BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Produk
Produk cookies menurut SNI nomor 01-2973-1992 merupakan jenis
biskuit yang dibuat dari adonan lunak, berkadar lemak Ftinggi, relatif
renyah bila dipatahkan dan penampang potongannya bertekstur padat.
Cookies yang akan dihasilkan harus memnuhi syarat mutu yang
ditetapkan agar aman untuk dikonsumsi secara umum, syarat umum
cookies Indonesia berdasarkan Standar Nasioanl Indonesia yang berlaku.
Cokkies menjadi kegemaran masyarakat luas, melihat banyaknya
masyarakat yang mengonsumsi cookies, maka muncullah ide untuk
membuat inovasi terhadap cookies yang sudah ada di pasaran.
Penambahan tepung daun kelor sebagai bahan tambahan pembuatan
cookies merupakan inovasi pemanfaatan bahan lokal yang jarang
diminati oleh masyarakat.
Cookies daun kelor yang merupakan inovasi pangan dengan
penambahan daun kelor pada produk cookies. Produk inovasi kue kering
ini dibuat agar dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Penambahan dari
tepung daun kelor ini membuat cookies akan berubah menjadi warna
hijau dan memberikan nilai, cita rasa, dan kenampakan baru pada produk
cookies. Jenis daun kelor yang menjadi bahan tambahannya ini adalah
daun kelor yang sudah melalui proses pengeringan dan melalui proses
penepungan.
B. Penyiapan Bahan
1.

Tepung daun kelor
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). Proses pengolahan daun kelor
menjadi tepung akan dapat meningkatkan nilai kalori, kandungan
protein, kalsium, zat besi dan vitamin A. Hal ini disebabkan karena
pada saat proses pengolahan daun kelor menjadi tepung akan terjadi
pengurangan kadar air yang terdapat dalam daun kelor (Dewi dkk.,
2016). Tepung daun kelor yang digunakan pada proses pembuatan
cookies dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4. 1 Tepung Daun Kelor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
2.

Tepung Terigu
Sifat dari tepung terigu adalah mengikat bahan lain dan
memiliki kandungan protein, yaitu gluten. Tepung terigu dalam
pembuatan cookies menjadi bahan utama penentu tekstur
(kerenyahan) dan struktur dari hasil akhir. Tepung terigu yang
digunakan dalam pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat pada
Gambar 4.1

Gambar 4. 2 Tepung Terigu
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Tepung terigu yang digunakan pada pembuatan Cookies daun
kelor adalah jenis tepung terigu protein sedang. Tujuan dari
penggunaan jenis tepung terigu protein sedang adalah untuk
membentuk tekstur yang renyah. Tepung segitiga biru merupakan
tepung dengan protein sedang, yang dimana protein sedang memiliki
nama lain tepung terigu serba guna yang dapat digunakan dalam
berbagai pembuatan kue. Dalam pembuatan cookies memiliki hasil
akhir yang sesuai dengan standar cookies (Handayani dkk., 2017).
3.

Tepung Maizena
Tepung maizena digunakan dalam pembuatan cookies daun
kelor berfungsi untuk memberi tekstur renyah pada cookies.
Penggunaan tepung maizena pada pembuatan cookies daun kelor
sebanyak 15 gram. Penggunaan tepung maizena yang terlalu banyak
akan membuat tekstur cookies menjadi teralu rapuh.

Tepung

maizena atau juga disebut tepung jagung merupakan hasil dari
proses penepungan dari bahan jagung. Tepung maizena yang
digunakan pada proses pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat
pada Gambar 4. 3

Gambar 4. 3 Tepung Maizena
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
4.

Gula Halus
Pada pembuatan cookies daun kelor menggunakan gula pasir
sebagai perasa manis pada cookies. Gula (sukrosa) yang digunakan
dihaluskan

menggunakan

blender.

Tujuan

penghalusan

menggunakan blender ini agar gula mudah larut bersama adonan saat
dilakukan mixing. Dengan menggunakan gula halus ini akan
membuat cookies memiliki pori-pori lembut dan halus. Penggunaan
gula sebagai bahan baku pada pembuatan cookies daun kelor adalah
sebesar 130 gram untuk setiap formulasinya. Jenis gula yang
digunakan pada cookies daun kelor ini dapat dilihat pada Gambar
4. 4

Gambar 4. 4 Gula Halus
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

5.

Margarin
Margarin menjadi bahan utama dalam pembuatan cookies daun
kelor karena berfungsi dalam pembentuk tekstur dan aroma pada
cookies. Penggunaan margarin pada pembuatan cookies masingmasing formulasi adalah 220 gram. Margarin dapat memberikan
cookies bertekstur renyah, tetapi jika penggunaan margarin yang
berlebihan akan menyebabkan cookies menjadi rapuh. Margarin
yang digunakan dalam pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat
pada Gambar 4.5

Gambar 4. 5 Margarin
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
6.

Kuning Telur
Fungsi dari penggunaan kuning telur pada pembuatan adonan
kue kering sebagai pengikat bahan lainnya. Kuning telur yang
digunakan pada pembuatan cookies daun kelor sebagai pengemulsi
(lesitin) dan akan memberikan tekstur cookies yang lebih empuk dan
lembut. Telur yang digunakan pada proses pembuatan cookies daun
kelor dapat dilihat pada Gambar 4. 6

Gambar 4. 6 Telur Ayam
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
7.

