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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan demi mencapai tujuan untuk mengetahui hasil 

eskperimen dari kualitas donat Kombinasi tepung terigu dengan tepung ubi jalar 

ungu. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana 

menggunakan metode kueisioner dan wawancara dengan seorang expert sebagai 

instrument pengunpulan data dengan jumlah responden keseluruhan 26 

mahasiswa program studi Pengelolaan Hotel STP AMPTA Yogyakarta sebagai 

sampel. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini 

menganalisis data dengan cara mendiskusikan kesimpulan yang ditarik dari 

berdasarkan atas jawaban responden dengan hasil wawancara dengan mahasiswa 

dan expert. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner, rasa 

yang dihasilkan dari produk donat ubi jalar ungu dengan komposisi 75% tepung 

terigu dan 25% tepung ubi jalar ungu sudah baik dan layak disajikan kepada 

konsumen dilihat dari jumlah skor yang diperoleh dari 26 responden, sebanyak 

19 responden memberikan skor 4 yang berarti sangat enak, sesuai dengan hasil 

wawancara oleh expert yang menyatakan bahwa rasa dari donat sudah baik. 

Untuk warna, sebanyak 26 responden atau semua memberikan skor 4 yang 

berarti sangat menarik dan layak untuk disajikan kepada konsumen, sesuai 

dengan hasil wawancara oleh expert yang menyatakan bahwa warna yang 

dihasilkan dari donat tepung ubi jalar ungu sangat unik dan menarik. Untuk 

aroma, sebanyak 20 responden memberikan skor 4 yang berarti aroma ubi jalar 

ungu dari donat sangat tercium namun tidak terlalu pekat, sesuai dengan hasil 

wawancara oleh expert yang menyatakan bahwa aroma ubi jalar ungu sudah pas 

dan tidak terlalu pekat. Untuk tekstur, sebanyak 18 responden memberikan skor 

2 yang berarti tekstur produk donat yang dihasilkan masih kurang empuk namun 

sudah layak dikonsumsi karena ketika dimakan tidak lengket didalam mulut. 

Kata Kunci : Donat, Tepung Ubi Jalar Ungu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era modern ini salah satu sektor ekonomi yang paling berpengaruh 

terhadap perolehan devisa negara khususnya indonesia yaitu sektor pariwisata 

karena sekarang ini mulai banyak bermunculan objek wisata baru yang sedang 

dikembangkan oleh pemerintah di masing-masing daerahnya.  

Bisnis pariwisata di indonesia cukup potensial mengingat indonesia secara 

alami memiliki banyak potensi keindahan alam, keragaman dan keunikan 

budaya dsb. Semua potensi tersebut menjadi modal dalam industri pariwisata 

dan masih tetap terjaga kelestariannya. Harus di akui bahwa kelemahan industri 

pariwisata di indonesia masih bersifat massif dan massal yang melibatkan 

banyak orang jadi harus ada sinergitas dari segenap komponen bangsa. 

Bisa dikatakan perkembangan bisnis perhotelan dan pariwisata di indonesia 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini bisa di lihat dari 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di indonesia dan pertumbuhan 

industri pariwisata termasuk bertumbuhnya jumlah hotel di indonesia. Memang 

selama ini Jakarta, Yogyakarta dan Bali menjadi barometer pariwisata nasional 

namun sebenarnya banyak wilayah lain yang mengalami pertumbuhan 



2 

 

 

 

pariwisata yang terbilang pesat seperti sulawesi utara dengan Wakatobinya, 

Papua dengan Raja Ampatnya, Bandung, Surabaya dan beberapa wilayah lain. 

Salah satu yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata itu sendiri 

yaitu kuliner. Karena rasanya kurang lengkap jika para wisatawan baik 

mancanegara atau domestik berkunjung ke suatu obyek wisata tanpa merasakan 

makanan atau jajanan khas daerah tersebut. Sekarang berwisata kuliner bukan 

hanya sekedar makanan daerah yang dihasilkan dari suatu daerah wisata saja 

melainkan makanan modern yang di modifikasi sedemikian rupa sehingga 

menjadi daya terik atau ciri khas tersendiri dari daerah tersebut. Olahan pastry 

merupakan salah satu produk yang sangat digemari di dunia kulineri karena 

selain enak juga mengandung banyak unsur keindahan dan seni. 

Produk pastry sangat bervariasi mulai dari segi rasa, bentuk, warna dan juga 

tekstur. Dalam pembuatan produk pastry haruslah memiliki kreatifitas yang 

tinggi sehingga produk yang dihasilkan tidak membosankan. Dalam dunia 

pastry banyak sekali bahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar mulai 

dari bahan tradisional hingga modern. 

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan yang 

mempunyai komposisi gizi yang baik, memiliki penampakan dan citarasa yang 
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menarik, serta memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh, juga semakin 

meningkat (Hasyim dan Yusuf, 2009; Nindyarani et al., 2011). 

Donat adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung, gula telur dan 

mentega yang dibentuk seperti cincin lalu digoreng dengan minyak panas. 

Namun seiring waktu, donat mengalami banyak perubahan dan variasi baru. 

Bentuk donat tidak hanya seperti cincin tapi ada beberapa yang dibuat tidak 

berlubang. 

Siapa yang tak mengenal makanan ringan yang satu ini? Makanan berbentuk 

bulat dan berlubang ditengah yang disajikan dengan cara digoreng ini sangat 

populer di dunia. Dahulu penyajian donat hanya menggunakan taburan gula 

putih diatasnya, namun sekarang sudah banyak varian donat dengan berbagai 

macam topping dan bentuk. Seperti sate donat, donat filling dan sebagainya. 

Ubi jalar (Ipoema Batatas Poiret) merupakan jenis tanaman palawija yang 

masih sekerabat dengan kentang. Ubi jalar mengandung beberapa 1 2 senyawa 

kimia yang baik bagi tubuh diantaranya adalah energi 71,7 (kj/100g), kalsium 

29 (mg/100g), fosfor 51 (mg/100g) dan kalsium (mg/100g).  

Berdasarkan jenisnya ubi jalar dibedakan menjadi 4 jenis yaitu ubi jalar 

putih, kuning, merah dan ungu. Komposisi zat gizinya hampir sama namun 

varietas ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan vitamin A. Kandungan 
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betakaroten, vitamin E, dan vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan, 

pencegah kanker dan beragam penyakit kardiovaskuler.  

