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ABSTRAK 
 

Ganyong (Canna edulis Ker.) merupakan tanaman yang banyak terdapat di 

Indonesia dan harganya murah. Umbi ganyong mengandung berbagai unsur gizi, yaitu 

karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1, dan vitamin C. Semua unsur 

gizi ini baik untuk tubuh, terutama karbohidrat yang berfungsi sebagai penyedia energi tubuh, 

selain itu umbi ganyong merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berpotensi sebagai 

substituen tepung terigu dalam pembuatan olahan makanan yaitu cake. Cake merupakan 

adonan panggang dengan bahan, yaitu tepung terigu, gula, telur, lemak, pengembang, dan 

bahan tambahan sebagai variasi campuran cake. Wortel (Daucus carota L.) merupakan salah 

satu sayuran yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk variasi campuran cake. 

Wortel juga mengandung berbagai unsur gizi yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Salah 

satu kandungan wortel yang paling terkenal adalah vitamin A yang memiliki banyak manfaat 

bagi tubuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu 

oleh tepung ganyong dengan penambahan wortel yang berbeda proporsinya terhadap kadar 

karbohidrat dan kualitas cake. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

rancangan acak lengkap (RAL) 2 faktorial, faktor pertama yaitu substitusi tepung ganyong 

yang meliputi kontrol (T0), ganyong 25% (T1), ganyong 50% (T2), ganyong 75% (T4), 

ganyong 100% (T4) dan faktor kedua yaitu penambahan wortel yang meliputi 0% (W0), 5% 

(W1), 10% (W2), 15% (W3) dengan 2 kali ulangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

terdapat pengaruh substitusi tepung terigu oleh tepung ganyong dan penambahan wortel yang 

berbeda proporsinya terhadap kadar karbohidrat dan kualitas cake. Kombinasi perlakuan 

tepung terigu 100% (60 g) dengan penambahan wortel 15% (22,5 g) dan tanpa substitusi 

tepung ganyong (T0W3) merupakan hasil tertinggi kadar karbohidrat sebesar 32,79 g, 

sedangkan hasil organoleptik yang terbaik terdapat pada perlakuan tepung terigu 50% (30 g) 

dengan substitusi tepung ganyong 50% (30 g) dan penambahan wortel 10% (15 g) (T2W2) 

yang memiliki warna cokelat, rasa manis, aroma agak sedap, dan tekstur netral. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung ganyong dengan penambahan wortel 

berpengaruh terhadap kadar karbohidrat dan kualitas cake. 

 

Kata kunci : ganyong, cake, wortel. 

 

A. Pendahuluan 

Masyarakat Indonesia mulai mengalami ketergantungan terhadap 

tepung terigu, namun harganya cukup mahal. Ide untuk menggantikan atau 

paling tidak mensubstitusi tepung terigu baik untuk dilakukan. Ganyong 

(Canna edulis Ker.) merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang dapat 

dibuat tepung. Ganyong banyak terdapat di Indonesia, namun kurang 

dimanfaatkan. Ganyong merupakan rhizoma yang sebenarnya ialah batang 
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yang terdapat di dalam tanah. Kandungan karbohidrat umbi ganyong cukup 

tinggi berkisar antara 22,6-24,6 g per 100 g. Selain itu, umbi ganyong juga 

mengandung protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, vitamin B1, dan vitamin C. 

Ganyong adalah salah satu umbi-umbian yang berpotensi menjadi substituen 

tepung terigu untuk pembuatan cake (Richana, 2012: 67). 

Cake merupakan adonan panggang dengan bahan dasar tepung terigu, 

gula, telur dan lemak. Selain itu, cake juga dapat dibuat dengan bahan 

tambahan yaitu garam, bahan pengembang, shortening, susu, dan bahan 

penambah aroma. Warna, tekstur, rasa dan aroma cake merupakan daya tarik 

konsumen dalam membelinya, karena warna, tekstur, rasa dan aroma 

merupakan penentu mutu suatu pangan. Variasi penambahan campuran pada 

cake biasanya menggunakan keju, kurma, kismis, kacang-kacangan, cokelat, 

manisan ceri buah, dan selai yang harganya mahal. Maka salah satu alternatif 

untuk bahan yang dapat digunakan dalam campuran cake adalah wortel. Wortel 

harganya terjangkau, tidak kalah bergizi dan rasanya enak bila dibandingkan 

dengan bahan-bahan campuran cake yang mahal (Habsari, 2012: 18). 