Baking powder
Penggunaan baking powder sebagai bahan tambahan pada
pembuatan cookies daun kelor bertujuan untuk mengembangkan
adonan cookies saat dipanggang. Baking powder akan melepaskan
CO2 pada saat adonan dipanggang, sehingga adonan akan
mengembang. Fungsi selain dari baking powder juga sebagai
menyeragamkan

remah,

mencegah

penyusutan,

pengontrol

penyebaran volume, pengatur aroma, dan mengatur hasil kue kering
menjadi ringan (Marsigiti dkk., 2017)

Gambar 4. 7 Baking Powder
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

8.

Vanilli bubuk
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 (Junarli dkk., 2016). Pasta vanilla yang
digunakan pada pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat pada
Gambar 4. 8

Gambar 4. 8 Perisa Bubuk
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
9.

Chocochips
Penggunaan chocochips dalam pembuatan cookies daun kelor
sebagai tambahan hiasan agar cookies terlihat lebih menarik
perhatian konsumen. Dalam pelaksanaannya pemberian chocochips
terdapat dua buah tiap cookiesnya. Chocochips yang digunakan
pada pembuatan cookies daun kelor dapat dilihat pada Gambar 4.9

Gambar 4. 9 Chocochips
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
10. Susu Bubuk
Susu bubuk yang digunakan yaitu susu full cream. Penambahan
susu bubuk dalam proses pembuatan cookies daun kelor untuk
menambahkan citarasa gurih pada hasil akhir produk. Berikut susu
bubuk yang digunaka dalam proses pembuatan cookies daun kelor

Gambar 4. 10 Susu Bubuk
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

C. Pembuatan cookies daun kelor
Setelah persiapan alat, dan penimbangan pada setiap bahan yang akan
digunakan, selanjutnya mulai dilakukan proses produksi cookies daun
kelor.

(a)

(b)

Gambar 4. 11 (a) Bahan basah pertama, (b) bahan kering kedua.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Langkah-langkah untuk membuat cookies daun kelor adalah sebagai
berikut:
1. Pencampuran (mixing) bahan
Proses pertama yang dilakukan setelah penimbangan adalah
pencampuran bahan-bahan yang sudah siap. Pencampuran dilakukan
bertahap sesuai dengan jenis bahan. Pencampuran pertama, yaitu
melakukan pencampuran bahan margarin, gula, dan telur yang
kemudian dilakukan mixing dengan mixer selama 2-3 menit. Proses
mixing dilakukan hingga adonan agak mengembang dan berwarna
putih. Kecepatan mixer yang digunakan adalah sedang. Aduk adonan
secara merata. Pencampuran kedua dengan memasukkan bahanbahan kering seperti tepung terigu, tepung daun kelor, tepung
maizena, baking powder, perisa bubuk (vanili) dan garam. Sebelum
dimasukkan ke dalam adonan bahan-bahan tersebut haruslah
dilakukan penyaringan dahulu agar bahan yang masuk terhindar dari
kerikil-kerikil yang ada didalam tepung.

Gambar 4. 12 Hasil pencampuran bahan pertama
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Pencampuran kedua dengan bahan kering dilakukan secara
terpisah dengan bahan basah agar dapatt memudahkan adonan
tercampur secara rata. Sehingga adonan cookies yang dihasilkan
memiliki warna dan cita rasa yang seragam. Jika pengadukan kurang
merata ke seluruh adonan maka hal ini akan mempengaruhi cita rasa
dari produk akhir.

(a)

(a)
b)

Gambar 4. 13 (a) Proses

c)

adonan, (b) adonan tanpa

penyaringan tepung kedalam
tepung kelor, (c) adonan

dengan tepung kelor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
2.

Pembentukan dan pencetakan adonan
Setelah seluruh bahan tercampur menjadi sebuah adonan, maka
yang dilakukan selanjutnya adalah pencetakan cookies ke dalam
loyang yang sudah dilumuri margarin secara merata. Fungsi dari
margarin yang dioleskan ke loyang secara merata adalah agar
memudahkan pengambilan cookies ketika sudah matang dari proses
pemanggangan. Bisa dilihat pada Gambar 4. 14 Loyang yang sudah
oleskan dengan margarin. Proses selanjutnya adalah pencetakan
yang dilakukan dengan menggunakan sendok yang dibentuk
membulat dalam loyang, yang masing-masing bulatan diberi jarak
satu sama lain agar ketika proses pemanggangan tidak terjadi
tumpang tindih antar cookies. Contoh adonan cookies daun kelor
dapat dilihat pada Gambar 4. 14.

Gambar 4. 14 Proses Pencetakan dalam loyang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
3.

Pemanggangan / Pengovenan
Pemanggangan adonan cookies daun kelor ini dilakukan dengan
menggunakan oven kompor yang dimana sebelum melakukan
pemanggangan harus dilakukan pemanasan oven dahulu selama 12

menit dengan api besar. setelah oven sudah panas kemudian
pemasukkan adonan ke dalam oven yang 2 menit pertama dilakukan
dengan api besar dan 30 menit selanjutnya dilakukan dengan api
sedang. Pemanggangan adonan cookies daun kelor dapat dilihat pada
Gambar 4. 15.

Gambar 4. 15 Proses Pemanggangan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Pemanggangan merupakan proses pemanasan dari adonan yang
mentah menjadi produk jadi yang matang. Faktor yang menjadi
pengaruh dalam pemanggangan adalah suhu. Penggunaan suhu
tinggi akan menyebabkan produk akan menjadi lebih cepat matang,
tetapi harus diperhatikan karena adonan pasti rentan mengalami
kegosongan. Proses pemanggangan kue kering juga akan
menyebabkan

reaksi

pencoklatan

pada

produk

(Priyanto, 1991).
4.

