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DAYA REHIDRASI DAN DAYA TERIMA COOKIES DENGAN 

SUBTITUSI TEPUNG LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK 

MAKANAN PENDAMPING ASI (MP-ASI) 

Abstrak 

Cookies sebagai MP-ASI biasanya terbuat dari tepung terigu atau serealia dan 

biji-bijian yang mengandung minyak dan bahan lain yang sesuai untuk memenuhi 

asupan kebutuhan bayi. Syarat MP-ASI menurut SNI 01-7111.2-2015 adalah 

MP-ASI harus mengandung energi minimum 400 kkal/100 g dengan kadar protein 

minimum 6% dan kadar vitamin A minimum 250 RE/100 g. Dijelaskan pula 

indikator mutu yang cukup penting pada cookies yaitu tekstur yang meliputi 

kerenyahan, kekerasan dan daya patah pada cookies.Labu kuning atau waluh 

merupakan jenis tanaman sayur yang memiliki kandungan gizi yang cukup 

lengkap yakni karbohidrat, protein, beberapa mineral seperti kalsium, fosfor, besi, 

serta vitamin yaitu Vitamin B dan C dan serat. Mengetahui kelarutan dan daya 

terima pada pembuatan cookies dengan subtitusi tepung labu kuning untuk 

MP-ASI. Menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan 

10%, 20% dan 30%. Data dianalisis secara statistik dengan One Way Annova, 

apabila hasil yang diperoleh ada beda nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT 

dengan tingkat signifikasi 0,05. Daya terima yang paling disukai panelis adalah 

cookies dengan penambagan tepung labu kuning sebanyak 20%. Daya rehidrasi 

dengan penambahan tepung labu kuning dari ketiga perlakuan adalah 1,27%, 

1,17% dan 0,90%. Cookies yang banyak disukai berdasarkan daya terima adalah 

dengan penambahan tepung labu kuning 20%. Kelarutan cookies dipengaruhi oleh 

penambahan tepung labu kuning semakin banyak penambahan tepung labu kuning 

semakin sedikit air yang digunakan untuk melarutkan cookies. 

 

Kata Kunci : Daya Rehidrasi, Daya Terima,Cookies MP-ASI, Labu Kuning 

 

Abstract 

 

Cookies as MP-ASI are usually made of wheat flour or cereals and grains that 

contain oil and other suitable ingredients to meet the baby's intake needs. 

According to SNI 01-7111.2-2015, MP-ASI must contain energy at least 400 kcal / 

100 g with protein content at least 6% and vitamin A level at least 250 RE / 100 g. 

It also explains that the cookies important quality indicator is its texture which 

include its crispiness, hardness and fracturability. Yellow pumpkin or waluh is a 

type of vegetable plant that has a complete nutrient content, such as carbohydrates, 

proteins, some minerals such as calcium, phosphorus, iron, as well as vitamins 

namely Vitamin B and C and fiber.To determine the solubility and acceptability of 

cookies made of substituting pumpkin flour for MP-ASI.This research employs 

Completely Randomized Design (CRD) with three treatments at 10%, 20% and 

30%. The data are analyzed statistically using One Way Annova, if the results 

obtained shows significant differences, it is going to be proceed using DMRT test 

with 0.05 significance level. The panelists’ most preferred acceptability power is 
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on the cookies with 20% pumpkin flour addition. The rehydration power with the 

pumpkin flour addition on all of the treatments was 1.27%, 1.17% and 0.90%. The 

most preferred cookies based on receiving power are the addition of 20% pumpkin 

flour. The cookies solubility is influenced by the pumpkin flour addition, the more 

pumpkin flour is added, the less water is used to dissolve the cookies. 

 

Keywords: Rehydration Power, Acceptability Power, MP-ASI Cookies, Yellow 

Pumpkin 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemberian MP-ASI yang tepat menurut penelitian Nurhidayati (2011) bukan 

hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi, tetapi juga dapat merangsang 

ketrampilan makan bayi dalam bentuk cookies. 

Cookies sebagai MP-ASI biasanya terbuat dari tepung terigu atau serealia dan 

biji-bijian yang mengandung minyak dan bahan lain yang sesuai untuk memenuhi 

asupan kebutuhan bayi. Menurut Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2005) 

Syarat MP-ASI berdasarkan  SNI 01-7111.2-2005 adalah MP-ASI harus 

mengandung energi minimum 400 kkal/100 g dengan kadar protein tidak kurang 

dari 1,5 gram per seratus kkal atau 6 gram per seratus gram  dan kadar vitamin A 

minimum 250 RE/100 g (Lewis,2000).  