Kandungan serat dan pektin didalam ubi baik untuk mencegah gangguan 

pencernaan seperti wasir, sembelit, dan juga kanker kolon kandungan serat 

yang terdapat pada ubi jalar ungu adalah 4,2 g, ubi jalar putih 4,0 g, dan ubi 

jalar kuning 4,2 g. Kandungan tertinggi yang terdapat pada ubi jalar adalah 

kandungan tepung pada umbinya. Kelebihan lain dari ubi jalar ungu yaitu 

kandungan antosionin yang berupa senyawa antioksidan selain betakarotin. 

Kandungan antosianin dalam ubi jalar ungu lebih stabil terhadap panas 

dibandingkan dengan antosianin dari bahan pangan lainnya. 

Ubi jalar ungu menjadi komoditas pertanian yang memiliki prospek yang 

cerah. Produk ubi jalar tidak hanya potensial sebagai sumber karbohidrat dalam 

tatanan bahan pangan bagi sebagian penduduk dunia, tapi juga multifungsi 

untuk diproyeksikan segabai bahan baku berbagai industri dan pakan ternak. 

Sesuai dengan pendapat Sarwono (2011:1) “Kelemahan ubi jalar ungu 

adalah cepat busuk jika dalam keadaan segar, karena hanya memiliki masa 

simpan selama 5 bulan”. Oleh karena itu, untuk meningkatkan umur simpan 

dan nilai ekonomi dari ubi jalar ungu tersebut maka perlu diolah menjadi 

tepung. 
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Tepung merupakan salah satu dari dua bahan pembentuk adonan yang 

dipergunakan dalam produk-produk bakery. Sebagian besar tepung yang 

digunakan adalah tepung terigu dengan berbagai macam klasifikasi sesuai 

dengan produk yang akan dibuat. Salah satu pengembangan produk dari ubi 

jalar ungu yang dinilai cukup potensial adalah tepung ubi jalar ungu. Nur 

Richana (2012:38) menyatakan bahwa “Tepung ubi jalar merupakan produk ubi 

jalar setengah jadi yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri 

makanan dan juga mempunyai daya simpan yang lebih lama. Tepung ubi jalar 

ungu dibuat dari sawut atau chip kering dengan cara digiling dan diayak”. 

Oleh karena itu penulis memilih judul “KAJIAN TINGKAT KUALITAS 

DONAT KOMBINASI TEPUNG TERIGU DENGAN TEPUNG UBI 

JALAR UNGU” sebagai acuan melakukan penelitian untuk mengetahui 

kualitas dari donat berbahan dasar tepung ubi ungu sebagai pengganti tepung 

terigu agar menghasilkan kualitas donat terbaik yang disukai konsumen. 

B. Rumusan Masalah 

Donat adalah salah satu kue yang banyak digemari oleh masyarakat dari 

berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri donat sudah banyak mengalami 

diversifikasi baik dari segi bentuk maupun rasa seperti produk donat J.Co yang 

lebih mengutamakan tekstur yang lembut, topping dan filling yang beraneka 

macam varian rasa, donat madu yang menggunakan madu sebagai bahan 

pemanis dan sebagainya. Maka dari itu berdasarkan latar belakang diatas dapat 
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disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:” bagaimana kualitas donat 

Kombinasi tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu dengan 

perbandingan 75:25?” 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa donat memiliki beraneka macam varian, maka dari itu agar pembahasannya 

tidak melebar penulis membatasi masalah yaitu sebagai berikut: “Tingkat 

kualitas donat Kombinasi tepung terigu dengan tepung ubi jalar ungu 

dengan perbandingan 75:25”. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah perbedaan tingkat 

kualitas organoleptik donat berbahan dasar tepung ubi ungu sebagai pengganti 

tepung terigu dengan perbandingan 75:25 berdasarkan rasa, tekstur, aroma dan 

warna. 

E. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap: 
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1. Mahasiswa 

Dapat mengetahui tingkat kualitas organoleptik donat terhadap 4 

substansi tersebut dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Akademik 

Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi 

bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penulisan ini. 

Serta untuk menambah perbendaharaan di perpustakaan di STP 

AMPTA Yogyakarta. 

3. Dunia kuliner 

Diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ubi ungu yang telah 

dimodifikasi menjadi tepung dan menambah inovasi baru dalam dunia 

kuliner. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

Donat (doughnut atau donut dalam bahasa inggris) adalah panganan yang 

digoreng, terbuat dari adonan tepung terigu, gula, telur dan mentega. Donat yang 

paling umum adalah donat yang berbentuk seperti cincin dengan lubang di tengah 

dan dopant berbentuk bundar dengan isi yang rasanya manis, seperti berbagai jenis 

selai, jelly, custard dan krim. 

1. Sejarah Donat 

Asal usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori 

mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda 

yang juga memopulerkan hidangan penutup lain, seperti: kue kering, pai 

krim (cream pie) dan pai buah (cobbler). Cerita lain mengatakan donat 

berbentuk cincin diciptakan kapten kapal asal Denmark bernama Hanson 

Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah 

tangan karena kapal sering dilanda badai. 

Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir ditusukkan ke 

roda kemudi kapal, sehingga kue menjadi bolong. Kebetulan bagian 

tengah kue juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat 
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berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak 

bertambah dan donat cepat matang. 

Dan sebuah pendapat mengatakan bahwa donat pertama kali 

diperkenalkan oleh seorang berketurunan Belanda pada abad ke-19. Di 

Belanda, donat sering disebut sebagai salah satu jenis Olykoek yang 

berarti “kue minyak”, yaitu kue manis yang digoreng dengan lemak. 

Olykoek atau Kue goreng ini mulai populer di New York dan New 

England pada abad ke-16 atau 17. Sejak saat itu, mulailah banyak 

bermunculan kedai-kedai, yang khusus meyajikan kue tersebut bersama 

kopi yang baru diseduh. Toko pertama yang menjual kue goreng siap 

santap ini, didirikan oleh Anna Joralemon di New York, pada tahun 1673. 

Pada waktu itu, kue goreng tersebut masih belum berlubang. 

Pada zaman ini, donat masih belum berlubang. Jadi, sampai saat ini 

kisah mengapa donat memiliki lubang di bagian tengahnya masih menjadi 

sebuah misteri. Akan tetapi, meskipun asal usul itu belum memiliki 

kejelasan yang pasti, namun orang-orang sering mengaitkan penemuan 

lubang donat tersebut dengan Hanson Gregory, yaitu seorang kapten 

pelaut asal Denmark. 
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Versi cerita kedua lebih masuk akal dan masih seputar tentang Ibunya 

Elizabeth Gregory si penjual Donat. Kapten Hanson sangat menyukai kue 

buatan Ibunya, namun ada bagian yang dianggap mengganjal alias kurang 

enak bagi Hansen yaitu dibagian tengah kue donat seperti tidak matang 

dimasak karena memang dibagian tersebut ada kacang kenari. 

