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Abstrak  
Pemanfaatan terigu di Indonesia oleh industri pengolahan pangan meliputi bahan 
untuk pembuat roti, mie, cakes, cookies dan chips. Salah satu solusi bahan 
pengganti terigu yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan yaitu 
penggunaan tepung komposit jagung dan kedelai. Jagung dan kedelai dapat 
dimanfaatkan sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan biskuit. Tepung 
kedelai memiliki protein 34,9 g sedangkan tepung jagung 9,2 g dalam berat 100 g. 
Pembuatan biskuit dari tepung jagung dan kedelai diharapkan dapat meningkatkan 
nilai gizi biskuit.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekerasan dan 
daya terima biskuit tepung jagung dan kedelai. Metode penelitian adalah 
penelitian eksperimental. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan 
acak lengkap dengan tiga perlakuan tepung jagung dan kedelai yaitu 50% : 50%, 
60% : 40%, dan 70% : 30. Pengukuran pada tingkat kekerasan menggunakan alat 
ukur Broxfield Texture Analyzer dan daya terima menggunakan uji kesukaan 
terhadap 30 panelis. Analisis data menggunakan Uji One Way Anova dan bila 
terdapat pengaruh, akan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test 
(DMRT). Berdasarkan hasil Uji Anova menunjukkan hasil pada kekerasan biskuit 
tepung jagung dan kedelai antara tiga perlakuan yaitu dengan nilai p value yaitu 
0,277. Hasil Uji Anova menunjukkan bahwa p value pada daya terima biskuit 
tepung jagung dan kedelai terhadap warna 0,930, aroma 0,223, rasa 0,165, tekstur 
0,009, keseluruhan 0,105. Tidak ada pengaruh tepung jagung dan kedelai pada 
pembuatan biskuit terhadap tingkat kekerasan dan daya terima meliputi warna, 
aroma, rasa dan keseluruhan, namun ada perbedaan atau pengaruh terhadap 
tekstur biskuit tepung jagung dan kedelai.  

 
 

Kata kunci : Kekerasan, daya terima, tepung jagung, tepung kedelai,  
                    biskuit. 
Kepustakaan : 63 (1978-2015) 
 
 
 



2 
 

THE EFFECT OF MAIZE (Zea mays) AND SOYBEAN COMPOSITE FLOUR 
(Glycine max) ON THE BISCUIT HARDNESS LEVEL AND RECEPTIVITY 

 
Abstrack 

 
The use of flour by the food processing industry in Indonesia include the materials for 
making bread, noodles, cakes, cookies and chips. One of the solution as the subtitute 
material for the flour which has a great potential to be developed is the use of corn and 
soybeans composite flour. Corn and soybeans can be used as a substitute for wheat flour 
in making biscuits. Protein level in the soybean flour is 34.9 g, meanwhile, protein level 
in the corn is 9.2 g per 100 g. It is expected to increase the level of nutrition in the biscuit 
by making it from soybeans and corn flour. This study was aimed to determine the level 
of hardness and receptivity of biscuits made of soybean and corn flour. The method of 
this study was an experimental research. The design of the study applied was a complete 
randomized design with three treatments on the soybean and corn flour, they were 50%: 
50%, 60%: 40% and 70%: 30. The level of hardness was measured by using the 
instrument of Broxfield Texture Analyzer and the receptivity measurement was done by 
using using fondness test with 30 panelists. The data analysis of the study was done by 
using One Way Anova Test and then will be followed by Duncan Multiple Range Test 
(DMRT) if any significant result. Based on the results of Anova test, it is indicated that 
the hardness of soybean and corn flour biscuits of the three treatments, obtained p value 
0.277. Based on ANOVA test, indicated that the p value on the receptivity of the soybean 
and corn flour biscuits on the colour is 0.930, aroma 0.223, flavor 0.165, texture 0.009, 
overall 0,105. There is no significant effect of the corn and soybean flour on the biscuit-
making on the level of hardness and receptivity include color, aroma, taste and overall, 
however, there is a difference or influence on the texture of biscuit made of soybean and 
corn flour. 

