi, 4.02 g protein, 18.22 g lemak, dan 54.94 g 

karbohidrat. Berdasarkan Tabel 11, cookies terpilih telah memenuhi 20% AKG 

energi, 7% AKG protein, 29% AKG lemak, dan 18% AKG karbohidrat. 

Kandungan gizi cookies terpilih serta persentase AKG pertakaran saji dalam 

sehari disajikan pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11  Kandungan gizi dan persentase AKG pada cookies terpilih per takaran  

                saji (40 g) dan saran penyajian dalam sehari (80 g) 

Zat Gizi Satuan 

Jumlah zat 

gizi/takaran 

saji (40g) 

Saran 

peyajian 

dalam sehari 

(80g) 

AKG 

2007** 
%AKG* 

Energi kkal 200 400 2000 20 

Protein gram 2.01 4.02 60 7 

Lemak gram 9.11 18.22 62 29 

Karbohidrat  gram 27.47 54.94 300 18 

Keterangan: * Persen AKG berdasarkan pada diet 2000 kkal 

         ** BPOM 2007 
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Harga Cookies Terpilih 

Cookies sagu pegagan terpilih adalah cookies dengan penambahan 

pegagan sebanyak 7.5%  terbuat dari bahan dasar utama tepung sagu 100% dan 

serbuk pegagan. Bahan pendukung yang digunakan diantaranya adalah mentega, 

kuning telur, gula halus, dan pengembang. Penentuan harga jual produk cookies 

ditentukan berdasarkan dari unsur-unsur harga pokok produksi seperti biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik seperti pemakaian listrik 

dll. Harga pokok produksi merupakan kumpulan dari biaya-biaya yang 

dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Perhitungan harga 

pokok produksi yang benar, akan mengakibatkan penetapan harga jual yang benar 

pula, sehingga nantinya mampu menghasilkan laba sesuai dengan yang 

diharapkan (Lambajang 2013). Estimasi harga jual cookies dapat dilihat pada 

Tabel 12 berikut. 

Tabel 12  Estimasi harga cookies sagu pegagan terpilih  

Bahan Pangan 
Harga/kg 

(Rp) 

Bahan yang 

Digunakan 

(g) 

Biaya (Rp) 

cookies terpilih 

 

Tepung Sagu 20 000.0 115 10 222.2 

Pegagan 7.5% 70 000.0 8.5 2 644.4 

Gula halus 30000.0 40 5 333.3 

Margarin 46 000.0 20 4 088.9 

Mentega  16 000.0 45 3 200.0 

Kuning telur 16 000.0 18 1 280.0 

Pengembang  100 000.0 1 444.4 

Harga Bahan per Kg Produk 27 213.3 

Biaya Dasar Produksi 7 470.3 

Total Biaya Produksi  34 683.7 

Keuntungan  10 405.1  

Harga dasar per kg  

Harga per Kg sesuai rendemen 91.6% 

45 088.8 

65 516.6 

Harga Per Sachet  5 307 

Selisih terhadap Produk Komersial  3 693 

 

Cookies terpilih dibandingkan dengan cookies yang dijual dipasaran 

(komersial), dimana harga  cookies sagu komersial yang ada dipasaran pertakaran 

saji adalah sekitar Rp 9 000,- per kemasan (81 gram). Harga produk cookies 

terpilih adalah sebesar Rp 5 307,- per kemasan dan memiliki selisih harga 

sebanyak Rp 3 693,- per kemasan dengan cookies komersial. Jika dibandingkan 

dengan produk cookies terpilih maka cookies komersial lebih mahal. Dengan 

mempertimbangkan kandungan antioksidan yang terdapat dalam produk cookies 

terpilih maka produk cookies terpilih direkomendasikan sebagai camilan yang 

sehat dan bergizi.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 

Cookies yang diberikan penambahan serbuk pegagan berpengaruh nyata 

(p<0.05) terhadap sifat fisik cookies yang meliputi kecerahan dan tekstur. 

