BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Cookies
Cookies didefinisikan sebagai makanan ringan yang dihasilkan dari adonan
tepung-tepungan yang dipanggang didalam oven. Secara tradisional cookies
diproduksi dari tepung terigu yang memiliki gluten yang terdiri dari komponen
gliadin dan glutenin yang dapat memberikan sifat viskoelastis. Sifat adonan
tepung yang kuat dikarenakan adanya komponen glutenin, dan adanya
komponen gliadin yang memberikan sifat elastis pada adonan tepung terigu (Rao
dan Steffe, 1992).
Dalam pengolahan cookies hal yang harus diperhatikan adalah kerenyahan.
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan cookies dapat mempengaruhi
kualitas akhir cookies, terutama tepung yang digunakan. Tepung yang biasa
digunakan untuk membuat cookies adalah tepung terigu. Selain bahan baku,
bahan penunjang seperti konsentrasi telur pun berpengaruh terhadap kerenyahan
cookies. Dalam pembuatan cookies sering digunakan pengemulsi guna
mendapatkan adonan lebih kompak dan kokoh. Pengemulsi yang umum
digunakan adalah telur yang dapat melembutkan tekstur cookies dari daya
pengemulsi lesitin yang terdapat dalam kuning telur. Konsentrasi kuning telur
berpengaruh terhadap tekstur cookies yang dihasilkan, selain sebagai
pengemulsi, kuning telur juga berfungsi untuk menambah warna dan rasa,
memberikan zat gizi protein dan lemak esensial serta memiliki sifat dapat
mengikat udara sehingga jika digunakan dalam jumlah banyak akan diperoleh
cookies yang lebih mengembang. Penggunaan kuning telur tanpa putih telur
akan menghasilkan cookies yang lembut (Widiantara dkk., 2018).
Cookies adalah biskuit yang memiliki kenampakan datar, kering, dan rasa
yang manis. Kue kering ini meerupakan makanan ringan yang dikeringkan
dengan kadar air yang sangat rendah. Cookies terbuat dari adonan tepung yang
tidak beragi. Campuran yang digunakan adalah tepung dan air yang mengandung
lemak, gula dan bahan lainnya dicampur menjadi satu (Falola dkk., 2011)

Cookies termasuk dalam friable food, sifat tekstur friable food yang penting
adalah porous dan mudah terpecah menjadi partikel-partikel yang tidak teratur
selama proses pengunyahan yang dikenal dengan istilah remah (Matz, 1978).
Berdasarkan dari jenis adonannya cookies dibedakan menjadi dua, yaitu adonan
lunak dan adonan keras. Adonan lunak terdiri dari merngue dan sponge
sedangkan adonan kering meliputi kue kering yang dapat disemprot atau di
cetak. Syarat mutu cookies dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Syarat Mutu Cookies menurut SNI 01-2973-1992
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zat Gizi
Kalori (Kalori/100 gram)
Air (%)
Protein (%)
Lemak (%)
Karbohidrat (%)
Abu (%)
Serat kasar (%)
Logam berbahaya
Bau dan rasa

10

Warna

Jumlah
Minimum 400
maks 5
min. 9
Min. 9,5
Min. 70
Maks. 1,5
Maks. 0,5
Negatif
Normal dan tidak
tengik
Normal

Sumber : BSN (1992)
B. Daun Kelor
Tanaman kelor adalah tanaman berkayu lunak dan selama berabad-abad
telah diadvokasi sebagai bahan pengobatan tradisional dan penggunaan industri
lainnya. Semua bagian dari tanaman kelor dapat dimakan (dikonsumsi) manusia
dan hewan, serta keperluan industri lainnya. Selain itu, tanaman ini telah
ditemukan sebagai sumber bahan obat-obatan dan juga menunjukkan sifat
antimikroba sehingga tanaman ini disebut sebagai pohon ajaib dan multiguna.
Dalam beberapa waktu terakhir ini, tanaman kelor telah diadvokasi sebagai
sumber yang luar biasa dari protein, mineral, dan vitamin yang sangat mudah
dicerna untuk memerangi kasus kekurangan gizi di beberapa Negara
(Rianto dkk., 2020).
Moringa oleifera atau yang biasa disebut tanaman kelor termasuk tanaman
herbal yang tumbuh di Indonesia, merupakan sumber daya alam yang sering