Wortel (Daucus carota L.) merupakan sayuran yang banyak terdapat di 

Indonesia dan mudah didapatkan. Wortel adalah sayuran yang populer sebagai 

sumber vitamin A, karena memilki kadar karotena (provitamin A). Selain itu, 

wortel juga mengandung karbohidrat, protein, kalsium, kalium, lemak, fosfor, 

zat bsei, kalium, vitamin B, vitamin C serta zat-zat lain yang bermanfaat bagi 

kesehatan manusia. Manfaat wortel bagi kesehatan manusia, yaitu dapat 

menambah vitamin A, mampu mencegah kanker, menurunkan kolesterol darah, 

mencegah rabun senja, dan memperbaiki penglihatan (Novida, 2012: 1). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengambil inisiatif untuk membuat 

cake yang disubstitusi tepung ganyong dengan penambahan wortel. Kandungan 

karbohidrat dan serat yang cukup tinggi pada ganyong, sehingga ganyong 

dapat dibuat menjadi tepung dan digunakan sebagai bahan dalam pembuatan 

cake. Selain itu juga dilakukan penambahan wortel yang mengandung berbagai 

zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh, salah satunya vitamin A. Wortel dapat 

membuat warna, tekstur dan rasa yang baik pada cake. Berdasarkan latar 
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belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Substitusi Tepung Ganyong Terhadap Kualitas Cake Ganyong Wortel”. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian substitusi tepung ganyong dengan penambahan wortel pada 

pembuatan cake ini merupakan jenis penelitian eksperimen. Rancangan 

penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) 2 faktorial dengan faktor pertama yaitu substitusi tepung ganyong 

meliputi kontrol (T0), ganyong 25% (T1), ganyong 50% (T2), ganyong 75% 

(T3), ganyong 100% (T4) dan faktor kedua yaitu penambahan wortel meliputi 

0 g (W0), 7,5 g (W1), 15 g (W2) dan 22,5 g (W3) dengan 2 kali ulangan. 

Umbi ganyong yang digunakan sudah dewasa, berumur 6-8 ditandai 

dengan menguningnya batang dan daun. Ukuran umbi ganyong berdiameter 5-

9 cm dan panjangnya 10-15 cm (Richana, 2012: 68). Wortel yang digunakan 

adalah wortel yang sudah dewasa dan segar. Umbi wortel berukuran dengan 

diameter 7 cm, panjang 13-18 cm dan beratnya 100-300 g (Harno, 2011: 1). 

Uji kadar karbohidrat cake dengan cara mengambil 1 gr dari setiap 

sampel cake ganyong menggunakan timbangan analitik, kemudian 

menghaluskannya dengan mortal dan menambahkan 10 ml aquades. 

Memasukkan larutan cake ganyong ke dalam tabung reaksi pertama dan 

menambahkan larutan kalium iodida menggunakan micro pipet sebanyak 0,01 

ml. Mengambil kembali campuran larutan cake sebanyak 1 ml yang telah 

ditambah larutan kalium iodida tadi dan memasukkannya ke tabung reaksi 

kedua yang berukuran lebih kecil. Memasukkan larutan sampel cake ganyong 

ke dalam inkubator dan menginkubasinya selama 10 menit dengan suhu 37
0 

C. 

Selanjutnya membaca absorbansi hasilnya menggunakan spektrofotometer. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan metode 

eksperimen yaitu dengan melakukan percobaan langsung dalam pembuatan 

cake ganyong. Metode dokumentasi untuk mendokumentasikan alat dan bahan 

yang digunakan dalam penelitian serta proses selama penelitian. Metode 

kepustakaan untuk mendapatkan materi lengkap dari buku, jurnal ilmiah, 

majalah, koran, internet dan hasil penelitian terdahulu yang dapat menunjang 
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dalam penyusunan tinjauan pustaka. Metode untuk uji organoleptik dilakukan 

melalui penginderaan yang meliputi penglihatan, perasa dan penciuman. 

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah deskripsi kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Deskripsi kualitatif digunakan untuk uji organoleptik 

yang meliputi uji pembedaan (warna, rasa, aroma, dan tekstur) dan uji 

penerimaan, sedangkan uji kuantitatif digunakan untuk uji kadar karbohidrat. 

Analisis pengujian data secara kuantitatif, dengan menggunakan uji analisis 

variani dua jalan (Two Way Anova), yaitu pada uji kadar karbohidrat cake. 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Hasil uji kadar karbohidrat dan kualitas cake ganyong pada table 1. 

sebagai berikut: 

Tabel 1.Kadar Karbohidrat dan Kualitas Cake Substitusi Tepung Ganyong dengan 

Penambahan Wortel yang Berbeda. 