Pada penelitian ini, tepung labu kuning berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai bahan substitusi dalam pembuatan cookies MP-ASI. Menurut penelitian 

Murdianto, dkk (2014) hasil terbaik dalam pembuatan cookies labu kuning dari 

daya terima cookies yaitu penambahan 40% tepung labu kuning.  Menurut 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) (2005)  adalah MP-ASI harus mengandung  

protein tidak kurang dari 1,5 gram per seratus kkal atau 6 gram per seratus gram  

Pada penelitian Murdianto, dkk (2014) cookies labu kuning dan kelapa memiliki 

kandungan protein pada penambahan 40% tepung labu kuning yaitu sebesar 

55,8% hal ini menunjukkan bahwa penelitian tersebut belum memenuhi 

persyaratan sebagai MP-ASI. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dilakukan 

untuk menurunkan kadar protein pada cookies MP-ASI supaya mendekati 

persyaratan mutu menurut SNI 19-0428-1998. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ulfah (2018) yaitu cookies dengan penambahan labu kuning sebesar 10%, 20% 

dan 30% memiliki kandungan protein sebesar 5,86%, 6,83% dan 6,15%. Selain 
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itu pada saat dilakukan pembuatan cookies untuk penelitian pendahuluan dan 

menguji daya terima, cookies dengan penambahan tepung labu kuning yang 

banyak menyebabkan tekstur cookies cenderung berair dan mudah patah. 

Sehingga pada penelitian utama dilakuan pengurangan persentase penambahan 

tepung labu kuning yang bertujuan untuk memperbaiki tekstur cookies dan 

mengurangi kadar air pada cookies.  

Oleh karena itu diharapkan cookies dengan penambahan tepung labu kuning 

pada penelitian ini memiliki cita rasa yang lebih dengan formulasi yang sudah 

dikembangkan sehingga panelis dapat menyukai produk cookies tersebut. 

2. METODE  

2.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk mengetahui  pengaruh 

analisis kandungan gizi pada cookies labu kuning sebagai  makanan 

pendamping ASI.  

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

2.2.1 Lokasi Penelitian  

a) Pembuatan Cookies dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

b) Pengujian daya terima dilakukan di Posyandu Desa Dalangan 

Sukoharjo 

c) Pengujian kekerasan dilakukan di Laboratorium Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2018 

2.3 Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan yang telah dilakukan berdasarkan hasil uji daya 

terima yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur dan keseluruhan. Sehingga 

didapatkan hasil bahwa prosentase penambahan tepung labu kuning yaitu 30% 

yang paling disukai panelis. Hasil penelitian pendahuluan dijadikan acuan pada 

penelitian utama yaitu menambahkan perlakuan dengan mengurangi prosentase 

penambahan tepung labu kuning.  
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2.4 Penelitian Utama 

2.4.1  Pembuatan Tepung Labu Kuning 

Labu kuning di kupas dan dicuci sampai bersih dan diblancing selama 5 menit 

dengan suhu 60-80 °C setelah itu ditiriskan. Labu diiris tipis da diletakkan diatas 

loyang kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari. Setelah kering digiling 

menggunakan grinder, lalu diayak dengan ukuran 80 mesh. 

2.4.2 Pembuatan Cookies  

Pertama mentega dan gula halus dimixer selama ±3 menit kemudian kuning telur 

dan putih telur ditambahkan, kemudian dimixer kembali selama ±2 menit. Setelah 

itu tepung terigu, dan substitusi tepung labu kuning (10%, 20% dan 30%) diayak 

terlebih dahulu, kemudian dicampurkan ke dalam adonan, kemudian diaduk 

hingga merata. Setelah merata adonan dipipihkan dengan rolling pin, kemudian 

adonan dicetak dan dipanggang selama ±25 menit dengan suhu 160
o
C. Formula 

pembuatan cookies MP-ASI dengan subtitusi tepung labu kuning disajikan pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Formuasi pembuatan cookies MP-ASI 

 

No  

 

Bahan 

Berat (g) 

A B C 

     

1. Tepung terigu  90 80 70 

2. Tepung Labu 

Kuning 

10 20 30 

3. Gula halus 45 45 45 

4. Mentega 55 55 55 

5. Kuning telur 15 15 15 

6. 

7. 