digunakan bagi kesehatan. Tanaman herbal digunakan untuk mengobati
penyakit dan meningkatkan kesehatan tubuh. Ekstrak tanaman herbal kelor
(Moringa oleifera) yang mengandung berbagai phytochemical seperti alkaloid,
flavonoid, steroid, glikosida dan lain-lain dapat digunakan sebagai antimikroba,
antioksidan, antikanker, antidiabetes dan manfat lainnya (Berawi dkk., 2019).
Kandungan yang terdapat pada daun, yaitu metabolit primer seperti protein,
lemak, karboghidrat, berbagai mineral, vitamin, dan asam amino. Dari berbagai
kandungan daun kelor, daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai makanan
alternatif khusunya pada malnutrisi. Selain itu penduduk oedesaan sering
menggunakan daun kelor sebagai obat tradisional (Wihastuti, 2007). Selain itu
daun kelor yang kaya akan nutrisi merupakan sumber beta karoten, vitamin C,
besi dan potasium. Hasil analisis kandungan besi pada daun kelor yang telah
dilakukan oleh Balai penelitian Tanaman Rempah dan Obat pada tahun 2014
menunjukkan hasil yang cukup baik, yaitu dari 1 Kg sampel dapat menghasilkan
besi sebanyak 54,92 mg (Balittro, 2014).
C. Bahan Baku Pembuatan Cookies Daun Kelor
1.

Tepung Terigu
Tepung terigu merupakan jenis tepung yang diperoleh dari biji gandum
yang digiling. Kelebihan tepung terigu dibanding dengan jenis serealia
lainnya adalah kemampuan dalam membentuk gluten pada adonan yang
akan membuat adonan menjadi elastis atau tidak mudah hancur saat
pencetakan dan pemasakan. Kandungan dari kadar protein pada tepung
terigu berfungsi untuk membentuk jaringan dan kerangka dari roti sebagai
dari adanya reaksi dengan gluten. Protein pada tepung terigu yang tidak larut
dalam air akan menyerap air dan ketika adonan diaduk akan membentuk
gluten yang akan menahan gas CO2 hasil reaksi ragi dengan pati yang ada
didalam tepung (Matz, 1972).
Menurut Rustandi (2011), tepung terigu dikategorikan menjadi tiga
jenis berdasarkan kandungan proteinnya, yaitu hard wheat (terigu protein
tinggi) merupakan tepung terigu yang mempunyai kadar protein paling
tinggi dibandingkan tepung terigu lainnya. Kandungan proteinnya yaitu

mencapai 12-14 %. Jenis tepung ini mudah dicampur dan difermentasikan,
memiliki daya serap air tinggi, elastis, serta mudah digiling. Tepung ini
digunakan dalam pembuatan mi dan pasta. Contoh produknya yaitu Cakra
Kembar atau Kereta Kencana. Medium wheat (terigu protein sedang)
merupakan tepung terigu yang mempunyai kadar protein 10,5 % - 11,5 %,
sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tepung terigu jenis hard wheat.
Tepung ini disebut juga dengan tepung terigu serbagna dan biasanya
digunakan untuk pembuatan bolu dan kue basah lainnya. Contoh produknya
yaitu Segitiga Biru. Soft Wheat (terigu protein rendah), merupakan tepung
dengan kadar protein paling rendah yaitu sekitar 8 - 9 %. Tepung ini
memiliki daya serap rendah, sukar diuleni, dan daya pengembangan rendah
sehingga cocok digunakan untuk pembuatan kue kering, biskuit dan pastel.
Contoh produknya yaitu Kunci Biru dan Roda Biru. Syarat mutu tepung
terigu dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2 Syarat Mutu Tepung Terigu (SNI 01-3751-2009)
Jenis Uji
Keadaan:
- Bentuk
- Bau
- Warna
Benda asing
Serangga dalam semua bentuk
stadia dan potonganpotongannya yang tampak
Kehalusan, lolos ayakan 212
µm (mesh No. 70) (b/b)
Kadar Air (b/b)
Kadar Abu (b/b)
Kadar Protein (b/b)
Keasaman
Falling number (atas dasar
kadar air 14%)
Besi (Fe)
Seng (Zn)
Vitamin B1 (tiamin)
Vitamin B2 (riboflacvin)

Satuan

-

Persyaratan
Serbuk
normal (bebas
dar bau asing)
putih, khas
terigu
tidak ada

-

tidak ada

%

min. 95

-

%
%
%
mg
KOH/100 g

maks. 14,5
maks. 0,70
min. 7,0
maks. 50

Detik

min. 300

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

min. 50
min. 30
min. 2,5
min. 4

Asam folat
mg/kg
Cemaran logam :
mg/kg
1) Timbal (Pb)
mg/kg
2) Raksa (Hg)
mg/kg
3) Kadmium (Cd)
Cemaran Arsen
mg/kg
Cemaran mikroba :
koloni/g
a. Angka lempeng total
APM/g
b. E. coli
koloni/g
c. Kapang
koloni/g
d. Bacillus cereus
Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2009)
2.