Hingga ia selalu membuang kenari itu. Kemudian saat Ibunya 

memasak, Kapten Hanson melihat mengapa matangnya tidak rata, pada 

bagian pinggirnya sudah terlihat garing kecokelatan, namun di bagian 

tengahnya masih lembek alias tidak matang. 

Ibunya menjawab, kalau bagian tengah ini memang susah untuk 

matang, itu sebabnya ia selalu melapisinya dengan kacang kenari. Hanson 

pun berkata lagi, kalau begitu buang saja bagian tengahnya biar cepat 

matang agar tidak menghabiskan waktu memasak.Saran itu kemudian di 

coba oleh Ibunya, benar saja donat-donat buatannya cepat sekali matang 

ketika bagian tengahnya dilubangi. Sejak itu juga Elizabeth Gregory 

selalu membuat donat bolong. 
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2. Asal usul kata 

Kue berbentuk bola-bola kecil bernama doughnuts atau olykoeks 

pertama kali disebut-sebut dalam buku history of New York oleh 

Washington Irving pada tahun 1809. 

Donat dalam ejaan tradisional Bahasa inggris disebut doughnuts, 

sedangkan orang amerika biasa menulis donat sebagai donut atau 

doughnut. Istilah donut pertama kali digunakan dalam artikel surat kabar 

Los Angeles Time 10 Agustus, 1929. Penulis bernama Bailey Millard 

berkelakar menulis kalimat “can‟t swallow the „well-dun donut‟nor the 

ever so „gud bred‟.” Sebagai keluhan atas kemampuan mengeja di 

kalangan orang Amerika yang semakin menurun. 

Penggunaan dua cara penulisan, Donut atau Doughnut, ditemukan 

dalam serangkaian artikel surat kabar The New York Times tentang 

“National Donut Week” yang meliputi World‟s Fair tahun 1939. Dalam 

empat artikel yang dimulai tanggal 9 Oktober 1939, ejaan Donut muncul 

dua kali. 

Dunkin‟ Donuts yang didirikan tahun 1940 dengan nama Open Kettle 

di Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat merupaka perusahaan tertua 

yang menulis donat sebagai “Donut”, walaupun sebenarnya perusahaan 
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Mayflower Donut Corporation yang didirikan setelah perang dunia II 

merupakan perusahaan pertama yang menulis donat sebagai “Donut”. 

3. Sejarah donat di Indonesia 

Pada tahun 1968, stan American Donut di Djakarta Fair (sekarang 

Pekan Raya Jakarta) merupakan perintis donat yang digoreng dengan 

mesin otomatis. Sejak itu, American Donut memiliki tradisi membuka 

stan di Pekan Raya Jakarta hingga sekarang. 

Pada tahun 1985, Dunkin‟ Donuts membuka gerai pertamanya di Jalan 

Hayam Wuruk, Jakarta Pusat yang terus berkembang menjadi lebih dari 

200 gerai di berbagai kota di Indonesia. Yang kemudian diikuti dengan 

donat-donat waralaba asing lainnya seperti Master Ring, Master Donut, 

dan Mister Donut. 

Demam donat dibangkitkan kembali oleh J.CO Donuts & Coffee yang 

membuka gerai pertama nya di supermall Karawaci pada tanggal 26 Juni 

2005. Keberhasilan J.CO diikuti Krispy Kreme yang membuka gerai 

donat pertamanya di Mall Pondok Indah 2 pada tanggal 31 Agustus 2006. 

J.CO sebagai merk local didirikan oleh Johnny Andrean seorang 

penata rambut terkemuka di Indonesia. 
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Donat produksi industry kecil biasanya dijajakan berkeliling 

menggunakan sepeda atau sepeda motor. Donat jenis ini disebut juga 

sebagai Donat Kampung untuk membedakan dengan donut yang dijual di 

mal atau restoran. Selain jenis donat yang banyak beredar dipasaran, kini 

banyak diproduksi pedagang kaki lima adalah donat kentang yang 

tentunya berbahan dasar kentang yang memiliki tekstur lembut. 

4. Jenis Donat 

 Makanan ringan atau cemilan yang satu ini sudah sangat terkenal di 

semua kalangan di seluruh dunia. Bentuk donat yang paling umum adalah 

bulat seperti cincin. Pada dasarnya donat bisa dikatakan sebagai kue 

dengan adonan yang digoreng. Berikut adalah beberapa jenis donat dari 

berbagai negara di belahan dunia dengan keunikannya masing-masing. 

a. Donat kentang (Indonesia) 

Sepertinya jenis cemilan yang satu ini sudah tidak asing dikalangan 

penggemar donat di Indonesia. Donat kentang menjadi donat khas 

yang berasal dari Indonesia. Selain karena tekstur nya yang empuk, 

bahan dasar yang digunakan tidak hanya tepung terigu, gula, telur dan 

mentega. Penambahan bahan kentang di dalam resep inilah yang 

membuat donat versi Indonesia begitu istimewa dan berbeda dari donat 
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lain, ditambah lagi ukuran nya yang cukup besar dapat membuat 

siapapun tergiur untuk mencoba. 

b. Churros (Spanyol) 

Makanan ringan asal Spanyol yang satu ini sudah mulai banyak 

dikenal di Indonesia. Adonan yang digoreng lalu ditaburi dengan gula 

dan ditemani saus coklat ini memang banyak diincar para pecinta 

kuliner. Sejarah ditemukannya hidangan ini sebenarnya masih menjadi 

perdebatan. Meskipun masyarakat umum mengetahui bahwa churros 

berasal dari spanyol. 

Kabarnya, churros awalnya dibuat oleh para pengembara maka dari 

itulah bentuk dari churros sendiri menyerupai tanduk kambing. Ada 

juga cerita bahwa pedagang portugis mengambil mengambil resep ini 

dari cina. Resep itu kemudian dimodifikasi menjadi cemilan yang 

manis hingga akhirnya menjadi churros yang kita kenal sampai 

sekarang. 

c. Beignets (Perancis) 

Negara yang terkenal dengan croissant ini juga memiliki donat khas 

mereka. Namanya adalah beignets. Uniknya Dessert yang satu ini juga 

dikenal di New Orleans Amerika. Bentuk beignets adalah kotak 

memanjang dan ditaburi gula halus. Biasanya, orang-orang menikmati 
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hidangan ini dengan secangkir kopi. Bentuk versi Indonesia dari 

bignets mungkin adalah kue bantal, yang berbentuk kotak. Bedanya 

„kue bantal‟ di Indonesia tidak menggunakan taburan gula halus 

namun memiliki isi atau taburan wijen diatasnya. 

d. Bombolini (Itali) 

Bombolini adalah bentuk donat versi Itali. Bentuknya bulat dan 

diisi dengan berbagai macam rasa seperti krim, gula dan juga selai. 