Pendinginan Produk
Produk Cookies yang telah matang dan sudah melalui proses
pemanggangan, kemudian dikeluarkan dari oven dan didinginkan
selama 5-10 menit. Dalam proses pengangkatan hal yang perlu
diperhatikan adalah ketika proses pengangkatan dan pendinginan,
karena cookies masih panas dan belum terlalu keras. Manfaat dari

pendinginan sebelum proses pengemasan adalah agar mengeraskan
cookies yang masih belum keras dan agar cookies tidak menguap
saat sudah dikemas. Proses pendinginan cookies daun kelor dapat
dilihat pada Gambar 4.16

Gambar 4. 16 Proses Pendinginan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
D. Karakteristik Sensoris
Analisis sensori merupakan proses identifikasi dan interpretasi
atribut-atribut produk melalui alat indera. Metode yang digunakan pada
adalah uji kesukaan. Uji kesukuaan dilakukan untuk mengidentifikasi
tingkat kesukaan panelis pada produk cookies daun kelor secara
langsung. Sehingga hasil uji dapat digunakan untuk menentukan
perlakuan yang tepat terhadap produk dan dapat digunakan sebagai
gambaran dari tingkat kesukaan konsumen di pasaran. Berikut terdapat
empat formulasi cookies yang akan dilakukan analisis sensoris terdapat
pada Gambar 4.17.

a.

b.

c.

d.

Gambar 4. 17 Perbandingan formulasi cookies daun kelor
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
Keterangan :
a. Formula 1, b. Formulas 2, c. Formula 3, d. Formula 4
Sebelum proses pengujian dilakukan penyiapan borang, air mineral,
alat tulis, piring kertas, dan formulasi cookies. Uji dilakukan oleh 30
panelis dengan 4 formulasi yang berbeda. Parameter yang dinilai pada
pengujian sensori cookies daun kelor, yaitu warna, rasa, tekstur, aroma,
dan overall. Skala yang digunakan pada pengujian 1=sangat tidak suka,
2 = tidak suka, 3 =suka, dan 4=sangat suka. Adapun formulasi yang
digunakan terdapat 4 formulasi yang berbeda dimana letak perbedaan
pada konsentrasi daun kelor yang digunakan. Formulasi cookies daun
kelor tersebut, yaitu 0 gram =0%, 10%=14gram, 15%=21 gram, dan
20%=28 gram. Penghitungan formulasi dihitung dari total jumlah tepung
yang digunakan. Nilai rata-rata hasil uji kesukaan dari masing-masing
formulasi cookies daun kelor dapat dilihat pada Tabel 4.1
Tabel 4. 1 Hasil Uji Sensoris Cookies Daun Kelor
Formula
Warna
Aroma
Rasa
a
a
127
2,73
2,27
2,13a
a
b
931
3,17
2,93
3,07b
564
3,73b
3,33c
3,97c
b
c
790
4,10
4,37
4,07c
Sumber: Hasil SPSS

Tekstur
3,43a
3,77a
3,87c
3,90c

overall
2,50a
3,03b
3,50c
4,27d

Skala Penilaian :
1 = Sangat Tidak Suka
2 = Tidak Suka
3 = Netral
4 = Suka
5 = Sangat Suka
1.

Warna
Warna merupakan parameter atau atribut sensori pertama yang
diterima atau terlihat secara langsung oleh panelis. Pada Tabel 4.1

Diketahui bahwa hasil penilaian atribut warna menunjukkan bahwa
nilai rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap warna Cookies daun
kelor pada kode 127 dan 931 memiliki perbedaan nyata karena
menunjukan subset yang berbeda terhadap kode 564 dan 790.
Sehingga dapat disimpulkan formulasi yang lebih disukai atau
mendekati dengan formula baku adalah kode 564 dengan presentase
kelor 10%. Formulasi tersebut paling disukai dikarenakan memiliki
warna hijau cerah, dan pada formula yang memiliki konsentrasi lebih
tinggi tidak disukai dikarenakan warna yang dihasilkan cenderung
gelap.
2.

Aroma
Aroma merupakan atribut sensori yang dapat dinilai melalui
indera penciuman dan dapat menentukan penerimaan produk.
Aroma yang keluar pada cookies daun kelor diduga berasal dari
campuran antara tepung kelor dan margarin serta aroma dari perisa
vanilla. Pada Tabel 4.1 terdapat tiga subset yang berbeda pada
formula 127, 931, dan 564, 790. Dapat disimpulkan bahwa formula
127 berbeda nyata dengan formula 931 dan pada formula 564 dan
790 terdapat pada subset yang sama berarti tidak berbeda nyata.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa formulasi yang paling
mendekati dengan sampel baku adalah formula 564 atau dengan
presentase daun kelor 10%. Pada formula 564 bisa lebih disukai
panelis karena memiliki aroma yang tidak terlalu menyengat
daripada formulasi yang memiliki presentase lebih tinggi. Semakin
tinggi presentase daun kelor, maka aroma yang ditimbulkan juga
semakin pekat.

3.