min. 2
maks. 1,0
maks. 0,05
maks. 0,50
maks. 0,50
maks. 1x106
maks. 10
maks. 1x104
maks. 1x104

Tepung Daun Kelor
Serbuk atau tepung daun kelor memiliki kelebihan yang dapat
digunakan sebagai bahan subtitusi untuk pengembagan produk pangan dan
nilai gizi, memberi nilai tambah pendapatan produsen dan meningkatkan
mutu suatu produk. Sifat fisik yang dapat diamati pada tepung daun kelor,
yaitu berwarna hijau kekuningan (hijau cerah). Tepung daun kelor
merupakan tepung yang proses pembuatannya menggunakan bahan dasar
tanaman kelor bagian daunnya. Proses pembuatan tepung daun kelor
memiiki 5 tahapan, yang berupa pencucian, pengeringan pada suhu ruang,
pengeringan di oven, penggilingan, dan pengayakan. Saat proses
pembuatannya berlangsung, daun kelor segar dilakukan sortasi dan
pencucian. Selanjutkan terdapat proses penirisan untuk mengurangi
kandungan air yang terdapat dalam daun kelor. Berikutnya dilakukan
pengeringan dan pengayakan dengan ayakan 80 mesh sehingga diperoleh
hasil tepung daun kelor (Augustyn dkk., 2017).
Analisis sifat fisik pada tepung daun kelor dilakukan dengan
menggunakan rendemen tepung daun kelor, dimana rendemen merupakan
persentase perbandingan berat akhir produk yang dihasilkan terhadap berat
awal. Kandungan kimia tepung daun kelor pada 100 gram, yaitu kadar
protein 29,45%, kadar lemak 7,96%, kadar karbohidrat 47,90%, kadar Fe
19,40 mg/100 g, kadar Ca 3018 mg/100 g (Mazidah dkk., 2018).
Penambahan tepung daun kelor dapat meningkatkan nilai gizi dari produk

tersebut. Kemudian pada analisa sensori penambahan tepung daun kelor
semakin tinggi konsentrasi tepung daun kelor maka after taste yang
dirasakan akan semakin pahit, sehingga panelis cenderung tidak menyukai
after taste pahit yang ditimbulkan oleh cookies. Rasa pahit pada tepung
kelor disebabkan karena terkandung senyawa tanin di dalam daun kelor.
Tanin dapat menyebabkan rasa sepat karena saat dikonsumsi akan terbentuk
ikatan silang antara tanin dengan protein atau glikoprotein di rongga mulut
sehingga menimbulkan perasaan kering dan berkerut (Aina, 2014).
Pernyataan berikut sudah sesuai dengan pelaksanaan proses pembuatan
cookies daun kelor, bahwa semkain tinggi konsentrasi kelor akan membuat
rasa cenderung pahit dan memiliki aftertaste pahit di lidah. Dari hasil
analisis sensoris panelis juga lebih menyukai formulasi yang memiliki
presentase kelor sedikit.
3.

Gula
Gula sukrosa merupakan gula non-reduksi sehingga menyebabkan
proses karamelisasi pada saat pengovenan yang menyumbang warna coklat.
Ada beberapa alternatif jenis gula yang dapat digunakan sebagai bahan baku
pemanis roti seperti gula glukosa, sirup jagung sebagai sumber fruktosa, dan
madu sebagai sumber glokosa dan fruktosa. Gula-gula tersebut merupakan
golongan gula pereduksi. Selain itu semua jenis gula juga dapat
menyebabkan karamelisasi akibat panas sehingga didapat nilai kalori yang
merupakan satuan standar yang digunakan untuk mengukur nilai energi
yang dikandung dalam suatu bahan makanan yang dapat menyumbang
warna coklat. Kedua reaksi tadi kemungkinan akan menimbulkan
perubahan pada sifat sensori dan nilai gizi pada roti (Andragogi dkk., 2018).
Gula ditambahkan sebagai pemanis untuk menciptakan cita rasa.
Tujuan lain dari penambahan gula adalah untuk memperbaiki flavour bahan
makanan sehingga rasa manis dalam produk pangan tersebut dapat membuat
rasa lezat (Muchtadi, 2010). Gula ditambahkan pada jenis roti tertentu untuk
melengkapi karbohidrat yang ada guna fermentasi dan untuk menambahkan
rasa yang lebih manis. Tetapi kebanyakan penggunaan gula pada kue dan

biskuit digunakan untuk membentuk rasa manis dan untuk mempengaruhi
tekstur
(Buckle, 1987). Syarat mutu gula dapat dilihat pada Tabel 2.3
Tabel 2.3 Syarat Mutu Gula Kristal Putih menurut (SNI 3140-3-2010)
No Parameter Uji
1. Warna
1.1 Warna Kristal
1.2 Warna larutan
(ICUMSA)
2. Besar jenis butir
3. Susut
pengeringan
(b/b)
4. Polarisasi
5. Abu Konduktiviti
(b/b)
6. Bahan tambahan
pangan
6.1 Belerang
dioksida (SO2)
7. Cemaran Logam
7.1 Timbal (Pb)
7.2 Tembaga (Cu)
7.3 Arsen (AS)