Semakin banyak pegagan yang ditambahkan pada cookies maka warna cookies 

akan lebih gelap dan  tekstur dari cookies semakin keras. Nilai kecerahan cookies 

berkisar antara 45.86-62.12 yaitu berkisar antara kuning-kuning kehijauan. Nilai 

kekerasan cookies berkisar antara 266-305 load g. Hampir semua kandungan zat 

gizi yang terdapat pada masing-masing formula cookies sudah memenuhi standar 

dari SNI 01-2973-1992 cookies. Nilai aktivitas antioksidan cookies berkisar antara 

13.5-15.0% dan nilai AEAC berkisar antara 123.1-140 mg vitamin C/100 g serta 

kandungan total fenol berkisar antara 866.8-905.4 mg/100 g cookies. Berdasarkan 

hasil sidik ragam, cookies yang diberikan penambahan serbuk pegagan tidak 

berpengaruh nyata (p>0.05) terhadap aktivitas antioksidan dan total fenol cookies. 

Cookies sagu pegagan 7.5% memiliki kandungan antioksidan dan total fenol yang 

paling tinggi antar sampel. Hasil uji organoleptik penelitian utama menunjukkan 

cookies dengan konsentrasi serbuk pegagan 5.5% memiliki nilai kesukaan yang 

lebih tinggi. Produk cookies yang terpilih berdasarkan pertimbangan dari hasil uji 

organoleptik, aktivitas antioksidan dan total fenol. Cookies terpilih adalah cookies 

7.5%. 

Takaran saji dari cookies sagu pegagan adalah 40 g dalam satu kali makan 

(selingan) dan saran penyajian cookies dalam sehari adalah sebanyak 80 g. 

Sasaran konsumen dari cookies sagu pegagan adalah untuk umum. Berdasarkan 

hasil perhitungan, sebanyak 80 g telah memenuhi 20% AKG energi, 7% AKG 

protein, 29% AKG lemak, dan 18% AKG karbohidrat.  Analisis biaya cookies 

yang dilakukan meliputi harga masing-masing komponen penyusun, bahan bakar, 

listrik, transportasi, dan keuntungan yang ingin diperoleh. Cookies sagu pegagan 

7.5% (terpilih) memiliki harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan harga 

cookies komersial.  

 

 

Saran 

 

Perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait hidup sehat, yang salah satunya dapat diperoleh dengan 

mengkonsumsi pangan fungsional.  
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Lampiran 1 Kuisioner uji organoleptik cookies tahap pertama 

FORMULIR UJI HEDONIK 

COOKIES SAGU PEGAGAN 

 

Nama Panelis : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

No. telp/hp : 

Instruksi : 

1. Ciciplah sampel satu persatu. 

2. Nyatakan penilaian Anda terhadap sampel dengan memberi nomor (lihat 

pada keterangan) pada kolom yang tersedia berdasarkan mutu sampel. 

3. Netralkan indera pengecap Anda dengan air putih setelah mencicipi satu 

sampel. 

4. Jangan membandingkan tingkat kesukaan antar sampel. 

5. Setelah selesai mencicipi semua sampel, silahkan memberikan komentar 

pada ruang yang telah disediakan. 

 

Indikator  Kode Sampel 

127 492 712 239 

Warna      

Aroma     

Rasa       

Tekstur      

 

Skor nilai: 

1 = Sangat tidak suka 

2 = Tidak suka 

3 = Agak suka 

4 = Biasa 

5 = Agak tidak suka 

6 = Suka 

7 = Sangat suka 

 

 

Komentar terhadap kebercakan hijau pada cookies: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Terima kasih  
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Lampiran 1 Kuisioner uji organoleptik cookies sagu pegagan tahap pertama 

(lanjutan) 

FORMULIR UJI MUTU HEDONIK 

COOKIES SAGU PEGAGAN 

 

Nama Panelis : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

No. telp/hp : 

Instruksi : 

1. Ciciplah sampel satu persatu. 

2. Nyatakan penilaian Anda terhadap sampel dengan memberi nomor (lihat 

pada keterangan) pada kolom yang tersedia berdasarkan mutu sampel. 