Selain ukurannya yang besar, Bambolini juga memiliki kalori yang 

tinggi. Dari dasar inilah nama “Bombolini” secara alami dibentuk. 

“Bomba” adalah sejenis bentuk pastry dan kata “Bomb” diidentikan 

dengan “bomb kalori”. 

e. Soya Milk Donut (Jepang) 

Donat khas jepang ini pada dasarnya sama dengan donat pada 

umumnya, yang membedakan hanya bahan dasar nya menggunakan 

susu soya yang membuatnya tidak terlalu manis. Soya milk donut 

berasal dari kota Kyoto, Jepang namun kita juga bisa menemukannya 

di Kota Arashiyama dimana banyak jajan khas jepang yang dijual 

disana. 

f. Oliebol (Belanda & Belgia) 



16 

 

 

 

Bentuk donat dari Belanda dan Belgia ini mirip dengan Bambolini. 

Bedanya ukuran Oliebol lebih kecil karena cara pembuatanya 

menggunakan sendok kecil untuk membentuk bulatan kecil. Dari 

sinilah hidangan ini dinamakan “Oliebol” yang artinya bola-bola kecil 

yang di goreng. Oliebol biasanya diidentikan dengan makanan yang 

disajikan saat ada perayaan 

g. Jalebi (Timur Tengah) 

Jalebi adalah cemilan manis yang rotinya direndam dalam sirup 

saffron. Hal ini dilakukan untuk menjaga tekstur lembut di dalam dan 

renyah diluar. Jajanan khas timur tengah ini dikategorikan sebagai 

donat karena adonannya yang digoreng. 

h. Berliner (Jerman) 

Berliner adalah donat yang berasal dari jerman dengan bentuk khas 

nya yang tidak berlubang ditengahnya namun memiliki isi didalamnya. 

i. Sjeft (Afrika Utara) 

Bentuk donat ini dating dari Afrika Utara tepatnya di negara 

Marocco. Keunikan donat ini terletak dari segi rasanya yang tidak 

manis seperti donat pada umumnya. Pada dasarnya adonan Sjeft ini 

memang polos jadi rasanya lebih seperti roti yang digoreng. Di Afrika, 
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Sjeft dikenal sebagai salah satu „street food‟. Untuk menikmatinya kita 

bisa menambahkan coklat atau gula untuk menambahkan rasanya. 

j. Koeksister (Afrika Selatan) 

Jika kita barusan membahas donat yang berasal dari Afrika Utara, 

sekarang kita akan membahas jenis donat yang berasal dari Afrika 

Selatan. Namanya Koeksister. Bentuk donat ini lain daripada yang lain 

yaitu berbentuk kepang. Donat ini disajikan dengan sirup. 

k. Sel Roti (Nepal) 

Donat yang berasal dari Nepal ini bentuknya paling tipis diantara 

jenis donat lainnya. Hidangan ini biasanya disajikan pada saat 

perayaan besar seperti festival Dashain dan Tihaar. 

5. Ubi Jalar Ungu 

 Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var Ayumurasaki) biasa disebut 

Ipomoea batatas karena memiliki kulit dan daging umbi yang berwarna 

ungu kehitaman (ungu pekat). Ubi jalar ungu mengandung pigmen 

antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. 

 Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang 

cukup tinggi. Ubi jalar ungu juga merupakan sumber vitamin dan mineral. 

Vitamin yang terkandung dalam ubi jalar antara lain Vitamin A, Vitamin 
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C, thiamin (vitamin B1) dan ribovlavin. Sedangkan mineral dalam ubi 

jalar diantaranya adalah zat besi (Fe), fosfor (P) dan kalsium (Ca). 

Kandungan lainnya adalah protein, lemak, serat kasar dan abu. Total 

kandungan antosianin bervariasi pada setiap tanaman dan berkisar antara 

20 mg/100 g sampai 600mg/100 g berat basah. Total kandungan 

anthosianin ubi ungu adalah 519 mg/100g berat basah (Yuni, 2012:28). 

 Berdasarkan jenisnya ubi jalar dibedakan menjadi 4 jenis yaitu ubi 

jalar putih, kuning, merah dan ungu. Dari keempat ubi tersebut memiliki 

keunggulan dan kandungan gizi yang berbeda – beda. 

 Dari keempat jenis ubi jalar tersebut ubi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ubi jalar ungu yang bentuk umbinya lonjong dan 

permukaan kecil rata, daging berwarna ungu, teksturnya tergolong keras, 

rasanya manis namun tak semanis ubi putih. 

 Pigmen warna ungu pada ubi ungu bermanfaat sebagai antioksidan 

karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam tubuh, dan 

menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung 

serat pangan alami yang tinggi, prebiotik. Kandungan lainnya dalam ubi 

jalar ungu adalah Betakaroten. Semakin pekat warna ubi jalar, maka 

semakin pekat betakaroten yang ada di dalam ubi jalar. Betakaroten selain 

sebagai pembentuk vitamin A, juga berperan sebagai pengendalian 
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hormon melatonin. Hormon ini merupakan antioksidan bagi sel dan 

sistem syaraf, berperan dalam pembentuk hormon endokrin. Kurangnya 

melatonin akan menyebabkan gangguan tidur dan penurunan daya ingat, 

dan menurunnya hormon endokrin yang dapat menurunkan kekebalan 

tubuh. (Iriyanti, 2012:27) 

 Keunggulan ubi ungu adalah adalah zat antioksidan yang membantu 

tubuh menangkal radikal bebas. Selain itu, prebiotik bisa mengusir zat-

zatracun penyebab kanker (antikarsinogenik) dan melawan mikroba 

pengganggu (anti 15 mikrobial). Selain itu, prebiotik membantu 

menyerap mineral serta mengatur keseimbangan kadarnya di dalam 

tubuh. Dengan begitu, akanterhindar dari osteoporosis. Kandungan lain 

yang bermanfaat pada ubi jalar ungu adalah fenol, yaitu senyawa kimia 

yang memiliki efek anti-penuaan dan kompenen antioksidan. (Iriyanti, 

2012:28). 