 
 

Keywords : hardness, receptivity, corn flour, soybean flour, biscuits. 
Bibliography : 63 (1978-2015) 

 

1. PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara pengimpor gandum terbesar kedua didunia 
setelah Mesir dengan rata-rata volume impor diatas 5 juta ton per tahun. Gandum 
menjadi makanan pokok setelah beras. Pada tahun 2013 kebutuhan gandum 
semakin meningkat mencapai 8 juta ton sampai 388,347 juta ton, jumlah tersebut 
akan  terus bertambah seiring berjalan waktu ( Aptindo, 2013). Lahan di Inonesia 
sangat sulit untuk memproduksi gandum, sehingga impor gandum akan meningkat 
(Aditya, 2015). Pemanfaatan terigu di Indonesia oleh industri pengolahan pangan 
meliputi bahan untuk pembuat roti, mie, cakes, cookies, chips, keperluan rumah 
tangga, dan industri kayu lapis (BPS, 2000). 

Salah satu solusi bahan pengganti terigu yang memiliki potensi cukup besar 
untuk dikembangkan yaitu jagung dan kedelai. Jagung merupakan salah satu 
komoditas yang bernilai ekonomis cukup tinggi dan mempunyai nilai untuk 
dikembangkan karena memliki karbohidrat dan protein yang tinggi setelah beras 
(Susana, 2009). 
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Salah satu cara untuk memperluas penggunaan jagung dengan cara dijadikan 
tepung. Tepung merupakan salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi yang 
dianjurkan, karena lebih tahan lama, mudah dicampur dan diperkaya zat gizi 
(Damardjati dkk, 2000). 

Tepung kedelai ditambahkan untuk melengkapi kandungan protein selain 
tepung jagung. Menurut Cahyadi (2007), tepung kedelai memiliki kandungan 
protein yang tinggi yaitu 34,8%, bahkan pada varietas unggul kadar proteinnya 
dapat mencapai 40-43%. Hal tersebut membuat kedelai berpotensi sebagai 
makanan pendamping untuk anak-anak dalam masa perkembangan. 

Untuk meningkatkan penerimaan daya guna tepung jagung dan tepung kedelai 
adalah dengan cara menjadikan satu dalam suatu produk makanan yang dapat 
diterima oleh konsumen. Salah satu produk yang cukup populer dan disenangi 
oleh berbagai kalangan masyarakat adalah biskuit (Rohmani, 2015). 

Kualitas biskuit ditentukan oleh mutu organoleptik dan mutu fisik. Salah satu 
mutu fisik biskuit adalah dengan menilai tingkat kekerasan. Komponen yang 
sangat berperan terhadap kekerasan adalah kandungan amilosa, amilopektin dan 
gluten. Amilosa memberikan kekerasan pada makanan, sedangkan amilopektin 
menyebabkan sifat lengket (Muchtadi, 2011). Kadar amilosa yang tinggi 
menyebabkan biskuit semakin keras (Haryadi, 2006). Menurut Adejumo 
(2013)tepung jagung mengandung kadar amilopektin lebih sedikit dari total kadar 
pati yaitu 59.33% hingga 64.40%, namun kadar amilosanya lebih tinggi yaitu 
45.60% hingga 40.67%. Kemudian kedelai mengandung protein 34,9 g dalam 
berat 100g lebih banyak dari jagung yang hanya memiliki protein sebanyak 9,2 g. 
Sedangakan kandungan pati pada jagung 70,4%, lebih banyak dari kedelai yang 
hanya memiliki 34,83%. Perbedaan jumlah pati dan protein inilah yang 
mempengaruhi tingkat kekerasan dan daya terima dari biskuit.Menurut Hartoyo 
dan Sunandar (2006), gluten sebagai bahan pengikat masih dibutuhkan meskipun 
fungsinya dalam pembentukan tekstur kekerasan tidak terlalu mendominasi 
seperti pada pengolahan produk biskuitlainnya. 

Pembuatan biskuit dari tepung jagung dan kedelai ini akan mempengaruhi 
sifat fisik dan dari biskuit, sehingga akan dapat mempengaruhi daya terima 
biskuit. Maka perlu dilakukan uji daya terima yang tujuannya untuk menilai 
seberapa besar minat konsumen terhadap biskuit tepung jagung dan kedelai yang 
akan dihasilkan. 