Rasa
Rasa merupakan parameter sensori yang dapat dinilai dengan
indera pengecap. Atribut ini juga menjadi salah satu faktor penentu
mutu produk cookies daun kelor. Berdasarkan Tabel 4.1
menunjukan bahwa pada formula 127 terdapat pada subset yang
berbeda dengan formulasi 931 dan pada formula 564, 790 terdapat

pada subset yang sama. Sehingga dari hasil tabel tersebut dapat
disimpulkan bahwa rasa pada cookies tanpa kdaun kelor dan cookies
dengan daun kelor 10% tidak berbeda nyata. Foemula 564 paling
disukai panelis karena memiliki presentase kelor paling sedikit,
sehingga untuk rasa jauh lebih disukai. Sedangkan semakin tinggi
presentase kelor maka rasa akan cenderung pahit dan panelis tidak
menyukainya.
4.

Tekstur
Tekstur dari produk Cookies daun kelor menjadi parameter
penting yang penentu. Tekstur dapat dnilai dengan indera pengecap
maupun dengan mematahkan cookies dengan tangan. Hasil penilaian
sensori pada Tabel 4.1 menunjukan bahwa dari keempat formulasi
terdapat dua subset yang berbeda antara formua 127, 931 dan
formula 564, 790. Hal ini berarti formulasi yang lebih disukai panelis
adalah formula 564 dikarenakan terdapat pada subset yang sama
dengan formula baku. Sehingga formula 127, 931 berbeda nyata
dengan formula 564,790 hal ini diduga semakin banyak presentase
daun kelor akan menyebabkan tekstur yang semakin keras.

5.

Overall
Parameter overall merupakan parameter dalam penilaian sensori
yang mencakup keseuruhan parameter pada uji organoleptik yang
meliputi warna, rasa, tekstur, dan aroma. Hasil penilaian sensori
berdasarkan Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa dari setiap kode sampel
memliki subset yang berbeda, sehingga terdapat perbedaan yang
nyata antar sampel. Sampel yang memiliki nilai mendekati sampel
baku adalah pada formula 564 atau yang memiliki presentase daun
kelor sebanyak 10%. Pada formula 564 memiliki nilai yang paling
disukai oleh panelis dikarenakan pada sampel tersebut memiliki
komposisi yang pas dilidah setiap panelis.
Pada Tabel 4.1 Diketahui bahwa berdasarkan hasil uji One Way
Analysis of Variant (ANOVA) untuk semua parameter mutu dari
keempat sampel meunjukkan semakin besar nilai persentasi kelor

merupakan hasil yang tidak disukai panelis. Sedangkan kode
formulasi yang memiliki presentase kelor lebih sedikit lebih disukai
oleh panelis. Sehingga didapatkan hasil bahwa formula 564
merupakan formulasi terpilih dengan konsentrasi kelor sebanyak
10%.
E. Analisis Kimia
Proses analisis kimia dilakukan setelah terpilihnya formulasi yang
disukai panelis, dan setelah dilakukan pengujian dengan SPSS
ditemukanlah formula 564 dengan presentase 10%. Setelah ditemukan
formulasi yang sesuai dengan hasil olahan data, kemudian dilakukan
analisis kimia dengan sampel yang terpilih dan formua baku. Kedua jenis
formulasi

tersebut

dilakukan

analisis

kimia

yang

kemudian

dibandingkan.
Tujuan dilakukannya analisis kimia pada suatu produk pangan adalah
untuk mengetahui seberapa besar atau banyaknya kandungan gizi pada
suatu bahan pangan. Formulasi yang diujikan pada analisis kimia adalah
formula dengan penambahan kelor 10% dan formulasi baku tanpa
penambahan daun kelor. Analisis kimia yang dilakukan pada cookies
daun kelor adalah pengujian protein dan zat besi, yang dimana
Pengujian dilakukan dengan formulasi kontrol dan formulasi terpilih
masing-masing sampel terdapat tiga cookies dengan adonan yang
berbeda. Untuk total terdapat tiga formulasi kontrol dan tiga formulasi
cookies 10%. Setelah hasil uji sudah keluar dilakukan pengolahan data
menggunakan SPSS Uji T-Test untuk mengetahui ada atau tidaknya
perbedaan dalam formulasi. Adapun hasil analisis kimia pada produk
cookies daun kerlor dapat dilihat pada Tabel 4. 2.
Tabel 4. 2 Hasil Analisis Kimia Cookies
Formulasi
Cookies tanpa Kelor
Cookies 10% kelor
Sumber : Hasil Pengujian

Karakteristik
Protein (%)
Zat Besi (mg/kg)
7,10
16,6
7,08
20,6

1.

Protein
Metode yang digunakan untuk pengujian kadar protein adalah
dengan metode kjeldahl. Berdasarkan Tabel 4. Dapat diketahui
bahwa kadar protein cookies tanpa kelor adalah 7,10 % dengan
standar deviasi 0,86. Dan formula cookies dengan daun kelor 10%
sebesar 7,08% dengan standar deviasi 1,11. Berdasarkan hasil
analisa statistik menunjukkan bahwa nilai Sig.(2-tailed) untuk kadar
protein 0,979 > 0,005, sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata hasil uji kadar
protein pada cookies tanpa daun kelor dengan cookies penambahan
10% daun kelor.

2.