 Secara biologis, ubi ungu dan kentang masih termasuk dalam satu 

keluarga. Keduanya juga kaya akan serat dan nutrisi. Namun ubi ungu 

memberikan asupan vitamin hingga empat kali lipat dibandingkan 

kentang. Berikut adalah beberapa manfaat ubi ungu yang perlu kita 

ketahui: 
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a. Menurunkan tekanan darah tinggi 

Menurut para peneliti, mengonsumsi ubi ungu efektif mengurangi 

tekanan darah, serta menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke 

pada penderita hipertensi. Sayuran, buah-buahan, atau umbi-umbian 

berwarna ungu kaya akan karotenoid, asam fenolat, dan antosianin, 

yaitu zat pemberi warna ungu yang memiliki sifat antioksidan. Fungsi 

antioksidan tersebut ialah mengurangi peradangan kronis yang terkait 

dengan penyakit jantung dan stroke. Ubi ungu juga memiliki kadar 

kalium dan asam klorogenik yang tinggi. Zat ini dinilai mampu 

mengurangi tekanan darah tinggi.  

b. Menjaga berat badan 

Ubi ungu baik dikonsumsi oleh penderita obesitas. Dalam sebuah 

penelitian kecil terhadap pasien obesitas disimpulkan bahwa 

menambahkan dua porsi ubi ungu setiap hari selama satu bulan dalam 

asupan makanan tidak akan membuat berat badan naik. Sekaligus, 

tekanan darah mereka pun berkurang. 

c. Antikanker 

Ubi berwarna, seperti ubi ungu, memiliki jumlah komponen 

antikanker yang tinggi. Sekali lagi, ini berkat antioksidan yang kerap 

kali dikaitkan dapat mengurangi risiko kanker. Asupan makanan yang 
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kaya antioksidan, seperti karotenoid, dapat menetralkan radikal bebas 

sehingga menurunkan risiko kanker lambung, ginjal, usus besar, dan 

payudara. Namun perlu diingat bahwa sifat antikanker tersebut hanya 

berlaku jika ubi ungu dalam keadaaan segar. Jika sudah disimpan 

selama beberapa bulan, sifat antikanker ubi ungu akan berkurang. 

6. Tepung ubi ungu 

 Tepung ubi ungu merupakan salah satu produk diversifikasi dari ubi 

ungu yang dijadikan tepung dengan tujuan supaya mengoptimalkan 

pemanfaatan ubi ungu yang dapat digunakan untuk bahan dasar 

pembuatan produk pastry dan bakery. Nur Richana (2012:38) menyatakan 

bahwa “Tepung ubi jalar merupakan produk ubi jalar setengah jadi yang 

dapat digunakan sebagai bahan baku dalam industri makanan dan juga 

mempunyai daya simpan yang lebih lama. Tepung ubi jalar ungu dibuat 

dari sawut atau chip kering dengan cara digiling dan diayak”. 

Karakteristik dari tepung ubi jalar adalah seperti normalnya tepung terigu, 

memiliki bentuk serbuk, bau yang normal seperti ubi jalar yang 

digunakan, rasa dan warna yang normal sesuai ubi jalar yang digunakan, 

serta kehalusan yang lolos ayak menggunakan ayakan mesh. 
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7. Bahan Dasar 

 Adapun bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan donat yaitu 

sebagai berikut: 

a. Tepung terigu 

Menurut Syarbini (2013:15), tepung terigu adalah hasil dari 

penggilingan biji gandum. Gandum merupakan salah satu tanaman 

biji-bijian yang biasa tumbuh di negara seperti Amerika, Kanada, 

Eropa, dan Australia. Secara umum tepung terigu biasa digunakan 

untuk membuat aneka macam makanan seperti kue dan roti. Hal ini 

menjadi salah satu dikonsumsi masyarakat karena dianggap sebagai 

pengganti karbohidrat dan praktik. Tepung terigu mengandung gluten 

yang dapat membuat adonan makanan menjadi tipis dan elastis. 

Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari 

bulir/biji gandum yang di haluskan, kemudian biasanya digunakan 

untuk pembuatan mie, kue dan roti. Tepung terigu mengandung 

banyak zat pati, yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. 

Tepung terigu juga mengandung protein dalam bentuk gluten, yang 

berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang terbuat dari 

bahan terigu. (Aptindo, 2012). 
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Tepung terigu yang digunakan dalam membuat donat adalah 

tepung terigu jenis hard atau keras, karena terigu jenis hard biasanya 

digunakan untuk membuat roti atau makanan yang memerlukan 

pengembangan. Selain itu, tepung terigu keras juga memenuhi syarat 

untuk pembuatan roti, karena mudah dicampur, diragikan, dapat 

menyesuaikan pada suhu yang di tentukan, berfungsi membentuk suatu 

kerangka susunan roti, dan terigu tersebut mempunyai sifat gluten 

yang lebih banyak dari jenis tepung terigu yang lain (Sufi, 2009). 

Dalam pembuatan donat tepung yang kita gunakan yaitu tepung 

terigu dengan kadar protein tinggi supaya serat bagian dalam donat 

bagus, bisa juga dengan mencampurnya dengan tepung protein sedang 

agar lebih empuk. 

b. Mentega 

Mentega adalah salah satu bagian terpenting dalam pembuatan 

donat yang dapat mempengaruhi tekstur. Berbeda dengan margarin, 

mentega sendiri terbuat dari susu. Maka dari itu kadar lemak dalam 

mentega lebih besar daripada margarin. 

c. Telur 

Penggunaan telur disini supaya adonan menjadi lebih lembut dan 

menambah rasa legit. Ada dua alternative dalam penggunaan telur 
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sendiri yaitu telur utuh atau hanya telur kuning saja. Jika kita 

menggunakan kuning telur nya saja maka tekstur donat akan lebih 

lembut. 

d. Ragi 

Ragi adalah zat yang menyebabkan fermentasi. Ragi biasanya 

mengandung mikroorganisme yang melakukan fermentasi. Fungsi ragi 

disini sebagai pengembang adonan. 

e. Gula 

Gula yang digunakan dalam pembuatan adalah gula halus, supaya 

mudah tercampur saat adonan sedang diuleni. Selain sebagai pemanis 

gula juga diperlukan agar warna donat tidak pucat. 

f. Garam  

Penggunaan garam disini selain untuk menambah rasa agar gurih, 

juga untuk menghambat kerja ragi. Jika ragi sudah mengembang ketika 

adonan sedang dibuat maka saat proses fermentasi, adonan justru akan 

kurang mengembang. Garam juga berfungsi memperkokoh tekstur 

donat. 
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8. Kualitas produk 

 Menurut Fandy Tjiptono (2010:14) Kualitas Produk adalah kualitas 

meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mencakup 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas Produk juga 

merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap 

kualitas saat ini berkuaitas mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa 

mendatang). 