Perlakuan Karbohidrat 

(g) 

Rata-rata Organoleptik 

Warna Rasa Aroma Tekstur Uji 

Penerimaan 

T0W0 23,71 Kuning Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T0W1 26,06 Kuning Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T0W2 28,17 Kuning Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T0W3 32,79 * Kuning Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T1W0 18,32 Cokelat Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T1W1 20,38 Cokelat Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T1W2 22,59 Cokelat Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T1W3 26,75 Cokelat Manis Agak Sedap Agak Lembut Suka 

T2W0 19,36 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T2W1 20,48 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T2W2 19,98 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka*** 

T2W3 23,26 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T3W0 20,61 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T3W1 24,10 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T3W2 25,65 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T3W3 31,55 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Suka 

T4W0 18,09** Cokelat Manis Agak Sedap Netral Agak Suka 

T4W1 19,92 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Agak Suka 

T4W2 22,50 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Agak Suka 

T4W3 27,00 Cokelat Manis Agak Sedap Netral Agak Suka 

Keterangan : 

T  : Tepung 

W : Wortel 

*) : kadar karbohidrat tertinggi 

**) : kadar karbohidrat terendah 

***) : cake ganyong yang paling disukai 
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Dari tabel 4.1 menujukkan bahwa kadar karbohidrat tertinggi 

terdapat pada perlakuan tepung terigu 100% (60 g) ditambah wortel 15% 

(22,5 g) dan tanpa substitusi tepung ganyong (T0W3) dengan kadar 

karbohidrat sebesar 39,07 g, sedangkan kadar karbohidrat terendah pada 

perlakuan substitusi tepung ganyong 100% (60 g), tanpa penambahan 

tepung terigu dan wortel (T4W0) dengan kadar karbohidrat sebesar 19,37. 

Hasil terbaik uji organoleptik pada uji pembeda cake ganyong adalah pada 

perlakuan penambahan tepung terigu 50% (30 g) dengan substitusi tepung 

ganyong 50% (30 g) dan penambahan wortel 10% (15 g) (T2W2). Cake 

pada perlakuan T2W2 memiliki warna cokelat, rasa manis, aroma agak 

sedap, dan tekstur netral, sedangkan hasil uji penerimaan cake ganyong 

memiliki respon baik yaitu sebagian besar cake disukai oleh masyarakat. 

Hanya pada perlakuan substitusi tepung ganyong 100% (60 g), tanpa tepung 

terigu (T4) dengan penambahan wortel yang agak disukai oleh masyarakat. 

Data kadar karbohidrat cake hasil substitusi tepung terigu oleh 

tepung ganyong dengan penambahan wortel dianalisis dengan menggunakan 

Two Way Anova. Dalam analisis statistik parametrik, data harus memenuhi 

persyaratan yaitu data berasal dari distribusi normal dan memiliki variansi 

data sama, oleh karena itu analisis data melalui Two Way Anova 

mempersyaratkan uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas kadar karbohidrat cake ganyong dapat dilihat 

pada tabel 2. sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Normalitas Kadar Karbohidrat Cake Hasil Substitusi 

Tepung Ganyong dengan Penambahan Wortel yang Berbeda. 

Faktor Perlakuan Kolmogorov-Smirnov Taraf Signifikansi 

Statistic Signifikansi 

Tepung 

Ganyong 

T0 ,17 ,20(*) 0,05 

T1 ,16 ,20(*) 0,05 

T2 ,15 ,20(*) 0,05 

T3 ,19 ,20(*) 0,05 

T4 ,16 ,20(*) 0,05 

Wortel W0 ,21 ,20(*) 0,05 

W1 ,23 ,17 0,05 

W2 ,13 ,20(*) 0,05 

W3 ,17 ,20(*) 0,05 
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Dari tabel 2. diperlihatkan bahwa kadar karbohidrat cake ganyong 

yang ditinjau dari 5 perlakuan substitusi tepung ganyong berdistribusi 

normal, karena semua nilai signifikansi > 0,05 (taraf signifikansi), 

sedangkan kadar karbohidrat cake ganyong yang ditinjau dari 4 

perlakuan penambahan wortel berdistribusi normal, karena semua nilai 

signifikansi > 0,05 (taraf signifikansi). 

b. Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas cake ganyong dapat dilihat pada tabel 3. 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Homogenitas Cake Substitusi Tepung Ganyong dengan 

Penambahan Wortel yang Berbeda. 