Kadar Zat Besi
Metode yang digunakan untuk pengujian kadar zat logam zat
besi

adalah

dengan

metode

AAS

(Anatomic

Absorpstion

Spectrophotometer). AAS merupakan salah satu alat ukur yang
digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan
metalloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom
bebas pada fase gas. Berdasarkan Tabel 4.2 Hasil Analisa Kimia
Produk Cookies diperoleh kandungan cookies tanpa perlakuan
memiliki kandungan sebesar 16,6 mg/kg dengan standar deviasi
10,51 dan cookies dengan penambahan kelor 10% memiliki
kandungan sebesar 20,6 mg/kg dengan standar deviasi 4,19.
Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai Sig,(2tailed) untuk kadar zat besi sebesar 0,509, sehingga dapat diketahui
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan (nyata) antara rata-rata.
F. Desain kemasan
Kemasin merupakan salah satu sarana yang penting dalam
menginformasikan atribut dari suatu produk yang akan dijual. Kemasan
juga menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam menentukan

produk. Karena biasanya hal yang paling utama dilihat konsumen ketika
hendak membeli suatu produk adalah kemasan.
1.

Bahan
Kemasan yang digunakan pada produk Cookies daun kelor
menggunakan kemasan berupa standing pouch dengan ukuran
14x21 cm. Kemasan standing pouch merupakan kemasan yang
memiliki bahan papaer metal dimana bahan yang tersusun atas
lapisan kertas dan metalize atau alumunium foil. Metalize pada bahan
ini berfungsi sebagai perlindungan produk agar terjaga kelembaban,
udara, bau, cahaya, dan mikroorganisme (Wisyamurti, 2018).
Gambar kemasan Cookies daun kelor dapat dilihat pada Gambar
4.18.

2.

Labelling
Label merupakan bagian dari kemasan yang bertujuan sebagai
tanda pengenal produk yang dikemas. Label memiliki beragam
fungsi seperti menjelaskan produk tersebut, produsen yang
membuat, tempat pembuatan, isi hingga bagaimana produk dapat
digunakan dengan aman. Label didesain semenarik dan sebaik
mungkin agar bisa menarik minat konsumen. Informasi-informasi
yang termuat dalam labelling berupa nama produk, komposisi, berat
bersih, nama dan alamat produsen, nomor BPOM, informasi
kehalalan produk, kode produksi, tanggal kadaluwarsa, petunjuk
penyimpanan, petunjuk penggunaan, dan nilai gizi yang terdapat
pada produk tersebut (Mukhtar dan Muchammad, 2015). Label yang
digunakan pada produk cookies daun kelor berupa sticker yang
kemudian ditempel pada kemasan standing pouch. Desain label
kemasan produk cookies dapat diihat pada Gambar 4.18.

(a)

(b)

Gambar 4. 18 (a) Kemasan tampak depan (b) kemasan tampak belakang
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)
G. Analisis Ekonomi
Perhitungan analisis ekonomi dilakukan setelah diketahui formulasi
yang paling disukai pada produk cookies. Analisis ekonomi bertujuan
untuk menghitung dan mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan serta
keuntungan yang dihasilkan dari usaha cookies daun kelor. Perhitungan
biaya dapat diuraikan sebaigai berikut:
1. Kapasitas Produksi
Produksi dilakukan dalam satu bulan, yaitu selama 25 hari. Dalam
satu hari produksi diasumsikan menghasilkan cookies sebanyak 100
kemasan. Jadi kapasitas produksi satu bulan dapat dihitung dengan
cara :
1 bulan

= 25 hari kerja

1 hari

= 100 pack (75 gram)

Kapasitas produksi/bulan

= 100 pack x 25 hari
= 2500 pack/bulan

2. Investasi Awal
Tabel 4. 3 Biaya Investasi Awal
No.
1
2
3

Komponen
Biaya bahan baku
Biaya usaha dan gaji
Amortisasi

Biaya/tahun (Rp)
9.966.240
9.200.000
1.100.000

4
Biaya pembelian peralatan
5
Sewa tempat
Total

18.121.000
40.000.000
78.387.240

Sumber: Data Primer
3. Biaya Tetap
a. Biaya Usaha dan Gaji
Tabel 4. 4 Biaya Usaha dan Gaji
No.
1
2
3
4

Uraian
Gaji 3 karyawan
Gaji pimpinan
Biaya promosi
Biaya administrasi
Total

Sumber:Data Primer

Rp/ Bulan
4.950.000
3.500.000
450.000
300.000
9.200.000

b. Biaya Penyusutan
Tabel 4. 5 Biaya Penyusutan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Peralatan

Jumlah

Oven
Mixer
Kompor Gas
Timbangan digital
Blender
Baskom stainless
besar
Sendok Stainless
Kendaraan
Saringan Tepung
Baskom stainless
kecil
slicer
Gelas ukur plastik
Spatula plastik
Genset
Total

3
2
3
2
1

Sumber : Data Primer

3
5
1
2
6
2
4
4
1

Harga/unit
(Rp)
250.000
350.000
140.000
25.000
230.000

Jumlah total
(Rp)
750.000
700.000
420.000
50.000
230.000

Nilai sisa 10%
(Rp)
75.000
70.000
42.000
5.000
23.000

5
1
5
3
1

Depresiasi per
tahun (Rp)
135.000
630.000
75.600
15.000
207.000

Depresiasi per
bulan (Rp)
11.250
52.500
6.300
1.250
17.250

20.000

60.000

6.000

1

54.000

4.500

1.000
15.000.000
20.000

5.000
15.000.000
40.000

500
1.500.000
4.000

3
5
10

1.500
2.700.000
3.600

125
225.000
300

6.000

36.000

3.600

3

10.800

900

25.000
30.000
15.000
600.000

50.000
120.000
60.000
600.000
18.121.000

5.000
12.000
6.000
60.000
1.812.100

3
1
3
10

15.000
108.000
18.000
54.000

1.250
9.000
1.500
4.500
335.625

N

c. Amortisasi
Tabel 4. 6 Amortisasi
No.
1
2

Harta tak
berwujud
PBB
Izin usaha/1
tahun
Total

Biaya/ tahun
(Rp)
300.000

Biaya/bulan
(Rp)
25.000

800.000

66.667

1.100.000

91.667

Sumber : Data Primer
d. Bunga
2% dari total pembelian alat
Bunga modal/bulan = 2% x Rp. 18.121.000
= Rp. 362.420
e. Pajak Usaha dan Asuransi
0,5% dari total pembelian alat
Pajak/bulan = 0,5% x Rp. 18.121.000
= Rp. 90.605
f. Dana Sosial
Rp. 150.000
g. Total Biaya Tetap
Tabel 4. 7 Total Biaya Tetap
No.
1
2
3
4
5
6