Dalam penelitian ini produk yang dimaksud adalah donat, maka kualitas 

produk dapat diukur dari beberapa hal, yaitu: 

a. Aroma 

 Adalah reaksi yang dihasilkan oleh sebuah makanan yang siap 

disajikan dimana dapat merangsang indera penciuman konsumen yang 

menimbulkan gairah untuk menikmati produk tersebut. Dalam hal ini 

aroma donat tepung ubi ungu yang baik yaitu lebih dominan tercium 

aroma ubi ungu. 

b. Rasa 

 Adalah indikator terpenting karena rasalah yang menentukan suka atau 

tidak sukanya konsumen terhadap produk tersebut. Dalam hal ini rasa 

donat tepung ubi ungu yang baik yaitu terasa ubi ungu yang dominan. 
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c. Tekstur 

 Adalah salah satu indikator kualitas indera peraba. Ada banyak tekstur 

makanan antara lain lembut atau keras, cair atau padat, kering atau 

lembab. 

d. Warna 

 Kombinasi bahan baku sangat diperlukan supaya warna produk tidak 

terlihat pucat dan dapat menimbulkan gairah konsumen untuk merasakan 

produk tersebut. Untuk donat tepung ubi ungu sendiri warna yang baik 

yaitu coklat dengan samar-samar ungu. 
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B. Kerangka berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metodologi Penelitian 

 Adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang 

dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis. 

 Menurut Sugiyono (2014, hlm. 6) Metode penelitian dapat diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisispasi masalah. 

 Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian. Metode 

penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah 

penelitian. Dengan menguasai metode penelitian, bukan hanya dapat 

memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan 

bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu, memperbanyak penemuan-penemuan 

baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia Pendidikan. 

B. Jenis penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen yaitu 

mencoba membuat sebuah produk dengan komposisi bahan dasar yang belum 

pernah dibuat sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tingkat 
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kualitas donat berbahan dasar tepung ubi ungu sebagai pengganti tepung terigu 

berdasarkan variabel rasa, aroma, tekstur dan warna. 

1. Desain eksperimen 

 Menurut Sudjana (2005:1) Desain eksperimen merupakan langkah-

langkah yang perlu diambil jauh sebelum ekperimen dilakukan, agar data 

yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa 

kepada analisis obyektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan 

yang sedang dibahas. Desain eksperimen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah true experimental design. (sugiyono, 2015:159) 

2. Prosedur pelaksanaan eksperimen 

 Prosedur pelaksanaan eksperimen merupakan langkah-langkah yang 

telah ditentukan dalam melaksanakan percobaan donat dari tepung ubi 

ungu. Adapun prosedur nya meliputi waktu dan tempat eksperimen, 

bahan dan alat serta tahap-tahap eksperimen. 

a) Formula bahan donat 

Tabel 3.1 bahan baku pembuatan donat tepung ubi ungu 

tepung terigu 750 gr 

tepung ubi ungu 250 gr 

telur 4 butir 

mentega 250 gr 

ragi instant 11 gr 

garam 1 sdt 
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Tabel 3.1 Lanjutan 

gula halus 4 sdm 

susu bubuk 3 sdm 

baking powder 1 sdt 

air 100 ml 

minyak goreng secukupnya 

 

b) Peralatan yang digunakan 

Tabel 3.2 peralatan yang akan digunakan 

Peralatan Jumlah 

Mixing Bowl 6 

Scale 1 

Scrapper 1 

Dough Mixer 1 

Frying pan 1 

Spatulla 1 

Baking sheet 1 

 

3. Tahap pelaksanaan penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian terbagi menjadi 3 yaitu: tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 
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a) Tahap persiapan 

Tahap persiapan merupakan langkah awal yang sangat penting 

untuk diperhatikan dengan teliti dalam pembuatan produk dan 

terbagi menjadi 3 bagian yaitu 

(1) Penyediaan bahan 

Bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan produk 

harus dalam keadaan fresh dan baik kualitasnya. 

(2) Tahap penyediaan alat 

Perlatan yang akan digunakan dalam pembuatan produk harus 

dalam kondisi bersih dan kering. 

(3) Tahap penimbangan bahan 

Semua bahan yang telah dipersiapkan selanjutnya akan 

ditimbang sesuai dengan standard porsi yang telah ditentukan. 

b) Tahap pelaksanaan 

(1) Proses pencampuran bahan 

  Proses pencampuran semua bahan sehingga menjadi 

sebuah adonan yang kalis. Proses ini erat kaitannya dengan 

pembentukan gluten, sehingga adonan seiap menerima gas 

CO2 dari aktivitas fermentasi. Prinsip dari proses pengadukan 

ini yaitu pemukulan dan penarikan jaringan zat gluten sehingga 

struktur spiralnya menjadi sejajar satu sama lain. Tercapainya 

struktur ini dapat dilihat pada penampakan bagian atas adonan 
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yang terlihat mengkilap, serta adonan yang tidak lengket dan 

mengembang pada titik optimum dimana zat gluten dapat 

ditarik atau dikerutkan. 

 

(2) Proses pengembangan 

  Proses ini merupakan proses dimana volume adonan 

akan meningkat karena bertambahnya gas-gas hasil fermentasi 

dari protein larut, lemak dan karbohidrat. Dalam proses 

pengembangan ini adonan biasanya di masukan ke dalam 

Proofing Box atau sejenis rak yang khusus digunakan untuk 

mengembangkan adonan. Suhu didalam rak ini cukup stabil 

seperti suhu ruangan.  

(3) Proses penggorengan 

  Penggorengan (frying) ialah memasak atau 

menggoreng makanan dengan mempergunakan minyak. Dalam 

penggorengan dibedakan antara menggoreng dengan minyak 

banyak (deep frying) dan menggoreng dengan minyak sedikit 

(shallow frying). Penggorengan yang dilakukan pada 

pembuatan kue donat adalah dengan menggunakan minyak 

banyak. Minyak yang digunakan adalah minyak yang sudah 

diproses sempurna oleh pabrik sehingga tidak menimbulkan 

rasa getir dan harus dalam keadaan bersih, belum digunakan 
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beberapa kali untuk menggoreng karena mempunyai titik didih 

yang tinggi dan mempengaruhi warna kue donat. 

c) Tahap penyelesaian 

d) Tahap penilaian 

 Penilaian menggunakan donat tepung ubi ungu yang sudah 

diberi taburan gula halus diatasnya, lalu dibagikan kepada 

responden. Sebelum melakukan penilaian, responden diberi 

pengarahan terlebih dahulu mengenai rasa, warna, aroma, dan 

tekstur donat yang baik. Sehingga diharapkan mendapatkan data 

yang valid. 

C. Lokasi dan waktu penelitian 

 Lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian yaitu di STP AMPTA 

Yogyakarta. Alasan dipilihnya tempat ini yaitu STP AMPTA Yogyakarta 

memiliki dapur yang luas dan penerangan yang cukup baik, peralatan yang 

lengkap dan mempunyai UKM Pastry dan Bakery. 