Satuan

Persyaratan

CT
IU

4,0-7,5

7,6-10,0

mm
%

0,8-1,2
maks 0,1

0,8-1,2
maks 0,1

“Z”
%

Min 99,6
maks 0,10

Min 99,5
maks 0,15

mg/kg

maks 30

maks 30

mg/kg
mg/kg
mg/kg

maks 2
maks 2
maks 1

maks 2
maks 2
maks 1

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2010).
4.

Margarin
Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi,
rasa dan nilai gizi yang hampir sama. Jenis lemak pada margarin tidak
memiliki rasa dan aroma khas seperti mentega, karena terbuat dari lemak
nabati. Kandungan air yang dimiliki margarin, sekitar 16% dan memiliki
titik leleh yang cukup tinggi sekitar 37-42℃. Hal tersebut yang membuat
margarin aman jika disimpan dalam suhu ruang.
Margarin yang digunakan akan melunakan adonan dan menyebabkan
tekstur cookies menjadi remah, karena margarin dapat melapisi protein
maupun pati. Selain itu margarin memberikan aroma yang enak dan cita rasa
yang lezat (Herastuti, 2017). Margarin mempengaruhi pengerutan dan

keempukan terhadap produk yang dipanggang, dan juga sebagai pelumas
dalam pencegahan pengembangan protein yang berlebihan selama
pembuatan adonan cookies. Margarin juga menambah cita rasa dan
kesedapan dalam makanan, yang mempengaruhi daya terima dari konsumen
(Rosida dkk., 2018). Syarat mutu margarin berdasarkan SNI nomor 3541
tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.4
Tabel 2.4 Syarat Mutu Margarin menurut (SNI 3541-2014)
No Parameter Uji
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3
4.
5.
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Keadaan
Bau
Warna
Rasa
Kadar air (b/b)
Kadar lemak (b/b)
Vitamin A
Vitamin D
Cemaran Logam
Timbal (Pb)
Kadmium (Cd)
Timah (Sn)
Cemaran Mikroba
Angka Lempeng total
Coliform
Escherica colli
Salmonella sp.
Staphylococcus aereus

Satuan

Persyaratan

%
%
IU/100g
IU/100g

Normal
Normal
Normal
maks. 18
min. 80
2500-3500*
250-350*

mg/kg
mg/kg
mg/kg

maks 0,1
maks 0,2
maks 40/250

koloni/g
APM/g
APM/g
koloni/g

maks. 1x105
maks 10
<3
negatif/25g
mak 1x102

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2014)
5.

Telur
Telur merupakan produk hewani yang diperoleh dari ternak unggas dan
memiliki protein tinggi. Banyak kelebihan dari produk telur seperti harga
yang relatif lebih murah dibandingkan sumber protein lain. Selain itu telur
juga memiliki gizi yang cukup tinggi. Fungsi dari penggunaan telur pada
pembuatan adonan kue kering sebagai pengikat bahan lainnya. Telur yang
digunakan pada pembuatan cookies daun kelor sebagai pengemulsi (lesitin)
dan akan memberikan tekstur cookies yang lebih empuk dan lembut. Sifatsifat fungsional telur didefinisikan sebagai sekumpulan sifat dari pangan

atau bahan pangan yang mempengaruhi penggunaannya. Sifat-sifat tersebut
antara lain: daya koagolasi, daya buih, daya emulsi, kontrol kristalisasi serta
pewarna. Mayonnaise merupakan makanan yang dibuat berdasarkan salah
satu sifat-sifat fungsional dari telur, yaitu menggunakan kuning telur
sebagai daya emulsinya (o/w) (Suharyanto dkk., 2016). Syarat mutu telur
sesuai SNI nomor 3926-2008 dapat dilihat pada Tabel 2.5
Tabel 2.5 Syarat Mutu Telur Ayam menurut (SNI 3926-2008)
No
1.

2.

3.