3. Netralkan indera pengecap Anda dengan air putih setelah mencicipi satu 

sampel. 

4. Jangan membandingkan tingkat kesukaan antar sampel. 

5. Setelah selesai mencicipi semua sampel, silahkan memberikan komentar 

pada ruang yang telah disediakan. 

 

Indikator  Kode Sampel 

127 492 712 239 

Warna      

Aroma     

Rasa       

Tekstur      

After taste     

 
Warna Rasa Aroma 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 Hijau kehitaman 1 Sangat sepat 1 Sangat langu 

2 Hijau tua 2 Sepat 2 Langu 

3 Hijau muda 3 Agak sepat 3 Agak langu 

4 Hijau kekuningan 4 Hambar 4 Tidak harum 

5 Kuning muda 5 Agak manis 5 Agak harum 

6 Kuning kecoklatan 6 Manis 6 Harum 

7 Kuning tua 7 Sangat manis 7 Sangat harum 

Tekstur After taste 

Nilai Keterangan Nilai Keterangan 

1 Sangat keras 1 Sangat kuat 

2 Keras 2 Kuat 

3 Agak keras 3 Agak kuat 

4 Sedang 4 Sedang 

5 Agak rapuh 5 Agak lemah 

6 Rapuh 6 Lemah 

7 Sangat rapuh 7 Sangat lemah 

 

Komentar terhadap kebercakan hijau pada cookies: 

……………………………………………………………………………………… 

Terima kasih  

 



38 

 

Lampiran 2 Kuisioner uji organoleptik cookies sagu pegagan tahap kedua 

 

FORMULIR UJI HEDONIK 

COOKIES SAGU PEGAGAN 

 

Nama Panelis :     

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

No. telp/hp : 

Tanggal : 

 

Instruksi : 

1. Dihadapan saudara disajikan cookies pegagan untuk di uji hedonik dengan 

organoleptik. Silahkan dicicipi sampel satu persatu. 

2. Nyatakan penilaian Anda terhadap sampel dengan memberi skor sesuai 

dengan keterangan disebelahnya. 

3. Tulislah skor pada kolom yang tersedia berdasarkan tingkat kesukaan.   

4. Netralkan indera pengecap Anda dengan air putih setiap setelah mencicipi 

satu sampel. 

5. Jangan membandingkan tingkat kesukaan antar sampel. 

6. Setelah selesai mencicipi semua sampel, silahkan memberikan komentar 

pada ruang yang telah disediakan. 

 

Terima kasih atas partisipasinya   

 

 

Indikator  
Kode Sampel 

135 357 579 791 813 936 

Warna Dasar       

Aroma        

Rasa        

Tekstur        

 

 

Skor : Keterangan : 

1 Sangat tidak  suka 

2 Tidak suka 

3 Biasa 

4 Suka 

5 Sangat suka 

 

Komentar dan saran: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 
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Lampiran 2 Kuisioner uji organoleptik cookies sagu pegagan (Lanjutan) 

FORMULIR UJI MUTU HEDONIK 

COOKIES SAGU PEGAGAN 

 

Nama Panelis : 

Umur  : 

Jenis Kelamin : 

No. telp/hp : 

Tanggal  : 

Instruksi : 

1. Dihadapan Saudara disajikan cookies pegagan untuk di uji mutu hedonik 

dengan organoleptik. Silahkan dicicipi sampel satu persatu.   

2. Nyatakan penilaian Anda terhadap sampel dengan memberi skor sesuai 

dengan keterangan disebelahnya. 

3. Tulislah skor pada kolom yang tersedia berdasarkan mutu sampel. 

4. Netralkan indera pengecap Anda dengan air putih setiap setelah mencicipi 

satu sampel. 

5. Jangan membandingkan tingkat kesukaan antar sampel. 

6. Setelah selesai mencicipi semua sampel, silahkan memberikan komentar 

pada ruang yang telah disediakan. 