Komponen
Biaya usaha dan gaji
Biaya penyusutan
Biaya amortisasi
Bunga modal
Pajak usaha dan asuransi
Dana sosial
Total

Biaya/bulan (Rp)
9.200.000
335.625
91.667
362.420
90.605
150.000
10.230.317

Sumber : Data Primer
4. Biaya Tidak Tetap
a. Bahan Baku
Tabel 4. 8 Bahan Baku cookies daun kelor
No.

Bahan

Harga/unit Unit/hari Biaya/hari Biaya/bulan
kg (Rp)
kg (Rp)
kg (Rp)
(Rp)

9.500
1 Tepung Terigu
100.000
2 Tepung Kelor
Tepung
17.500
3 Maizena
16.000
4 Gula Halus
25.000
5 Margarin
20.000
6 Telur
52.000
7 Baking powder
138.000
8 pasta vanilla
46.000
9 chocochips
50.000
10 susu bubuk
Total

3
0,4

30.400
40.000

729.600
960.000

0,5

8.750

210.000

2,1
3,3
2,0
0,1
0,1
0,8
0,5

33.600
25.000
40.000
5.200
13.800
37.260
25.000
259.010

806.400
600.000
960.000
124.800
331.200
894.240
600.000
6.216.240

Sumber: Data Primer
b. Biaya Kemasan
Tabel 4. 9 Biaya Kemasan
No
.

Kemasan
Standing
1 pouch
2 Sticker

Ukura
n

Jumla
h

Harga/uni
t (Rp)

Biaya/har
i (Rp)

Biaya/bula
n (Rp)

14x11

100

1.000

100.000

2.500.000

11x8
Total

200

250

50.000
150.000

1.250.000
3.750.000

Sumber: Data Primer
c. Biaya Energi
1) Biaya Peralatan Listrik
Tabel 4. 10 Biaya Peralatan Listrik
N
o.

Energi
Listrik

1 Mixer
2 Blender
Vacum
3 sealer
4 Lampu

Daya Jum
(watt) lah

Jumlah
Harga
Lama Jumlah
Biaya/bulan
daya
listrik/
(jam)
hari
(Rp)
(watt)
Kwh
400
4
25
1.352
54.080
270
3
25
1.352
27.378

200
135

2
2

220

1

220

1

25

1.352

7.436

18

4

72
Total

9

24

1.352

21.026
109.920

Sumber: Data Primer

2) Bahan Bakar
Tabel 4. 11 Biaya Bahan Bakar
No.

Energi Bahan Bakar

Harga/unit(Rp)
20.000
7.800

1 Gas LPG 3 kg
2 Bensin
Total
Sumber : Data Primer
3) Biaya Pembersih
Tabel 4. 12 Biaya Pembersih
No
1
2
3
4
5

Nama
Sabun cuci
piring
Sapu
Alat Pel
Lap
Spons

Jumlah
/bulan

Harga/unit
(Rp)

Biaya/bulan
(Rp)

4

10.000

40.000

2
2
8
5
Total

15.000
20.000
4.000
3.000

30.000
40.000
32.000
15.000
157.000

Sumber : Data Primer

Biaya/bulan
(Rp)
200.000
156.000
356.000

d. Biaya Perawatan dan Perbaikan
Tabel 4. 13 Biaya Perawatan dan Perbaikan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Peralatan

Jumlah

Harga/unit (Rp)

Harga(Rp)

%FPP

Jam/hari

Oven
Mixer
Kompor Gas
Timbangan digital
Blender
Baskom stainless
besar
Sendok Stainless
Kendaraan
Saringan Tepung
Baskom stainless
kecil
slicer
Gelas ukur plastik
Spatula plastik
Genset

3
2
3
2
1

250.000
350.000
140.000
25.000
230.000

750.000
700.000
420.000
50.000
230.000

3%
3%
3%
4%
2%

4
4
4
3
0,5

Hari/bulan
(Rp)
25
25
25
25
25

20.000

60.000

2%

8

25

240

1.000
15.000.000
20.000

5.000
15.000.000
40.000

2%
2%
3%

8
8
8

25
25
25

20
60.000
240

6.000

36.000

3%

8

25

216

50.000
120.000
60.000
600.000

2%
2%
2%
3%

3
3
3
6

25
25
25
25

75
180
90
2.700
69.579

Sumber : Data Primer

3
5
1
2
6
2
4
4
1

25.000
30.000
15.000
600.000
Total

Biaya/bulan (Rp)
2.250
2.100
1.260
150
58

e. Total Biaya Tidak Tetap
Tabel 4. 14 Total Biaya Tidak Tetap
No
1
2
3
4

Komponen
Biaya bahan baku
Biaya kemasan
Biaya energi dan pembersih
Biaya perawatan dan perbaikan
Total