Faktor mutu
Mutu I
Kondisi Kerabang
a. Bentuk
normal
b. Kehalusan
halus
c. Ketebalan
tebal
d. Keutuhan
utuh
e. Kebersihan
bersih

Tingkat Mutu
Mutu II
Mutu III
Normal
halus
sedang
utuh
sedikit noda
kotor

abnormal
sedikit kasar
tipis
utuh
banyak noda
dan sedikit
kotor
Kondisi kantung udara (dilihat dengan peneropongan)
a. Kedalaman <0,5 cm
0,5cm>0,9 cm
kantong udara
0,9cm
b, Kebebasan tetap
bebas
bebas
bergerak
ditempat
bergerak
bergerak dan
dapat
terbentuk
gelembung
udara
Kondisi putih telur
a. kebersihan
bebas
bebas bercak ada sedikit
bercak
darah, atau bercak darah,
darah, atau benda asing tidak
ada
benda
lainnya
benda asing
asing
lainnya
lainnya
b. Kekentalan
kental
sedikit encer encer,
kuning telur
belum
tercampur
dengan putih
telur
c. Indeks
0,3140,092-0,133 0,050-0,091
0,175

4.

Kondisi kuning telur
a. Bentuk
bulat
b. posisi
di tengah

c. penampakan tidak jelas
batas
d, kebersihan
bersih
e. indeks
bau

5.

agak pipih
sedikit
bergeser dari
tengah
agak jelas

pipih
agak
kepinggir

bersih

ada sedikit
bercak darah
0,330-0,393
khas

0,48-0,521 0,394-0,457
khas
Khas

jelas

Sumber: SNI, 2008
6.

Garam
Garam merupakan salah satu bahan kimia yang sering dimanfaatkan
oleh masyarakat khususnya dalam bidang pangan. Penyusun utama garam
adalah senyawa natrium klorida (NaCl) selain itu terdapat pula bahan
pengotor pada garam antara lain CaSO4, MgSO4, dan MgCl2 (Maulana dkk.,
2017). Garam yang digunakan dalam proses pembuatan cookies adalah
garam dapur. Penggunaan garam halus agar mudah tercampur dengan
bahan-bahan lainnya. Fungsi lain dari garam dapur adalah sebagai pemberi
rasa agar cookies tidak memiliki rasa yang monoton. Syarat mutu garam
konsumsi beriodium menurut SNI 3556-2016 dapat dilihat pada Tabel 2.6.
Tabel 2.6 Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium (SNI 3556-2016)
No

fraksi massa, %
fraksi massa, %

3

Kadar air
Kadar natrium klorida
(NaCl)
Bagian yang tidak larut

Persyarata
n
Maks. 7
Min. 94

fraksi massa, %

Maks. 0,5

4

Kadar iodium sebagai KlO3

mg/kg

Min. 30

5

Cemaran logam

5.1

Kadmium (Cd)

mg/kg

Maks. 0,5

5.2

Timbal (Pb)

mg/kg

Maks. 10,0

5.3

Raksa (Hg)

mg/kg

Maks. 0,1

5.4

Arsen (As)

mg/kg

Maks. 0,1

1
2

Parameter Uji

Satuan

Sumber: BSN, 2016
7.

Baking powder
Baking powder merupakan bahan tambahan pagan untuk membuatan
berbagai jenis roti dan kue. Baking powder sendiri pengembang atau zat
organik yang ditambahkan ke adonan untuk menghasilkan gas CO2 agar kue
atau roti dapat terbentuk. Baking powder dapat melepaskan gas hingga jenuh
dengan gas CO2 kemudian melepaskan gas selama adonan dipanggang agar
mengembang sempurna, dan menyeragamkan remah hingga mencegah
penyusutan. Fungsi lain dari baking powder dalam pembuatan kue kering,
yaitu sebagai pengontrol, penyebaran, pembentuk volume, pengatur aroma,
dan mengatur hasil kue menjadi ringan (Marsigit dkk, 2017).

8.

Perisa Bubuk (Vanili)
Perisa atau pasta vanila merupakan ekstrak dari biji olahan vanilla
planifolic Andrews. Pasta vanila mengandung senyawa aromatic yang
bersifat volatil atau mudah menguap. Senyawa yang menyebabkan mudah
menguap disebut vanilin, dimana vanilin merupakan salah satu senyawa
khusus dalam flavor vanili. Penggunaan perisa bubu juga memiliki fungsi
sebagai pemberi aroma harum pada cookies.

9.