Penambahan tepung komposit jagung dan tepung kedelai ke dalam biskuit 
diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi biskuit dan juga sebagai pengganti 
tepung terigu. Penambahan tepung jagung dan tepung kedelai ke dalam biskuit 
dapat mempengaruhi kualitas organoleptik biskuit tersebut. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui proporsi tepung komposit jagung dan 
tepung kedelai yang tepat dalam pembuatan biskuit terhadap perubahan 
organoleptik dan untuk menghasilkan biskuit yang baik dan disukai oleh 
konsumen. 
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2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Rancangan yang digunakan 
adalah rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan tepung jagung dan kedelai 
yaitu 50% : 50%, 60% : 40% dan 70% : 30%. Tingkat kekerasan biskuit 
diperoleh dengan menggunakan alat Broxfield Texture Analyzerdan daya terima 
diperoleh dengan uji kesukaan terhadap 30 panelis orang yaitu mahasiswa 
jurusan gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Uji tingkat kekerasan dan daya terima dianalisis dengan One Way Anova taraf 
signifkasi 95% (p= 0,05). Jika ada pengaruh masing-masing perlakuan dilanjutkan 
uji Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Biskuit ini dibuat dengan bahan dasar tepung jagung dan kedelai sebesar 50% 
: 50%, 60% : 40% dan 70% : 30% yang sebelumnya telah melakukan penelitian 
pendahuluan pembuatan biskuit sebesar 60% : 40% dan 80% : 20% dengan hasil 
yang paling banyak disukai panelis adalah biskuit dengan perlakuan 60% : 40%. 
Variasi perlakuan tepung jagung dan kedelai dalam pembuatan biskuit dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh tepung jagung dan kedelai terhadap tingkat kekerasan 
dan daya terima produk tersebut.  

3.1 Kekerasan Biskuit 

Tabel 1.  
Uji Statistik Daya Terima Penelitian Pendahuluan Biskuit Tepung Jagung 

dan Kedelai 
Komposisi 

tepung jagung 
dan kedelai 

Rata-rata  

Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan

60% : 40% 4,87 5,00 5,13 5,13 5,13 

80% : 20% 4,53 5,07 4,07 4,27 4,53 

Nilai p 0,167 0,191 0,184 0,030 0,229 

Berdasarkan hasil uji daya daya terima biskuit tepung jagung dan kedelai 
sebesar 80% : 20% dan 60% : 40% yang dilakukan terhadap 15 panelis pada 
penelitian pendahuluan diperoleh persentase tepung jagung dan kedelai sebesar 
60% : 40%. Sedangkan perhitungan penelitian pendahuluan menggunakan Uji 
Statistik tidak terdapat pengaruh pembuatan biskuit dari tepung jagung dan 
kedelai. Semakin tinggi persentase pemberian tepung jagung dan kedelai, daya 
terima panelis terhadap panelis semakin rendah. Berdasarkan hal tersebut maka 
pada penelitian utama menggunakan tepung jagung dan kedelai  dengan 
persentase 50% : 50%, 60% : 40% dan 70% : 30%. 
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3.2 Tingkat kekerasan biskuit 

Tabel 2. 
Tingkat Kekerasan biskuit 

Komposisi 
tepung 

jagung dan 
kedelai 

 
Tingkat kekerasan 

 

 
Rata-rata 

(g) 

 
Nilai p 

Ulangan I Ulangan II 
50% : 50% 1.848 2.277 2.062 ± 303,349  

0,277 60% : 40% 1.486 1.483 1.484 ± 2,121 
70% : 30% 1.699 2.361 2.030 ± 468,105 

Hasil analisis statistik Uji One Way Anova menggunakan dua tepung 
jagung dan kedelai diperoleh nilai signifikasi p=0,277. Hal ni menunjukkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh tingkat kekerasan pada biskuit tepung jagung dan 
kedelai, oleh karena itu tidak dilanjutkan Uji Duncan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa komposisi tepung jagung dan kedelai dengan perlakuan 50% : 50%, 60% : 
40% dan 70% : 30% pada kekerasan biskuit tidak mempengaruhi tingkat 
kekerasan biskuit. Uji kekerasan pada biskuit merupakan suatu gaya tahan untuk 
retak/pecah akibat adanya tekanan yang diberikan (Harris, 2009). 

Hasil uji one way Anova menunjukkan bahwa biskuit tepung jagung dan 
kedelai dengan perlakuan 50% : 50%, 60% : 40% dan 70% : 30% tidak memiliki 
perbedaan. Nilai kekerasan meningkat seiring dengan kandungan pati pada tepung 
jagung. Semakin banyak penambahan tepung jagung tentunya akan meningkatkan 
tingkat kekerasan biskuit.  