 

Terima kasih atas partisipasinya  

 

Indikator  Kode Sampel 

135 357 579 791 813 936 

Warna Dasar       

Aroma       

Rasa         

Tekstur        

After taste       

 
Warna Dasar Rasa Aroma 

Skor Keterangan Skor Keterangan Skor Keterangan 

1 Putih pucat 1 Sepat 1 Langu 

2 Putih  2 Agak Sepat 2 Agak langu 

3 Putih kekuningan 3 Hambar 3 Tidak harum 

4 Kuning muda 4 Agak manis 4 Agak harum 

5 Kuning keemasan 5 Manis 5 Harum 

Tekstur After taste 

Skor Keterangan Skor Keterangan 

1 Keras 1 Kuat 

2 Agak keras 2 Agak kuat 

3 Sedang  3 Sedang  

4 Agak rapuh 4 Agak lemah 

5 Rapuh 5 Lemah  

Komentar dan saran: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 3 Prosedur analisis kandungan gizi, total fenol, dan antioksidan 

 

1. Analisis kadar air, metode oven (AOAC 1995) 

Cawan porselin kosong yang bersih dikeringkan dalam oven suhu 105oC 

sekitar 60 menit, kemudian didinginkan dalam desikator sampai cawan porselen 

dingin (sekitar 30 menit) kemudian cawan porselen ditimbang berat kosongnya. 

Sebanyak 3 gram sampel dimasukkan ke dalam cawan, kemudian dimasukkan 

dalam oven dengan suhu 105oC selama 3-6 jam. Setelah itu, cawan berisi sampel 

diangkat kembali kemudian didinginkan di dalam desikator sampai dingin, lalu 

ditimbang. Persentase kadar air (berat basah) dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Kadar air (%bb) =    [A –(C-B) ]x 100% 

                     A 

Keterangan : A = Berat sampel (sebelum dioven) (gram) 

          B  = Berat cawan kering (gram) 

          C = Berat (cawan + sampel) setelah dioven (gram) 

 

2. Analisis kadar abu, metode oven (AOAC 1995) 

Cawan porselin kosong dikeringkan dalam tanur selama 1 jam kemudian 

didinginkan dalam desikator sampai dingin (sekitar 1 jam). Kemudian, sampel 

ditimbang kurang lebih 3 gram dan diletakkan dalam cawan. Cawan kemudian 

diabukan ke dalam tanur pada suhu 500°C. Pengabuan dilakukan selama 3-4 jam 

sampai sampel seluruhnya menjadi abu putih. Kemudian, cawan porselen 

didinginkan di dalam desikator sampai cawan dingin, kemudian cawan beserta 

sampel ditimbang. Persentase dari kadar abu dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Kadar abu (%) =    Berat abu (gram) x 100% 

                 Berat sampel (gram) 

 

3. Analisis kadar lemak, metode ekstraksi soxhlet (AOAC 1995) 

Penentuan kadar lemak dilakukan berdasarkan metode ekstraksi Soxhlet. 

Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam oven, kemudian didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang berat. Selanjutnya sampel kurang lebih 3 gram 

ditimbang dan dibungkus dengan kertas saring. Kertas saring yang sudah berisi 

sampel kemudian di masukkan ke dalam alat ekstraksi Soxhlet bersama dengan 

pelarut hexana, dan pada bagian bawah diletakkan labu lemak yang sudah 

diketahui berat konstannya untuk menampung lemak hasil ekstraksi. Sampel 

direfluks kurang lebih selama 6 jam sampai pelarut yang berada di alat ekstraksi 

berwarna bening jernih.  

Pelarut dalam labu lemak didestilasi dan ditampung dalam oven pada suhu 

1050C sampai pelarut menguap seluruhnya, dan hanya meninggalkan lemak di 

dalam labu lemak. Kemudian labu lemak didinginkan dalam desikator sekitar 30 

menit dan selanjutnya labu beserta lemak di dalamnya ditimbang. Persentase 

kadar lemak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

 

Kadar lemak (%) =    A-B x 100% 

                                                                           A 
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Keterangan : A = Berat labu dan lemak (gram); B = Berat labu kosong (gram) 

 

4. Analisis kadar protein, metode Mikro-Kjeldahl (Fardiaz et al. 1989). 

Sampel sebanyak 0.1 gram dimasukkan  ke dalam labu Kjeldahl. 