Biaya/bulan (Rp)
6.216.240
3.750.000
622.920
69.579
10.658.739

Sumber : Data Primer
5. Total Biaya Produksi
Total Biaya Produksi = Total Biaya Tetap + Total Biaya Tidak Tetap
= 10.230.317 + 10.658.739
= 20.889.055
6. Kriteria Kelayakan Usaha
a. Penentuan Harga Pook Penjualan (HPP)
HPP
=

Biaya produksi per bulan

= kapasitas produksi per bulan

20.889.055
3750

= Rp. 5.570
b. Harga Jual
Harga Jual = (14% x HPP) + HPP
= (14% x 5.570) + 5.570
=Rp. 7.000/pack
c. Hasil Penjualan
Hasil Penjualan

= Harga jual x kapasitas produksi

= Rp. 7.000 x 3.750 pack
= Rp. 26.250.000/bulan
= Rp. 315.000.000/tahun
d. Laba Kotor
Laba Kotor

= Penjualan – Total Biaya Pokok Produksi
= Rp. 26.250.000– Rp. 20.889.055

= Rp. 5.360.945

e. Laba Bersih
Laba bersih

= Laba Kotor – Pajak Usaha
= Rp. 5.360.945 – Rp. 90.605
= Rp. 5.270.340

f. Break Even Point (BEP)
Biaya tidak tetap

AVC

=Kapasitas produksi =

BEP Harga

=

BEP produksi

=

Biaya produksi
Kapasitas produksi
Biaya tetap
Harga jual −AVC

=

=

10.658.739
3.750
20.889.055
3.750

10.230.317
7,000 −2.842

= Rp. 2.842
= Rp. 5.570

= 2.461pack

g. Return on Investment (ROI)
ROI sebelum pajak

=

Laba sebelum pajak
Total Investasi

x 100%

5.360.945

= 78.387.240 x 100%
= 6.84%/bulan
ROI sesudah pajak

=
=

Laba setelah pajak
Total Investasi
5.270.340
78.387.240

x 100%

x 100%

= 6,72%/bulan
h. Cash Flow
= Laba bersih + penyusutan
= Rp. 5.360.945+ Rp. 335.625
= Rp. 5.605.965
i. Payback Period
Investasi

78.387.240

= 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤 per tahun = 67.271.574 = 13,98 bulan

j. Net Prevent Value
Tabel 4. 15 Net Prevent Value

Tahun Investasi

0

Pemeliharaan Produksi

78.387.240

Total

0

Penjualan

78.387.240 -

Nilai sisa

-

Penerimaan
Total
DF
NPV
30,00%
7,63%
78.387.240
1,00 -78.387.240

1

250.668.666 250.668.666

315.000.000 -

64.331.334

0,77

49.485.642

2

250.668.666 250.668.666

315.000.000 -

64.331.334

0,59

38.065.878

3

250.668.666 250.668.666

315.000.000 -

64.331.334

0,46

29.281.445

4

250.668.666 250.668.666

315.000.000 -

64.331.334

0,35

22.524.188

5

250.668.666 250.668.666

315.000.000 1.812.100

64.331.334

0,27

17.326.299
78.296.212

Sumber: Data Primer
DF 1 (MARR)

= (1 + i) × (1 + f) – 1
= (1 + 6%) × (1 + 1,54%) – 1 =7,63%

Keterangan :
i = 6% (suku bunga/tahun Bank BNI)
f = 1,54 % (inflasi Bank Indonesia periode juli 2021)
Dengan hasil perhitungan DF 30 %, masih memberikan
NPV positif, maka dipilih MARR sebesar 30 %, tidak lagi
menggunakan 76,3 , maka pada umur kelayakan usaha 5 tahun
dengan MARR 30 %, diperoleh NPV sebesar 78.296.212 maka
usaha untung dan layak untuk dijalankan karena 78.296.212 > 0
k. Net B/C Ratio
NPV Positif

156.638.452

Net B/C = (−NPV Negative) = −(−78.387.240) = 1,99
Net B/C > 1 proyek dinyatakan layak, maka usaha ini layak
untuk dijalankan.

l. IRR
Tabel 4. 16 IRR
Investasi
Tahun
(A)

0

Pemeliharaan
(B)

78.387.240

Produksi
( C)

Total

Penjualan
( E)

78.387.240 -

Nilai sisa
(F)

Penjualan
total

DF
70%

NPV

DF2
80%

NPV

0

(78.387.240)

1,00 (78.387.240) 1,00 (78.387.240)

1

250.668.666 250.668.666 315.000.000

0

64.331.334

0,59 37.841.961

0,56 35.739.630

2

250.668.666 250.668.666 315.000.000

0

64.331.334

0,35 22.259.977

0,31 19.855.350

3

250.668.666 250.668.666 315.000.000

0

64.331.334

0,20 13.094.104

0,17 11.030.750

4

250.668.666 250.668.666 315.000.000

0

64.331.334

0,12 7.702.414

0,10 6.128.194

5

250.668.666 250.668.666 315.000.000 1.812.100 66.143.434

0,07 4.658.457

0,05 3.500.453

7.169.675
Sumber: Data Primer

(2.132.862)