Semakin tinggi kadar amilosa pada produk akan menghasilkan tekstur yang 
baik dan daya lebih tahan pecah, namun sebaliknya pati yang mengandung 
amilopektin yang lebih tinggi cenderung menghasilkan produk yang mudah pecah 
(Budiandari dan Simon, 2014). Tepung  Menurut Adejumo (2013)tepung jagung 
mengandung kadar amilopektin lebih sedikit dari total kadar pati yaitu 59.33% 
hingga 64.40%, namun kadar amilosanya lebih tinggi yaitu 45.60% hingga 
40.67%. tingkat kekerasan dipengaruhi oleh mutu, jumlah bahan yang digunakan, 
proses pencampuran, proses pembuatan dan juga proses pengovenan. 

 

3.3 Daya Terima Biskuit 
Tabel 3. 

Nilai Berdasarkan Uji Kesukaan pada biskuit tepung jagung dan 
kedelai 

Komposisi 
tepung 

jagung dan 
kedelai 

Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 

50% : 50% 4,50 ± 1,592 4,20 ± 1,562 3,83 ± 1,783 3,07 a± 1,780 3,67 ± 1,826 

60% : 40% 4,60 ± 1,329 4,50 ± 1,614 4,30 ± 1,557 4,00 b± 1,531 4,40 ± 1,610 
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70% : 30% 4,47 ± 1,297 4,90 ± 1,494 4,63 ± 1,520 4,37 b± 1,629 4,53 ± 1,592 

Nilai p 0,930 0,223 0,165 0,009 0,105 

     Keterangan : Notasi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata 

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji daya terima biskuit tepung jagung dan 
meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan kesukaan keseluruhan yang paling 
disukai yaitu biskuit tepung jagung dan kedelai dengan perlakuan 70% : 30%. 

Hasil uji daya terima terhadap warna biskuit tepung jagung dan kedelai 
yang paling disukai yaitu biskuit dengan perlakuan 60% : 40%.Hasil analisis 
statistik anova satu arah menunjukkan p= 0,930 (p>0,05) maka tidak ada 
pengaruh yang nyata terhadap daya terima warna. Warna biskuit yang disukai 
oleh konsumen adalah warna kuning sampai kuning kecoklatan. Warna coklat 
pada biskuit disebabkan karena pemanggangan adonan yang terjadi sehingga 
terjadi pencoklatan atau reaksi maillard. Reaksi maillard adalah reaksi 
pencoklatan non enzimatis yang terjadi antara karbohidrat gula pereduksi dengan 
protein (Martunis, 2012). Reaksi Maillard pada biskuit dapat terjadi karena proses 
pemanggangan dengan suhu diatas 115oC (Cauvin, 2003). 

Hasil uji daya terima biskuit tepung jagung dan kedelai  terhadap aroma 
yang paling disukai yaitu biskuit dengan perlakuan 70% : 30% . Hasil analisis 
statistik anova satu arah menunjukkan p= 0,223 (p>0,05) bahwa tidak ada 
pengaruh nyata terhadap daya terima aroma. Penambahan tepung jagung pada 
biskuit memungkinkan akan mengurangi bau khas dari tepung kedelai, karena 
tepung kedelai sendiri memilik aroma khas langu. Dalam penelitian Jayadi dkk 
(2012) dijelaskan bahwa tepung kedelai memiliki aroma langu dan inilah yang 
menjadi salah satu masalah dalam pengolahan kedelai. Aroma langu disebabkan 
aktivitas enzim lipoksigenase yang dapat menghidrolisis asam lemak tak jenuh 
ganda dan menghasilkan senyawa-senyawa volatil penyebab aroma langu, 
khususnya etil fenil keton (Kurniawati 2012). 

Hasil uji daya terima biskuit tepung jagung dan kedelai  terhadap rasa yang 
paling disukai yaitu biskuit dengan perlakuan70% : 30%. Hasil analisis statistik 
anova satu arah menunjukkan p= 0,165 (p>0,05)bahwa tidak ada pengaruh yang 
nyata terhadap daya terima rasa. Semakin tinggi komposisi tepung jagung 
semakin disukai. Hal ini terjadi karena tepung jagung memiliki rasa yang khas 
sehingga berpengaruh terhadap rasa dari biskuit. Penambahan tepung jagung 
bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dari kedelai yang disebabkan oleh saponin 
A yang terdapat pada kulit ari kedelai (Rahman, 1992). Tidak adanya perbedaan 
daya terima rasa pada  perlakuan yang berbeda pada biskuit tepung jagung dan 
kedelai karena adanya penambahan bahan lain yang sama sehingga rasa pada 
keempat perlakuan tidak berbeda secara nyata. 