Kemudian ditambahkan 7 mL H2SO4 dan 0.5 gram selenium mix. Sampel 

didekstruksi sampai larutan berwarna jernih kemudian labu didinginkan. Isi labu 

dituangkan ke dalam alat destilasi. Labu Kjeldahl dibilas 5-6 kali dengan aquads 

20 mL, air bilasan juga dimasukkan ke dalam alat destilasi dan ditambahkan 

laritan NaOH 30% sebanyak 20 mL.  

 Cairan dalam ujung kondensor ditampung dalam erlenmeyer 125 mL 

berisi larutan asam borat (H3BO3) dan 4 tetes indikator (cairan metil merah dan 

metil biru) yang ada dibawah kondensor. Destilasi dilakukan hingga diperoleh 

larutan destilat yang bercampur dengan H3BO3 dan indikator sebanyak 3 kali 

volume awal dalam erlenmeyer. Destilat dititrasi dengan HCL 0.1 N sampai 

terjadi perubahan warna dari hijau menjadi ungu. Persentase kadar protein dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Kadar protein (%) = (Volume titrasi x N HCL x 14 x 100%) x (6.25) 

      mg sampel 

 

5. Analisis kadar karbohidrat (by difference) 

   Penentuan kadar karbohidrat dilakukan dengan menggunakan perhitungan 

Carbohidrat by Difference. Perhitungan ini bukan berdasarkan analisis tetapi 

berdasarkan perhitungan sebagai berikut: 

% karbohidrat = 100% - % (protein + lemak + abu + air) 

6. Analisis total fenol (Zainol et al. 2003) 

0,1 mL sampel dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Kemudian 

ditambahakan Folin ciocelteau dengan perbandingan (1:2) dimana (1 ml reagen + 

2 ml Aquades). Kemudian divortekx lalu didiamkan selama 5 menit selanjutnya 

ditambahkan 1 ml NaCO3 7% dan diinkubasi selama 30 menit. Lalu dibaca pada 

panjang gelombang 750 nm. 

 

7. Analisis aktivitas antioksidan (Kubo et al. 2002)  

Langkah-langkah meode analisis aktivitas antioksidan disajikan dalam 

diagram alir berikut. 

 

2,5 g sampel 

Ditambah methanol 25 ml 

Vortex selama 2 jam 

Simpan selama 24 jam 

Sentrifuse 4000 rpm, 15 menit 

X 
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X 

                                               Filtrat                              Residu  

           

                                 Ditambah 25 mL methanol 

                                                                                      Vortex selama 2 jam 

                                                          Filtrat     Sentrifugase 4000 rpm,15 menit  

                                                      Pemekatan                             Residu 

Kering  

Ditambah 1 ml DPPH 10 mM 

Ditambah deionized water (∼ 5 mL) 

Diamkan 30 menit, T = 370C 

Dibaca λ = 517 nm 

Gambar 7  Diagram alir analisis antioksidan 

Persentase aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus: 

% aktivitas antioksidan = (abs. blanko-abs sampel) X 100% 

                                                     Abs. blanko 

AEAC (Ascorbic Acid Equivalent Antioxidant Capacity) masing-masing ekstrak 

sampel yaitu kesetaraan jumlah antioksidan sampel dalam berat vitamin C (mg). 

rumus perhitungannya adalah: 

AEAC (mg vit C/100ml) = 

[(% aktivitas antioksidan – b) X faktor pengenceran] X  1   X 100 

                       a                                                                      1000    BS 

y = ax-b 

a = 28.76 

b = -0.166 

faktor pengenceran = 250 

Langkah-langkah pembuatan standar vitamin C adalah sebagai berikut: 

10 ml aquabides + 0.05 gram vitamin C murni bubuk kemudian dikocok dan 

dimasukkan ke kulkas 

↓ 

Buat konsentrasi vitamin C (0, 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200) ppm 

↓ 

X 

 



43 

 

X 

↓ 

Ambil masing2 100 μL kemudian masukkan ke tabung reaksi 

Kemudian tambahkan DPPH 3.9 ml pada masing-masing perlakuan 

↓ 

Di vortex dan diamkan 30 menit 

↓ 

Baca spektrofotometer dengan panjang gelombang 517 nm 

Gambar 5 Diagram alir pembuatan standar vitamin C 

 

 

Lampiran 4 Hasil analisis sidik ragam (ANOVA) antioksidan dan total fenol 

 

  
Jumlah kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kuadrat 

tengah 
F hitung Sig. 