D. Populasi dan sampel 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono. 2013: 80). Dengan 

demikian populasi adalah subjek dan objek penelitian yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang digunakan oleh seorang peneliti dalam suatu 
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penelitiannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i STP 

AMPTA Yogyakarta. 

 Penelitian ini menggunakan Teknik sampling kuota dengan kriteria dosen dan 

mahasiswa STP AMPTA Yogyakarta, namun karna jumlahnya yang terlalu 

banyak, maka akan memanfaatkan salah satu kelas mahasiswa prodi 

Administrasi Hotel serta expert sebagai sampel. Untuk menghitung sampel 

peneliti menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

n = 
N 

N(e)²+1 

Keterangan: 

n : besarnya sampel 

N : jumlah anggota dalam populasi 

e : Margin Error (tingkat kesalahan) 7% = (0,07) 

jumlah sampel yang diambil adalah 

n = 
30 

30(0.07)²+1 
 

n = 
30 

0.147 

 

n = 
30 

1.147 

 

n = 26.15 

 

n = 26 
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 Jadi dari hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diatas, 

diperoleh jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

berjumlah 26 responden. 

E. Metode pengumpulan data 

 Metode pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan teknik kuesioner, yang 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan menggunakan 

daftar pernyataan yang disampaikan langsung kepada responden. Alasan 

penggunaan metode ini adalah responden dapat memperhatikan dan 

mempertimbangkan pertanyaan dan jawaban dengan jelas dan peneliti dapat 

mengontrol pertanyaan yang diberikan. 

 Jawaban yang diberikan dengan memberi tanda (x) pada skala rating 1-4 yang 

dirasa tepat dengan kenyataan oleh responden atas pertnyaan-pertanyaan pada 

kuesioner. Teknik yang digunakan adalah Semantic Differential, untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2011:93). 
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     Tabel 3.3 contoh metode semantic differential 

Bagaimanakah Kualitas Donat Tepung Ubi Ungu 

Rasa Sangat Enak 4 3 2 1 Sangat tidak enak 

Warna Ungu cerah 4 3 2 1 Ungu gelap 

Aroma khas ubi ungu 4 3 2 1 

Tidak tercium aroma 

ubi ungu 

Tekstur Lembut 4 3 2 1 kasar 

 Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(2011 : 97) 

 Angka 4 sampai dengan 1 ini menunjukan persepsi responden sangat positif, 

sedangkan angka 3 menunjukan respon positif, angka 2 menunjukan respon 

negatif dan 1 berarti sangat negatif. Kuesioner yang digunakan berbentuk 

terstruktur tertutup. 

       Tabel 3.4 metode pengumpulan data 

Variabel 
Konsep Metode Sumber Data 

Alat 
Pengumpulan 

Data penelitian 

Kualitas donat 
tepung ubi ungu 

Rasa 
Kuesioner 

mahasiswa 
ADH 

Kuesioner 
tertutup 

Wawancara Expert / Dosen 
Pedoman 
wawancara 

Aroma 
Kuesioner 

mahasiswa 
ADH 

Kuesioner 
tertutup 

Wawancara Expert / Dosen 
Pedoman 
wawancara 

Tekstur 
Kuesioner 

mahasiswa 
ADH 

Kuesioner 
tertutup 

Wawancara Expert / Dosen 
Pedoman 
wawancara 

Warna 
Kuesioner 

mahasiswa 
ADH 

Kuesioner 
tertutup 

Wawancara Expert / Dosen 
Pedoman 
wawancara 
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F. Metode Analisa Data 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, dimana 

penelitian ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian ini menganalisis data dengan cara 

mendiskusikan kesimpulan yang ditarik dari berdasarkan atas jawaban responden 

dengan hasil wawancara dengan mahasiswa dan expert. 

 Statistik deskriptif dilakukan dengan mentabulasikan hasil kuesioner dalam 

bentuk tabel tunggal
1
. Tabel yang dimaksud dapat memberi gambaran secara 

umum tentang respon konsumen terhadap kualitas tepung ubi ungu dalam 

pembuatan donat berdasarkan kecenderungan hasil rating, lalu dilakukan 

interpretasi untuk memahami makna yang melatarbelakangi kecenderungan 

tersebut. 

       Tabel 3.5 Contoh Tabel Tunggal 

Responden 

Kualitas Donat Tepung Ubi Ungu 

Rasa Aroma Warna Tekstur 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

…n                                 

26                                 

Jumlah                                 
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G. Uji Keabsahan Data 

 Sebuah data dapat dikatakan valid apabila tidak terdapat perbedaan antara 

yang dilaporkan dengan yang sesungguhnya terjadi (Sugiyono, 2011:268-269). 

Hal ini berkaitan dengan perkiraan sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat 

dari stabilitas atau konsistensinya dari jawaban/pertanyaan jika pengamatan 

dilakukan secara berulang. Apabila suatu alat ukur ketika digunakan secara 

berulang dan hasilnya relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap baik dan 

layak. 

 Uji keabsahan data dalam hal pengolahan kuesioner, dilakukan dengan 

meninjau variasi pilihan jawaban yang diberikan oleh masing-masing responden. 

Semakin tinggi variasi jawaban yang diberikan oleh responden, maka semakin 

tinggi pula keabsahan data yang diperoleh dari responden yang bersangkutan. 

Sebaliknya, jika semakin rendah variasi jawaban yang diperoleh dari responden, 

maka semakin rendah pula tingkat keabsahan data yang diperoleh dari responden 

yang bersangkutan. Tinggi rendahnya variasi jawaban yang dimaksud ditentukan 

dengan tinggi rendahnya rating yang diberikan pada masing-masing pertanyaan. 

Sebagai contoh, jika responden memberi rating 5 pada semua pertanyaan, maka 

dianggap tidak sah untuk dijadikan data penelitian. Dalam hal ini peneliti harus 

mengganti data yang tidak sah tersebut dengan data baru (memberi data 

kuesioner baru), guna mendukung tingginya kebenaran data yang diperoleh yang 

pada akhirnya dapat menjamin tingginya kualitas hasil penelitian tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang uraian dan pembahasan hasil penelitian yang meliputi 

deskripsi objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dimana pada 

akhirnya akan digunakan untuk membuktikan apakah hasil penelitian dapat 

menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

 Tepung ubi jalar ungu adalah salah satu pengembangan dari ubi jalar ungu 

yang dibuat dengan tujuan meningkatkan ketahanan bahan pangan nasional, 

karena daya tahan ubi jalar ungu sendiri sangat rendah ketika sudah diproses 

menjadi makanan siap saji. 