Putih telur 

Susu Skim 

3 

15 

3 

15 

3 

15 

    Sumber: Dimodifikasi dari Murdianto dkk, 2014 

2.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga 

perlakuan. Data dari hasil daya terima dan kelarutan cookies MP-ASI dengan 

subtitusi tepung labu kuning dianalisis secara statistik dengan One Way Annova, 

apabila hasil yang diperoleh ada beda nyata, maka dilanjutkan dengan uji DMRT 

dengan tingkat signifikasi 0,05. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kelarutan  

Tabel 2. Uji Seduh Cookies MP-ASI 

N

o 

Perlakuan 

Subtitusi 

Tepung Labu 

Kuning 

Pengulangan Rata-Rata±S

D 

Nilai P 

I II III 

1 10% 1.4% 1.2% 1.2% 1.27±0.12
b 

 

0,016 

 
2 20% 1.1% 1.3% 1.1% 1.17±0.12

b 

3 30% 1.0% 0.8% 0.9% 0.90±0.10
a 

Keterangan: Notasi yang sama menunjukan tidak ada perbedaan nyata 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa volume kelarutan pada 

masing-masiIng perlakuan penambahan tepung labu kuning sebesar 10%, 

20% dan 30% berturut-turut yaitu 1,27%, 1,17%, dan 0,90%. Berdasarkan 

hasil uji One Way Anova pada indikator kelarutan dengan taraf signifikasi 

95%, pada indikator kelarutan diketahui bahwa nilai p = 0,016 (<0,05) . Hal 

ini berarti bahwa Ho ditolak yang berarti pula bahwa ada pengaruh 

penambahan tepung labu kuning pada cookies terhadap kelarutan. 

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

tepung labu kuning semakin sedikit pula air yang dibutuhkan untuk 

melarutkan cookies hingga mencapai kekentalannya. Menurunnya kadar 

air yang diperlukan untuk melarutkan cookies diakibatkan adanya 

penambahan tepung labu kuning yang mengandung banyak serat yang 

memiliki kemampuan untuk menyerap air sehingga dapat meningkatkan 

kandungan air pada cookies (Saragih dkk, 2007). Menurut Hendrasty 

(2003) Labu kuning segar memiliki kadar air sebesar 91,20 g / 100 g, 

sedangkan tepung labu kuning memiliki kadar air sebesar 13%. Menurut 

Lestario dkk (2014) Tepung labu kuning memiliki sifat higroskopis atau 

mudah menyerap air dan juga labu kuning mengandung pektin dan serat 

yang mampu mengikat air lebih baik dari pada tepung terigu. Volume air 

yang memiliki tekstur relatif sama dengan tekstur biskuit komersil adalah 
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cookies dengan penambahan tepung labu kuning 20% yang memiliki 

volume air 11 ml/ 10 g. Perbandingan air dan cookies tersebut 

menghasilkan bubur yang tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. 

Menurut Mirdhayati (2004), lama penyerapan air pada cookies sangat 

dipengaruhi oleh ukuran dan sebaran partikel cookie, proses pencampuran, 

serta komposisi bahan penyusun. 

3.2 Daya Terima 

Tabel 3. Hasil Daya Terima Cookies MP-ASI 

PENAMBAHA

N 

WARNA AROMA RASA TEKSTU

R 

KESELURUH

AN 

10% 3.50±0.82 3.47±0,77
a
 

3.33±0,66
a
 

3.30±0,75
a
 

3.43±0,73 

20% 3.87±0,73 3.97±0,67
b
 

3.90±0,66
b
 

3.90±0,61
b
 

3.87±0,68 

30% 

Nilai P 

3.90±0,92 

0.464 

 

3.57±0,90
ab 

0.025 

3.73±0,91
b 

0.031 

3.67±0,84
a

b 

0.047 

3.80±0,85 

0.294 

Keterangan: Notasi yang sama menunjukan tidak ada perbedaan nyata 

Sumber : Data Primer (2018) 

Berdasarkan hasil uji One Way Anova pada indikator daya terima dengan 

taraf signifikasi 95%, pada indikator rasa, aroma dan tekstur diketahui bahwa 

nilai p = 0,025, 0031 dan 0,047 (<0,05) . Hal ini berarti bahwa H0 ditolak yang 

berarti pula bahwa ada pengaruh penambahan tepung labu kuning pada 

cookies MP-ASI terhadap daya terima rasa, aroma dan tekstur. 

Nilai daya terima terhadap warna cookies dengan rata-rata terendah yaitu 

3,5 pada pada cookies dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Cookies 

dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,9 pada cookies dengan substitusi tepung labu 

kuning 30%. Hal ini menunjukkan semakin banyak substitusi tepung labu 

kuning semakin banyak pula tingkat kesukaan panelis terhadap warna cookies. 