AEAC Antar kelompok 326.863 2 163.432 .320 .748 

Dengan kelompok 1531.725 3 510.575   

Total 1858.588 5    

Aktivitas 

Antioksidan  

Antar kelompok 3.583 2 1.792 .296 .763 

Dengan kelompok 18.130 3 6.043   

Total 21.713 5    

TF Antar kelompok 1613.503 2 806.752 .011 .989 

Dengan kelompok 218366.965 3 72788.988   

Total 219980.468 5    

 

 

Uji Lanjut Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEAC 

Perlakuan N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

1 2 123.1000 

2 2 137.2000 

3 2 139.9500 

Sig.  .507 

Aktivitas Antioksidan 

Perlakuan N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

1 2 13.4500 

2 2 14.9500 

3 2 15.2000 

Sig.  .525 
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TF 

Perlakuan N 

Subset for 

alpha = 0.05 

1 

1 2 866.8000 

2 2 876.3000 

3 2 905.3500 

Sig.  .894 

 

 

Lampiran 5  Hasil analisis sidik ragam (ANOVA) proksimat 

ANOVA 

  Jumlah kuadrat 
Derajat 

bebas 

Kuadrat 

tengah 
F hitung Sig. 

Air  

Antar kelompok 5.351 3 1.784 .453 .729 

Dengan kelompok 15.736 4 3.934   

Total 21.087 7    

Abu  

Antar kelompok 3.252 3 1.084 66.308 .001 

Dengan kelompok .065 4 .016   

Total 3.318 7    

Protein  

Antar kelompok 14.573 3 4.858 101.545 .000 

Dengan kelompok .191 4 .048   

Total 14.764 7    

Lemak  

Antar kelompok 3.888 3 1.296 27.491 .004 

Dengan kelompok .189 4 .047   

Total 4.076 7    

Karbohidrat  

Antar kelompok 44.658 3 14.886 2.000 .256 

Dengan kelompok 29.776 4 7.444   

Total 74.435 7    

Energi  

Antar kelompok 540.406 3 180.135 1.396 .366 

Dengan kelompok 516.295 4 129.074   

Total 1056.700 7    
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Uji Lanjut Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6  Uji kecerahan (ANOVA) 

ANOVA 

  Jumlah kuadrat Derajat bebas Kuadrat tengah F hitung  Sig. 

L Antar kelompok 301.649 3 100.550 260.070 .000 

Dengan kelompok 1.546 4 .387   

Total 303.196 7    

a Antar kelompok 22.457 3 7.486 40.273 .002 

Dengan kelompok .744 4 .186   

Total 23.201 7    

b Antar kelompok 19.615 3 6.538 11.970 .018 

Dengan kelompok 2.185 4 .546   

Total 21.800 7    

Hue Antar kelompok 128.992 3 42.997 66.086 .001 

Dengan kelompok 2.602 4 .651   

Total 131.595 7    

Croma Antar kelompok 18.315 3 6.105 10.525 .023 

Dengan kelompok 2.320 4 .580   

Total 20.635 7    

Uji Lanjut Duncan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lemak 

Pegagan N 
Subset untuk alpha = 0.05 

1 2 3 

6.5% 2 21.1450   

5.5% 2  21.8100  

7.5% 2   22.7850 

0% 2   22.7950 

Sig.  1.000 1.000 .965 

protein 

 Perlakuan N 

Subset untuk  alpha = 0.05 

1 2 3 

0% 2 1.4900   

5.5% 2  3.7950  

6.5% 2   4.5150 

7.5% 2   5.0150 

Sig.  1.000 1.000 .084 

L 

Perlakuan N 
Subset untuk alpha = 0.05 

1 2 3 4 

pegagan 7.5% 2 45.8600    

pegagan 6.5% 2  48.9550   

pegagan 5.5% 2   50.8850  

kontrol 2    62.1300 

Sig.  1.000 1.000 1.000 1.000 
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Lampiran 7 Uji Tekstur (ANOVA) 

ANOVA 

 
Jumlah kuadrat 

Derajat 

bebas 

Kuadrat 

tengah F hitung Sig. 