Susu Bubuk
Susu bubuk merupakan suatu hasil olahan yang terbuat dari bahan dasar
susu sapi segar yang telah mengalami proses pengeringan melalui proses
pray drying. Setelah itu dilakukan penambahan bahan lain, terutama untuk
menggantikan zat gizi yang telah mengalami kerusakan selama proses
pengeringan. Prinsip dari pembuatan susu bubuk adalah mengurangi kadar
air yang terdapat dalam susu sampai batas tertentu, untuk menghambat
aktivitas kimia atau mikroba dalam susu. Susu juga memiliki sifat yang
mudah rusak terutama dalam kondisi dan lamanya penyimpanan
(Imanningsih, 2013).

10. Butir-butir coklat / Chocochips
Butir-butir coklat atau biasa disebut chocochips merupakan bahan yang
digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kue. Chocochips terbuat dari

coklat yang dibentuk secara kecil-kecil. Chocochips sering digunakan
dalam kue-kue kering, ice cream, dan jenis dessert lainnya (Handayani dkk.,
2014).
D. Proses Pengolahan Cookies Daun Kelor
Proses produksi merupakan proses dalam pengolahan yang memiliki fungsi
mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Pelakanaan proses produksi dapat
dilaksanakan dengan persiapan bahan baku, mesin, peralatan, dan sumber daya
manusia yang terampil dan berualitas. Hal tersebut menjadi perhatian agar
pelaksanaan proses produksi dapat dilakukan secara maksimal (Abdullah, 2016).
Proses produksi yang dilakukan pada pengolahan cookies daun kelor dilakukan
beberapa tahapan, meliputi pencampuran bahan, pembentukan atau pencetakan
adonan, dan pemanggangan atau pengovenan.
1.

Pencampuran (mixing) bahan
Pencampuran merupakan proses yang berfungsi untuk mencampur
semua bahan untuk mendapatkan karakteristik produk yang diinginkan serta
untuk mencapai homogenitas atau campuran yang seragam. Pada tahap
pencampuran adonan menjadi tahap yang penting dalam proses pembuatan
roti dan kue. Sifat elastis akibat gluten yang mengikat molekul air terbentuk
saat pengadukan ini. Alat yang digunakan dalam proses pencampuran
biasanyan menggunakan mixer yang merupakan alat pencampur dalam
sistem emulsi sehingga menghasilkan suatu dispersi yang homogen. Proses
pengadukan diperlukan gaya untuk menggerakan alat pencampur bahan
agar

proses

pencampuran

berlangsung

dengan

baik

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004).

2.

Pembentukan dan pencetakan adonan
Pencetakan merupakan proses yang berfungsi untuk memperoleh
produk cookies agar memiliki bentuk seragam dan meningkatkan daya tarik.
Pencetakan dilakukan pada loyang yang sudah diberi margarin kemudian
diberi jarak untuk menghindari cookies saling bertabrakan ketika
mengembang. Cetakan yang digunakan bisa menggunakan alumunium atau

cetakan cookies yang bisa membentuk cookies menjadi bulat (Mudjajanto
dan Yuliati, 2004).
3.

Pemanggangan / Pengovenan
Pemanggangan merupakan proses awal pemanasan adonan yang ada
didalm oven untuk menjadi suatu produk jadi. Tingkat kematangan produk
sangat dipengaruhi oleh suhu pemanggangan. Selain itu suhu juga
mempengaruhi waktu yang dibutuhkan adonan untuk menghasilkan produk
yang diinginkan. Hampir 50% energi pada produk terserap saat proses
pemanggangan

dilakukan

(Priyanto, 1991).
Suhu yang digunakan pada proses pemanggangan berkitar antara 150200℃ selama 40-45 menit. Oven yang digunakan tidak boleh terlalu panas
ketika adonan kue dimasukkan karena akan menyebabkan bagian luar kue
akan cepat matang sehingga menghambat proses pengembangan dan
mengakibatkann permukaan cookies pecah-pecah. Hal yang terjadi pada
proses awal pemanggangan adalah kenaikan suhu yang menyebabkan
melelehnya lemak sehingga konsistensi adonan menurun dan adonan
cookies mengalami perubahan diameter dan ketebalan. Ketika suhu
mendekati titik didih air, protein dalam susu dan putih telur akan
terkoagulasi dan diikuti dengan gelatinisasi pati sebagian karena kadar air
rendah. Dan pada ushu titik didih air tercapai pembentukkan uap air
meningkat diikuti kenaikan volume cookies. Pematangan struktur cookies
diakhiri dengan gelatinisasi pati, koagulasi protein dan penurunan kadar air
(Indiyah, 1992).
E. Analisis Kimia
1.