Hasil uji daya biskuit tepung jagung dan kedelai  terhadap tekstur yang 
paling disukai yaitu biskuitdengan perlakuan70% : 30%. Hasil analisis statistik 
anova satu arah menunjukkan p= 0,009 (p<0,05) bahwa ada pengaruh yang nyata 
terhadap daya terima tekstur. Tekstur biskuit dipengaruhi oleh semua bahan baku 
yang digunakan meliputi tepung jagung dan kedelai, margarin, gula, telur dan 
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bahan pengembang lainnya (Cynthia, 2009). Menurut Handayani dalam Ratih 
(2011), komponen utama dalam tepung yang berpengaruh terhadap tekstur adalah 
protein. Protein yang terdapat dalam tepung jagung dan kedelai akan dapat 
membentuk gluten bila ditambah air. Protein dalam tepung kedelai sebesar 
28.48% lebih banyak dari tepung jagung yang hanya 9,8% yang memungkinkan 
tekstur dari biskuit menjadi lebih keras. Menurut Hartoyo dan Sunandar (2006), 
dalam pembuatan biskuit, gluten sebagai bahan pengikat masih dibutuhkan 
meskipun fungsinya dalam pembentukan tekstur pada biskuit tidak terlalu 
mendominasi seperti pada pengolahan produk biskuitlainnya. Selain protein, 
tekstur biskuit juga ditentukan oleh kandungan amilosa dan amilopektin yang 
terdapat dalam tepung jagung dan kedelai. 

Hasil uji daya biskuit tepung jagung dan kedelai terhadap kesukaan 
keseluruhan yang paling disukai yaitu biskuit dengan perlakuan 70% : 30%. Hasil 
analisis statistik anova satu arah menunjukkan p=0,105 (p>0,05)  bahwa tidak ada 
pengaruh yang nyata terhadap daya terima kesukaan keseluruhan.Perlakuan 
tepung jagung dan kedelai  pada biskuit tidak memberikan perbedaan terhadap 
daya terima panelis. Penilaian panelis terhadap kesukaan secara keseluruhan 
biskuit dipengaruhi oleh penilaian terhadap warna, aroma, rasa dan tekstur secara 
keseluruhan. Berdasarkan uji daya terima bahwa diketahui semakin tinggi 
komposisi tepung jagung dan kedelai, daya terima panelis terhadap kesukaan 
biskuit secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan semakin disukai. Dari 
ketiga perlakuan tepung jagung dan kedelai dalam pembuatan yang paling banyak 
disukai adalah pada perlakuan tepung jagung dan kedelai 70% : 30%. Semakin 
banyak persentase komposisi tepung jagung dan kedelai pada pembuatan biskuit 
membuat penilaian panelis cenderuang menyatakan kesukaan, karena memiliki 
warna, aroma, rasa dan tekstur secara keselurahan yang bisa diterima. 

 

4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  

a. Tingkat kekerasan biskuit tepung jagung 50% : 50% sebesar 2.062 g, 
60% : 40% sebesar 1.484 g, 70% : 30%% sebesar 2.030 g..  

b. Biskuit yang memiliki daya terima tertinggi yaitu biskuit dengan 
perlakuan 70% : 30%.. 

c. Tidak terdapat pengaruh rasio penggunaan tepung jagung dan kedelai 
terhadap tingkat   kekerasan biskuit. 

d. Tidak terdapat pengaruh rasio penggunaan tepung jagung dan kedelai 
terhadap daya terima biskuit berdasarkan warna, aroma, rasa, dan 
kesukaan keseluruhan,namun terdapat pengaruh penggunaan tepung 
jagung dan kedelai terhadap tekstur biskuit.. 

4.2 Saran  
a. Pembuatan biskuit tepung jagung dan kedelai dapat menggunakan 

perlakuan tepung jagung dan kedelai 70% : 30% karena lebih disukai.  
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