Antar Kelompok 2159.384 3 719.795 13.294 .015 

Dengan 

kelompok 
216.585 4 54.146 

  

Total 2375.969 7    

 

Uji Lanjut Duncan 

Perlakuan N 

Subset untuk  alpha = 0.05 

1 2 

kontrol 2 266.0000  

p 5.5% 2 280.6500  

p 6.5% 2  304.0000 

p 7.5% 2  305.0000 

Sig.  .117 .898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hue 

Perlakuan N 
Subset untuk alpha = 0.05 

1 2 

kontrol 2 87.2750  

pegagan 5.5% 2  95.1500 

pegagan 7.5% 2  96.7250 

pegagan 6.5% 2  97.2500 

Sig.  1.000 .063 
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Lampiran 8 Uji organoleptik tahap 2 uji Kruskal-wallis 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan N 

Mean  

Rank 

Warna dasar 

pegagan 0% 2 4.50 

pegagan 5.5% 2 4.50 

pegagan 6.5% 2 4.50 

Pegagan 7.5% 2 4.50 

Total 8  

Aroma 

pegagan 0% 2 6.00 

pegagan 5.5% 2 6.00 

pegagan 6.5% 2 2.00 

Pegagan 7.5% 2 4.00 

Total 8  

Rasa  

pegagan 0% 2 6.00 

pegagan 5.5% 2 4.00 

pegagan 6.5% 2 4.00 

Pegagan 7.5% 2 4.00 

Total 8  

Tesktur  

pegagan 0% 2 4.50 

pegagan 5.5% 2 4.50 

pegagan 6.5% 2 4.50 

Pegagan 7.5% 2 4.50 

Total 8  

 Perlakuan 
N 

Mean 

Rank 

Mutu  

warna dasar 

pegagan 0% 2 4.50 

pegagan 5.5% 2 4.50 

pegagan 6.5% 2 4.50 

Pegagan 7.5% 2 4.50 

Total 8  

Mutu 

 aroma 

pegagan 0% 2 2.75 

pegagan 5.5% 2 6.25 

pegagan 6.5% 2 4.50 

Pegagan 7.5% 2 4.50 

Total 8  

Mutu 

 rasa 

pegagan 0% 2 5.00 

pegagan 5.5% 2 5.00 

pegagan 6.5% 2 5.00 

Pegagan 7.5% 2 3.00 

Total 8  

Mutu 

 tekstur 

pegagan 0% 2 3.00 

pegagan 5.5% 2 5.00 

pegagan 6.5% 2 5.00 

Pegagan 7.5% 2 5.00 

Total 8  

After taste 

pegagan 0% 2 7.50 

pegagan 5.5% 2 3.75 

pegagan 6.5% 2 5.00 

Pegagan 7.5% 2 1.75 

Total 8  

Keseluruhan  

pegagan 0% 2 7.25 

pegagan 5.5% 2 5.25 

pegagan 6.5% 2 4.00 

Pegagan 7.5% 2 1.50 

Total 8  

Test Statisticsa,b 

 Warna 

dasar aroma rasa tesktur 

Mutu warna 

dasar 

Mutu 

aroma 

Mutu 

rasa 

Mutu 

tekstur 

After 

taste 

keseluru

han 

Chi-

Square 
.000 5.133 3.000 .000 .000 3.500 3.000 3.000 6.237 6.158 

df 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Asymp. 

Sig. 
1.000 .162 .392 1.000 1.000 .321 .392 .392 .101 .104 
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