Kadar zat besi
Zat besi memiliki sifat yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh,
sehinggakita harus mencukupi kebutuhan zat besi dari makanan. Zat besi
merupakan unsuryang sangat penting untuk membentuk hemoglobin (Hb).
Dalam tubuh, zat besimempunyai fungsi yang berhubungan dengan
pengangkutan, penyimpanan danpemanfaatan oksigen dan berada dalam

bentuk hemoglobin, mioglibin ataucytochrom. Untuk memenuhi kebutuhan
guna pembentukan hemoglobin, sebagianbesar zat besi yang berasal dari
pemecahan sel darah merah akan dimanfaatkankembali baru kekurangannya
harus

dipenuhi

dan

diperoleh

melalui

makanan

(Qamariah dan Yanti, 2018).
Dalam melakukan analisa kadar zat besi pada cookies daun kelor
dilakukan

dengan

metode

metode

AAS

(Anatomic

Absorption

Spectrophotometer). AAS adalah salah satu metode analisa yang paling
banyak digunakan dalam kimia analisa, seperti dalam analisa logam di
lingkungan, geologi den biologi, Kimia klinis, pertanian, metalurgi, dll.
etode AAS berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom atom
menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung
pada sifat unsurnya (Djunaidi, 2018).
2.

Kadar Protein
Penentuan kadar protein pada pengujian cookies menggunakan metode
kjeldahl. Sampel sebanyak 1 gram dimasukkan dalam labu kjeldahl,
kemudian ditambahkan 7,5 g K2S2O4, 0,35 g HgO dan 15 ml H2SO4 setelah
itu semua bahan dalam labu kjeldahl dipanaskan dalam lemari sampai
berhenti berasap. Selanjutnya diteruskan dengan pemanasan tambahan
sampai mendidih dan cairan menjadi jernih selama lebih kurang satu jam,
lalu bahan dibiarkan menjadi dingin. Kemudian ditambahkan 100 ml
aquades, beberapa lempeng Zn dan 15 ml larutan K2S 4% ke dalam labu
kjeldahl. Setelah itu ditambahkan perlahan-lahan 50 ml NaOH 50% dan labu
kjeldahl segera dipasang pada alat destilasi (Setyaji dkk., 2012).

F. Analisa Sensoris
Analisis sensori merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran ilmiah,
dan interpretasi atribut-atribut produk melalui pancaindera manusia. Tujuan
analisis sensori adalah untuk mengetahui respon atau kesan yang diperoleh
pancaindera manusia terhadap suatu rangsangan yang ditimbulkan oleh suatu
produk. Analisis sensori umumnya digunakan untuk menjawab pertanyaan
mengenai kualitas suatu produk dan pertanyaan yang berhubungan dengan

pembedaan, deskripsi, dan kesukaan atau penerimaan (afeksi). Uji afeksi yang
digunakan yaitu uji kesukaan yang disebut juga dengan uji hedonik (preference
test). Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk
mengukur tingkat kesukaan panelis terhadap produk. Dalam memberikan
penilaian panelis tidak mengulang-ulang penilaian atau membandingkan
formulasi yang telah disajikan. Untuk panelis yang tidak terlatih sebaiknya
formulasi disajikan satu per satu sehingga penelis tidak membandingkan
formulasi. Klasifikasi panelis dalam uji organoleptik yaitu panel perseorangan,
panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel
konsumen, dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan
pada keahlian dalam melakukan penilaian uji organoleptik (Mehran, 2015).
G. Analisa Ekonomi
Analisa ekonomi merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk
mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi.
Alasan dari menganalisa ekono adalah agar bisa memahami kondisi ekonomi
yang sebenarnya. Berawal dari analisa ekonomi dapat digunakan untuk
membangun strategi ekonomi yang tepat. Analisa ekonomi meliputi sebagai
berikut:
1.

Analisa Laba rugi
Laporan laba rugi menggambarkan informasi terkait kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Laporan laba
rugi memiliki 2 unsur yaitu pendapatan dan biaya atau beban. Penghasilan
adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntan tertentu dalam
bentuk pemasukan atau penambahan aktiva yang dapat menyebabkan
kenaikan equitas. Sedangkan beban atau biaya adalah penurunan manfaat
ekonomi selama periode akuntan tertentu dalam bentuk berkurangnya aset
atau arus keluar yang dapat menurunkan equitas (Apriyono, 2008).

2.

Harga Pokok Penjualan (HPP)
Harga pokok penjualan (HPP) adalah harga minimal yang digunakan
oleh sebuah perusahaan agar terhindar dari kerugian. Harga pokok berasal
dari biaya produksi yang meliputi biaya tetap kemudian dibagi dengan

jumlah kapasitas produk yang dihasilkan selama produksi per bulan (Fuad
dkk., 2006).
3.