Uji Perlakuan Probabilitas Taraf Signifikansi Keputusan 

Karbohidrat 

Tepung 

Ganyong (T) 

0,44 0.05 Homogen 

 

Wortel (W) 

 

0,25 

 

0,05 

 

Homogen 

Dari tabel 3. diperlihatkan bahwa nilai signifikansi untuk kadar 

karbohidrat cake ganyong berdasarkan perlakuan substitusi tepung 

ganyong dan penambahan wortel > 0,05 (taraf signifikansi), maka dapat 

disimpulkan bahwa kadar karbohidrat berdasarkan perlakuan substitusi 

tepung ganyong dan penambahan wortel mempunyai variansi yang sama. 

c. Pengujian Hipotesis 

Analisis Two Way Anova berdasarkan dua faktor yaitu substitusi 

tepung ganyong dan penambahan wortel terdapatpada  tabel 4. sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Hasil Analisis Variansi Dua Jalan Kadar Karbohidrat Cake Substitusi Tepung 

Ganyong dengan Penambahan Wortel yang Berbeda 

Sumber 

Varian 

JK dK  RK  Fhitung  Ftabel Sig. Keputusan 

Tepung 

Ganyong (T) 

266,56 4 66,64 63,04 2,87 0,00 H0A ditolak 

Wortel  

(W) 

367,17 3 122,39 115,17 3,10 0,00 H0B ditolak 

Interaksi 

(SN) 

34,50 12 2,88 2,72 2,28 0,02 H0C ditolak 

Galat 21,14 20 1,06 -  - - 

Total 22942,29 40 - -  - - 

Dari tabel 4. diperlihatkan H0A ditolak, karena terlihat bahwa 

Fhitung 64,03 > Ftabel 2,87, maka disimpulkan ada pengaruh yang 
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signifikan substitusi tepung ganyong terhadap kadar karbohidrat cake. 

H0B ditolak, karena terlihat bahwa Fhitung 115,17 > Ftabel 3,10, maka 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan penambahan wortel terhadap 

kadar karbohidrat cake. H0C juga ditolak, karena terlihat Fhitung 2,72 > 

Ftabel 2,28, maka disimpulkan ada interaksi yang signifikan antara 

tepung ganyong dengan wortel terhadap kadar karbohidrat cake. 

d. Uji Lanjut Anova 

Uji lanjut anova dilakukan pada H0A, H0Bdan H0C yang ditolak, 

untuk mengetahui kelompok substitusi tepung ganyong dan kelompok 

penambahan wortel mana yang sama atau berbeda, maka hasilnya pada 

tabel 5. dan 6. sebagai berikut: 

Tabel 5. Hasil Uji BNJ Kadar Karbohidrat pada Cake Substitusi Tepung Ganyong yang 

Berbeda. 

Perlakuan Mean 

different    

(I-J) 

Sig. Taraf 

Signifikansi 

Keputusan 

(I) Tepung 

Ganyong 

(J) Tepung 

Ganyong 

T0 

(Kontrol) 

T1 5,55(*) ,00 0,05 Beda 

T2 6,91(*) ,00 0,05 Beda 

T3 2,21(*) ,00 0,05 Beda 

T4 5,81(*) ,00 0,05 Beda 

T1 

(25%) 

T0 -5,55(*) ,00 0,05 Beda 

T2 1,37 ,10 0,05 Tidak beda 

T3 -3,34(*) ,00 0,05 Beda 

T4 ,26 ,99 0,05 Tidak beda 

T2 

(50%) 

T0 -6,91(*) ,00 0,05 Beda 

T1 -1,37 ,10 0,05 Tidak beda 

T3 -4,71(*) ,00 0,05 Beda 

T4 -1,11 ,24 0,05 Tidak beda 

T3 

(75%) 

T0 -2,21(*) ,00 0,05 Beda 

T1 3,34(*) ,00 0,05 Beda 

T2 4,71(*) ,00 0,05 Beda 

T4 3,60(*) ,00 0,05 Beda 

T4 

(100%) 

T0 -5,81(*) ,00 0,05 Beda 

T1 -,26 ,99 0,05 Tidak beda 

T2 1,11 ,24 0,05 Tidak beda 

T3 -3,60(*) ,00 0,05 Beda 

 