IRR

N𝑃𝑉 1

= i1 + N𝑃𝑉 1−𝑁𝑃𝑉 2 (70%-80%)
7.169.675

= 70% + 7.169.675−(−2.132.862)(70-80%)
= 78%
Berdasarkan perhitingan analisis ekonomi yang telah dilakukan dapat
diketahui bahwa kelayakan usaha produksi cookies daun kelor yaitu sebagai berikut :
a. Biaya Produksi
1. Biaya Tetap (Fixed Cost)
Biaya tetap (fixed cost) merupakan biaya yang tidak mempengaruhi
hasil produksi. Biaya tetap memiliki sifat tidak berubah meskipun
terjadi peningkatan maupun penurunan pada produk yang dihasilka.
Komponen dari biaya tetap terdiri atas biaya usaha dan gaji, biaya
penyusutan,amortisasi, bunga modal, pajak usaha dan asuransi, serta
dana sosial. Besarnya biaya tetap pada produksi cookies daun kelor
adalah Rp. 10.230.317
2. Biaya Tidak Tetap (Variable cost)
Biaya tidak tetap merupakan biaya yang besarnya mempengaruhi
produk yang dihasilkan. Biaya tidak tetap terdiri atas biaya bahan, baku,
biaya kemasan, biaya energi, pembersih, dan bahan bakar, srta biaya
perawatan dan perbaikan. Besarnya biaya tidak tetap yang dibutuhkan
pada produksi cookies daun kelor adalah Rp. 10.658.739
b. Kapasitas Produksi
Kapasitas produksi merupakan kemampuan untuk menghasilkan
produk dalam jangka waktu tertentu. Kapasitas produksi cookies daun kelor
per hari menghasilkan 150 pack . total kapasitas produksi cookies bekatul
dalam 1 bulan, yaitu 3750 pack dengan 25 hari kerja.
c. Harga Pokok Penjualan (HPP)
Harga pokok penjualan merupakan harga yang paling rendah yang
diberikan perushaan terhadap suatu produk agar terhindar dari kerugian.
Harga pokok penjualan pada produk cookies yaitu Rp. 5.570

d. Harga Jual
Harga Jual merupakan harga yang diberikan oleh perusahaan pada suatu
produk dengan mempertimbangkan harga pokok penjualan. Agar
mendapatkan keuntungan, harga jual akan lebih tinggi dibanding harga
pokok penjualan. Besarnya harga jual pada produk cookies daun kelor
adalah Rp. 7.000 per pack.
e. Laba
Laba merupakan selisih antara penjualan perbulan dengan biaya pokok
setiap bulannya. Laba perusahaan meliputi:
1. Laba Kotor
Laba kotor adalah selisih antara penjualan perbulan dengan biaya
pokok setiap bulannya. Besarnya laba kotor pada produk cookies yaitu
Rp. 5.360.945 per bulan.
2. Laba Bersih
Laba bersih merupakan selisih antara laba kotor dengan pajak usaha.
Besarnya laba bersih pada usaha produk cookies yaitu Rp. 25.270.340
per bulan.
f. Break Event Point (BEP)
Break Event Point (BEP) merupakan titik impas yang menunjukan
penghasilan yang dihasilkan sama dengan biaya yang dikeluarkan.
Sehingga pada titik ini, usaha yang dilakukan tidak mendapatkan
keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Usaha produk pada cookies
mencapai titik BEP

pada tingkat produksi cookies

sebanyak 2.461

pack/bulan. Sedangkan besarnya BEP rupiah agar usaha produksi cookies
agar mencapai titik impas, harus dapat tmemperoleh penjualan sebesar Rp.
17.227.000.
g.

Return Out Time (ROI)
ROI merupakan penilaian kemampuan perusahaan dalam mendapatkan
keuntungan dari modal yang telah digunakan dalam usahanya. Besarnya
ROI pada produk cookies sebelum pajak, yaitu sebesar 6,84%. Sedangkan
besarnya ROI setelah pajak yaitu sebesar 6,72 %.

h. Pay Out Time (POT)
Pay Out Time (POT) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan
perusahaan untuk mengembalikan modal yang digunakan dan mendapatkan
keuntungan bersih. Lamanya usaha cookies agar dapat mengembalikan
modal dan mendapatkan keuntungan bersih yaitu selama 1,1 tahun atau 13,9
bulan.
i.

Net Present Value
Net Present Value merupakan selisih antara pendapatan dan
pengeluaran perusahaan dengan memperkirakan keuntungan dari usaha
yang direncanakan. NPV pada produksi cookies daun kelor menggunakan
MARR 30%

dengan umur selama 5 tahun memiliki nilai sebesar

78.296.212. usaha dikatakan layak dijalankan jika memiliki NPV>0,
sehingga

produksi

cookies daun kelor layak dijalnakan karena

78.296.212>0.
j. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C Ratio)
Net B/C merupakan perbandingan antara biaya produksi dan
pendapatan yang telah dipeolerh. Syarat dari Net B/C layak untuk
dijalankan, yaitu nilai yang diperoleh harus lebih dari satu. Jika nilai net B/C
kurang dari satu maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Nilai Net B/C
pada produksi cookies daun kelor adalah sebesar 1,99 sehingga layak untuk
dijalankan
k. Internal Rate of Return (IRR)
Internal Rate of Return merupakan metode yang menunjukkan
tingkat suku bunga yang dapat menghasilkan nilai NPV sama dengan nol.
Dalam perhitungannya, discount factor dapat dicari dengan trial and error
hingga membuat nilai NPV yang dihasilkan sama dengan nol. Besarnya
nilai IRR pada usaha cookies sebesar 78%, sedangkan

MARR yang

digunakan sebesar 30%. Sehingga usaha produksi cookies layak untuk
dijalankan karena nilai IRR lebih besar dari MARR.