Menurut Winarno (2004) warna merupakan salah satu faktor yang 

menentukan mutu dan secara visual warna tampil lebih dahulu dan 

kadang-kadang sangat mentukan, sehingga warna dijadikan atribut 

organoleptik yang penting dalam suatu bahan pangan. 
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Nilai daya terima terhadap aroma cookies dengan rata-rata terendah yaitu 

3,4 pada pada cookies dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Cookies 

dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,97 pada cookies dengan substitusi tepung 

labu kuning 20%. Tepung labu kuning memberikan aroma yang khas dan 

mempunyai sifat spesisfik. Secara umum tepung tersebut berpotensi sebagai 

pendamping terigu dalam berbagai produk olahan pangan (Hendrasty, 2003). 

Nilai daya terima terhadap  rasa cookies dengan rata-rata terendah yaitu 

3,33 pada pada cookies dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Cookies 

dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,9 pada cookies dengan substitusi tepung labu 

kuning 20%. Penambahan tepung labu kuning 30% tidak banyak disukai 

panelis karena rasa labu kuning yang terlalu khas. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Igfar (2012) semakin banyak penambahan labu kuning pada 

pembuatan biskuit akan semakin khas rasa labu kuning tersebut pada biskuit 

yang dihasilkan. Menurut Winarno (2004) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penilaian panelis terhadap rasa suatu produk antara lain 

senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang 

lain. Perasaan yang timbul terjadi karena adanya rangsangan pada mulut 

akibat bahan makanan yang mempunyai sifat merangsang. Hal tersebut 

menyebabkan syaraf perasa dibawah kulit muka, lidah maupun gigi akan 

menimbulkan perasaan tertentu. 

Nilai daya terima terhadap  tekstur cookies dengan rata-rata terendah yaitu 

3,3 pada pada cookies dengan substitusi tepung labu kuning 10%. Cookies 

dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,9 pada cookies dengan substitusi tepung labu 

kuning 20%. Hal ini sejalan dengan penelitian Isnaini (2016) bahwa semakin 

banyak penambahan tepung labu kuning maka akan mempengaruhi produk 

menjadi lembek. 

Nilai daya terima terhadap keseluruhan cookies dengan rata-rata 

terendah yaitu 3,3 pada pada cookies dengan substitusi tepung labu kuning 

10%. Cookies dengan rata-rata tertinggi yaitu 3,9 pada cookies dengan 

substitusi tepung labu kuning 20%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

banyak penambahan tepung labu kuning semakin rendah pula daya terima 
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responden terhadap produk cookies secara keseluruhan. Hal ini disebabkan 

karna warna yang kurang menarik (terlalu pekat), aroma khas labu kuning 

yang terlalu menyengat, rasa yang kurang serta tekstur yang mudah hancur. 

Dari semua parameter pengujian cookies dengan penambahan tepung labu 

kuning 20% memiliki warna yang cukup menarik, memiliki aroma yang 

disukai responden karena aroma khas labu kuning tidak terlalu tercium, 

memiliki rasa yang enak, serta memiliki tekstur yang tidak lembek dan tidak 

terlalu keras. 

4. PENUTUP 

Penambahan labu kuning mempengaruhi tingkat kelarutan cookies MP-ASI. 

Semakin banyak penambahan tepung labu kuning semakin sedikit air yang 

dibutuhkan untuk melarutkan cookies yaitu dari 12,57 ml/10g menjadi 9 ml/10g. 

Secara keseluruhan daya terima cookies yang paling disukai adalah cookies 

dengan penambahan 20%. Hal ini karena cookies MP-ASI dengan penambahan 

20% memiliki rasa, aroma dan tekstur yang lebih baik. a. Menurut warna cookies 

yang paling disukai adalah cookies dengan penambahan 30%. Hal ini karena 

cookies MP-ASI dengan penambahan 20% memiliki warna yang lebih kuning 

keorayean dibandingkan yang lain. b. Menurut aroma, rasa dan tekstur cookies 

yang paling disukai adalah cookies dengan penambahan 20%. Hal ini cookies 

MP-ASI dengan penambahan 20% berbeda nyata dengan cookies MP-ASI dengan 

penambahan 30%. 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu dilakukan penenitian lebih lanjut 

untuk mengetahui daya simpan dan variasi pengemasan cookies MP-ASI agar 

dapat diterima oleh masyarakat. 
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