Berdasarkan tabel 5. hasil uji BNJ kadar karbohidrat pada cake 

substitusi tepung terigu oleh tepung ganyong yang berbeda, diperlihatkan 

bahwa pada nilai rata-rata tengah (mean different) yang terdapat tanda 

(*) menunjukkan perlakuan yang berbeda nyata nilai rata-rata tengahnya, 

sedangkan yang tidak terdapat tanda (*) menunjukkan perlakuan yang 
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tidak berbeda nyata nilai rata-rata tengahnya. Pada perlakuan T0 dan T2 

memiliki tingkat perbedaan yang paling besar perbedaannya. Nilai rata-

rata tengah antara T0 dan T2 adalah 6,91 yang artinya nilai rata-rata 

tengah tertinggi pada perlakuan penambahan tepung terigu 100% (60 g) 

dengan tanpa substitusi tepung ganyong (T0), sedangkan nilai rata-rata 

tengah yang terendah pada perlakuan penambahan tepung terigu 50% (30 

g) dengan substitusi tepung ganyong 50% (30 g) (T2). 

Tabel 6.Hasil Uji BNJ Kadar Karbohidrat pada Cake dengan Penambahan Wortel yang 

Berbeda. 

Perlakuan Mean different    

(I-J) 

Sig. Taraf 

Signifikansi 

Keputusan 

(I) Wortel (J) Wortel 

W0 

(Kontrol) 

W1 -2,17(*) ,00 0,05 Beda 

W2 -3,86(*) ,00 0,05 Beda 

W3 -8,25(*) ,00 0,05 Beda 

W1 

(5%) 

W0 2,17(*) ,00 0,05 Beda 

W2 -1,69(*) ,01 0,05 Beda 

W3 -6,08(*) ,00 0,05 Beda 

W2 

(10%) 

W0 3,86(*) ,00 0,05 Beda 

W1 1,69(*) ,01 0,05 Beda 

W3 -4,39(*) ,00 0,05 Beda 

W3 

(15%) 

W0 8,25(*) ,00 0,05 Beda 

W1 6,08(*) ,00 0,05 Beda 

W2 4,39(*) ,00 0,05 Beda 

 

Berdasarkan tabel 6.diperlihatkan hasil uji LSD kadar karbohidrat 

pada cake dengan penambahan wortel yang berbeda, diperlihatkan bahwa 

pada kolom nilai rata-rata tengah (mean different) terdapat tanda (*) 

semuanya, maka memperlihatkan bahwa semua perlakuan memiliki nilai 

rata-rata tengah yang berbeda nyata. Pada perlakuan W0 dan W3 

memiliki tingkat perbedaan yang paling besar perbedaannya. Nilai rata-

rata tengah antara W0 dan W3 adalah -8,25 yang artinya nilai rata-rata 

tengah tertinggi pada perlakuan penambahan wortel 15% atau 22,5 g 

(W3), sedangkan nilai rata-rata tengah yang terendah pada perlakuan 

tanpa penambahan wortel (W0). 

2. Pembahasan 

Kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada perlakuan tepung terigu 

100% (60 g) dengan penambahan wortel 22,5 g dan tanpa substitusi 

tepung ganyong (T0W3) sebesar 32,79 g, sedangkan kadar karbohidrat 
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terendah pada perlakuan substitusi tepung ganyong 100% (60 g) dan 

tanpa penambahan tepung terigu serta wortel (T4W0) sebesar 18,09 g. 

Hal ini dapat dilihat dari gambar 1. sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Histogram Rata-rata Kadar Karbohidrat Cake Substitusi Tepung Ganyong 

dengan Penambahan Wortel yang Berbeda. 

 

Dari gambar 1. menunjukkan seluruh perlakuan mayoritas 

memilki kadar karbohidrat yang hampir sama. Namun kadar karbohidrat 

pada setiap perlakuan yang tertinggi, kebanyakan terdapat pada 

perlakuan penambahan wortel sebanyak 15% atau 22,5 g (W0). Hal ini 

terlihat pada perlakuan T0W4, T1W4, T2W4, T3W4, dan T4W4 yang 

memiliki kadar karbohidrat tertinggi diantara sampel lain pada perlakuan 

masing-masing. Penambahan wortel dalam cake ganyong berpengaruh 

terhadap kadar karbohidrat, karena di dalam wortel terkandung 

karbohidrat sebesar 5 g per 100 g (Mila, 2012: 1). Semakin banyak 

penambahan wortel menjadikan kadar karbohidrat semakin tinggi dalam 

cake ganyong, namun substitusi tepung ganyong juga berpengaruh 

terhadap kadar karbohidrat dalam cake ganyong. Hal ini terlihat pada 

hasil kadar karbohidrat setiap perlakuan yaitu T0, T1, T2, T3, dan T4 

yang berbeda. Kadar karbohidrat tertinggi pada perlakuan penambahan 

tepung terigu 100% (60 g) dengan tanpa substitusi tepung ganyong (T0), 
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sedangkan kadar karbohidrat terendah pada perlakuan substitusi tepung 

ganyong 100% (60 g) dengan tanpa penambahan tepung terigu (T4). 