Pay Out Time (POT)
Pay Out Time atau Payback Period adalah periode yang diperlukan
untuk menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan arus
kas. Payback periode juga merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk
pengembalian modal yang ditanam pada proyek. Nilai tersebut dapat berupa
presentase maupun waktu (baik waktu maupun bulan) (Mulyadi, 1998).
Rumus dari Pay Out Time adalah sebagai berikut :
POT =

4.

Investasi
Laba kotor

B/C Ratio
Benefit Cost Ratio (BCR) adalah perbandingan antara pendapatan dan
biaya. Jika nila B.C lebih besar dari 1 maka perusahaan memenuhi salah
satu kroteria untuk dikatakan layak. Jika nilai B/C lebih kecil dari 1 maka
perusahaan tidak layak berdiri (rugi). Jika nilai B/C = 1 maka perusahaan
dalam keadaan impas (Astawan, 1999). Rumus dari B/C Ratio dapat dilihat
sebagai berikut:
NBCR =

𝐵𝑡
(1+1)^𝑡
𝐵𝑡
∑𝑁
𝑡=0(1+1)^𝑡

∑𝑁
𝑡=0

Keterangan :
NBCR : Net Benefit Cost Ratio
Bt

: Benefit untuk periode t

Ct

: Biaya (Cost) untuk periode t

I

: Discount rate yang berlaku (%)

N

: Jumlah periode
Benefit Cost Ratio didapatkan dari perbandingan antara pendapatn dan

biaya yang dikeluarkan, metode ini digunakan untuk mendapatkan
rekomendasi kebijakan yang pas. B/C dapat dihitung dengan metode Net
dan Gros. Net Benefit Cost Ratio merupakan nilai kriteria dengan melihat

perbandingan antara net benefit yang telah di discount positif dengan net
benefit yang telah di discount negatif.
5.

Return On Investment (ROI)
Return On Investment atau Return On Total Assets merupakan teknik
untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
dan menilai kinerja perusahaan Kekurangan dari analisis ROI adalah
analisis ini tidak memasukkan unsur biaya modal khususnya biaya modal
sendiri

kedalam

perhitungan

(Adiwinata dkk., 2017).. Secara matematis, Return On Investment dapat
dihitung dengan rumus:
ROI =

Laba
Investasi

6. Break Event Point (BEP)
Break event point (BEP) digunakan untuk menentukan besarnya
volume penjualan, yang dimana perusahan sudah dapat menutup semua
biaya-biaya tanpa mengalami kerugian maupun keuntungan. BEP sendiri
merupakan suatu titik kesinambungan dimana pada titik tersebut jumlah
hasil penjualan sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan atau
perusahaan tidak mengalami laba atau rugi. Jika penjualan berjumlah
kurang dari pada jumlah yang ditunjukan titik ini, maka akan diperoleh
kerugian bersih. break even point/ impas merupakan suatu keadaan yang
dialami oleh perusahaan dimana tidak mendapatkan penghasilan setelah
perusahaan tersebut mengeluarkan biaya-biaya yang digunakan untuk
memenuhi kegiatan produksi, dengan kata lain jumlah total pendapatan
sama dengan jumlah total biaya (Choriyah dkk., 2016). Biaya variable
secara totalitas besarnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume
produksi. Sedangkan besarnya biaya tetap secara totalitas tidak mengalami
perubahan meskipun terdapat perubahan volume produksi. BEP dapat
dihitung dengan cara:
- Atas dasar unit (Q)

BEP (Q) =

FC
P−

𝑉𝐶
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

- Atas dasar Rupiah (Rp)
BEP (Rp) =

Total biaya produksi
Kapasitas produksi

Keterangan:
FC : biaya tetap
VC : biaya variable
P : harga jual per unit
7.

Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) ialah nilai sekarang dari seluruh aliran kas
mulai sekarang sampai akhir proyek. Proyek diterima apabila NPV > 0 atau
NPV yang paling besar. Kelebihan dari NPV adalah memperhitungkan nilai
uang karena faktor waktu sehingga lebih realistis terhadap perubahan harga,
memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis investasi dan
memperhitungkan adanya nilai sisa investasi. Adapun kelemahanya yaitu
lebih sulit dalam penggunaan perhitungan, derajat kelayakan selain
dipengaruhi arus kas juga oleh faktor usia ekonomis investasi (Rachadian
dkk., 2013).

8.

Internal Rate of Return (IRR)
IRR merupakan tingkat suku bunga maksimum yang dapat
mengembalikan biaya-biaya yang ditanam. Jika nilai IRR lebih dari suku
bunga bank yang berlaku maka suatu proyek dikatakan layak. Sedangkan
jika nilai IRR kurang dari suku bunga bank yang berlaku maka proyek
tersebut dianggap tidak layak (Sutrisno, 2009).