Semakin banyak substitusi tepung ganyong, maka semakin rendah kadar 

karbohidratnya. Tepung ganyong berasal dari tanaman ganyong yang 

merupakan salah satu jenis umbi-umbian, sedangkan tepung terigu 

berasal dari gandum yang merupakan tanaman serealia. Umbi-umbian 

dan tanaman serealia memiliki kandungan karbohidrat yang berbeda. 

Kandungan karbohidrat pada serealia lebih tinggi daripada umbi-umbian, 

sehingga kandungan karbohidrat pada tepung terigu lebih tinggi daripada 

tepung ganyong. Hal ini sesuai dengan pendapat Richana (2012: 69), 

menyatakan bahwa kandungan karbohidrat pada ganyong per 100 g 

adalah 40,18 g, sedangkan pada terigu adalah 77,3 g.  

Hasil uji organoleptik yang memiliki respon paling disukai oleh 

masyarakat adalah pada perlakuan tepung terigu 50% (30 g) dengan 

substitusi tepung ganyong 15% (30 g) dan penambahan wortel 15% (22,5 

g) (T2W2) yang memiliki warna cokelat, rasa manis, aroma agak sedap, 

dan tekstur netral. Hal ini berbeda dengan hasil karbohidrat tertinggi pada 

perlakuan tepung terigu 100% (60 g) dengan penambahan wortel 15% 

(22,5 g) dan tanpa substitusi tepung ganyong (T0W3). Hasil antara cake 

ganyong yang paling disukai oleh masyarakat (T2W2) bukan merupakan 

cake ganyong yang memiliki kadar karbohidrat tertinggi (T0W3), 

sehingga menunjukkan bahwa masyarakat itu ketika memilih makanan 

lebih cenderung melihat dari warna, rasa, aroma dan teksturnya. 
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D. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

a. Substitusi tepung ganyong dengan penambahan wortel berpengaruh 

terhadap kadar karbohidrat dan kualitas cake, yang tertinggi pada 

perlakuan T0W3. 

b. Hasil organoleptik yang paling disukai adalah pada perlakuan T2W2 

(warna cokelat, rasa manis, aroma agak sedap, dan tekstur netral). 

2. Saran 

a. Untuk peneliti selanjutnya perlu melakukan penelitian dengan ganyong 

(Canna edulis Ker.) karena dapat sebagai bahan olahan makanan yang 

bergizi dan memberi manfaat untuk kesehatan tubuh. 

b. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan lebih kreatif lagi mencari bahan 

alternatif yang tepat untuk dapat meningkatkan kadar karbohidrat dan 

nilai penerimaan masyarakat untuk cake selanjutnya. 

c. Untuk penambahan wortel dalam cake, sebaiknya dibuat tepung terlebih 

dahulu, agar hasil kualitas cake lebih baik. 

d. Untuk parameter penelitian, sebaiknya dilakukan penambahan parameter 

yaitu provitamin A, protein dan lemak. 

e. Untuk perlakuan dalam rancangan penelitian, sebaiknya didasarkan dari 

hasil terbaik perlakuan penelitian terdahulu.  

E. Daftar Pustaka 

Habsari, Rinto. 2012. Tip dan Trik Mahir Membuat Cake. Jakarta: Dian 

Rakyat. 

 

Mila, Ridhil. 2012. “Wortel” (Online), (http:// myidea ridhil mila. blogspot. 

Com/2012/02/ wortel. html, diakses pada 25 Januari 2013). 

 

Novida, Ainul. 2012. “Wortel (Daucus carota L.)” (Online), (http:// tanaman 

sayuran. blogspot.com/ html, diakses pada 13 Maret 2013). 

 

Richana, Nur. 2012. Araceae dan Dioscorea Manfaat Umbi-Umbian 

Indonesia. Bandung: Nuansa. 

 

http://tanamansayuran.blogspot.com/
http://tanamansayuran.blogspot.com/