 Kandungan dari tepung ubi ungu sendiri yaitu memiliki kadar antioksidan 

yang relatif lebih tinggi dibanding ubi jalar yang lain. Selain itu dengan 

kandungan glikemia yang rendah membuat tepung ubi jalar ungu ini aman untuk 

dikonsumsi dan tidak mempengaruhi kadar gula dalam darah. 

 Keunggulan dari produk donat berbahan tepung ubi ungu ini yaitu 

menggunakan bahan pangan lokal sehingga dapat membantu mensejahterakan 

para petani ubi jalar ungu yang kemudian akan berdampak pada peningkatan 

pendapatan daerah. 
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1. Tahap Pelaksanaan Eksperimen. 

a. Tahap persiapan resep 

Tabel 4.1 Resep Donat Tepung Ubi Jalar Ungu 

tepung terigu 375 gr 

Tepung ubi ungu 125 gr 

Kuning telur 6 Butir 

mentega 150 gr 

ragi instant 11 gr 

garam 4 gr 

gula halus 4 sdm 

susu bubuk 100 gr 

Bread improver 15 gr 

taro powder 25 gr 

air 100 ml 

 

b. Tahap Penyediaan Bahan 

 

Gambar 4.1 Bahan Baku 
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c. Tahap Penyediaan Alat 

 

 

Gambar 4.2 Peralatan Yang DIgunakan 

d. Tahap Penimbangan Bahan 

Dalam tahap ini bahan yang akan digunakan untuk pembuatan 

produk akan ditimbang sesuai dengan resep yang ada. 

e. Tahap Pengolahan Produk 

(1) Masukan bahan kering (tepung terigu, gula, garam, ragi 

instant, dan susu bubuk) yang telah ditimbang kedalam 

mixing bowl lalu aduk hingga tercampur rata. 
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(2) Tambahkan bahan cair (air dan telur), lalu aduk hingga 

membentuk sebuah adonan. 

(3) Terakhir, tambahkan mentega lalu aduk hingga adonan 

menjadi kalis 

(4) Setelah adonan menjadi kalis, tutup mixing bowl dengan 

kain yang telah dibasahi, lalu diamkan selama kurang lebih 

30-60 menit hingga adonan mengembang menjadi dua kali 

ukuran semula. 

(5) Setelah mengembang, keluarkan adonan dari mixing bowl 

lalu buang angin yang ada didalam adonan kemudian timbang 

masing-masing 40gr. 

(6) Setelah ditimbang lalu lubangi pada bagian tengah dan 

diamkan lagi selama 60 menit, berbeda dengan donat dengan 

bahan baku 100% tepung terigu yang hanya membutuhkan 

waktu 30 menit dalam proofing terakhir. 

(7) Setelah mengembang, proses terkahir yaitu penggorengan 

donat hingga warna nya berubah menjadi ungu kecoklatan. 

Usahakan api yang digunakan tidak terlalu besar dan tidak 

terlalu kecil supaya bagian dalam dapat matang dengan 

sempurna. 
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f. Tahap Penyelesaian 

 Dalam tahap ini donat yang sudah matang diberi 

topping gula halus untuk mempercantik penampilan dan 

menambah citarasa donat ubi ungu. 

 

Gambar 4.3 Hasil Akhir Donat 

2. Tahap Pembagian Kuesioner 

 Dalam tahapan ini responden akan dikumpulkan dalam satu ruangan 

untuk mencicipi hasil eksperimen yang telah dibuat, setelah itu lalu akan 

dibagikan kuesioner yang akan diisi sesuai dengan apa yang responden 

rasakan setelah merasakan produk yang telah disediakan. 

B. Hasil Penelitian 

 Berikut merupakan beberapa tanggapan dari responden terhadap hasil produk 

yang telah dibuat oleh peneliti: 
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1. Rasa 

 Rasa adalah satu indikator penting dalam penilaian produk makanan, 

karena rasa lah yang menentukan produk makanan tersebut dapat 

dikategorikan enak atau tidak enak. 

 Rasa manis yang dihasilkan donat tepung terigu didapat dari gula 

halus, sedangkan rasa gurih didapat dari mentega dan garam jika 

komposisi yang digunakan sesuai dengan takaran dalam resep. Sedangkan 

untuk donat tepung ubi ungu dapat dirasakan ada sedikit rasa khas ubi 

ungu bercampur dengan manis dan gurih yang menyatu. Seperti yang 

dikemukakan oleh narasumber berikut ini: 

 “Dari segi rasa sudah pas, bedanya hanya dari donat tepung ubi ungu 

terasa ubi ungunya” (expert I, 2020) 

 “Enak mas, manisnya pas tidak terlalu tajam dan terasa ubi 

ungunya”(mahasiswa I, 2020) 

 Dari dua puluh enam responden yang menyatakan enak pada skala 4 

adalah sebanyak sembilan belas responden. Ini mengindikasikan bahwa 

rasa enak rata-rata pada jawaban positif. 

 Menurut pendapat yang disampaikan expert dan mahasiswa diatas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa produk donat dengan campuran tepung 
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terigu dan tepung ubi ungu menarik dan layak untuk disajikan kepada 

konsumen, penggunaan tepung ubi ungu juga merupakan hal baru dalam 

pembuatan roti karena tepung ubi ungu tidak mengandung gluten yang 

sangat dibutuhkan dalam pembuatan produk roti untuk mengikat adonan 

supaya adonan bisa kalis. 

   Tabel 4.2 Tabel Tunggal Rasa 

Rasa 

Skor Jumlah 

1 - 

2 3 

3 4 

4 19 

     Sumber : Data Primer, 2020 

 Dari tabel diatas dapat dikatakan respon konsumen terhadap indikator 

rasa pada eksperimen donat Kombinasi tepung terigu dengan tepung ubi 

ungu adalah “baik”, hal tersebut dapat dilihat dari penilaian yang 

didapatkan. Banyak responden berpendapat pemilihan tepung ubi ungu 

sebagai campuran dalam pembuatan donat cukup unik karena menjadi hal 

baru. 
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2. Warna 

 Warna yaitu satu-satunya indikoator yang penilaiannya menggunakan 

indera penglihatan yaitu mata. Untuk donat tepung terigu warna yang 

dihasilkan setelah proses penggorengan yaitu coklat keemasan. 

Sedangkan pada donat Kombinasi tepung tepung ubi ungu warna yang 

didapatkan setelah proses penggorengan yaitu ungu kecoklatan. 

 “Warnanya unik, dan belum pernah ditemukan dipasaran”(expert I, 

2020) 

 “Warnanya menarik kak, mencolok banget ga kaya donat biasa yang 

cuma coklat keemasan”(Mahasiswa II, 2020) 

 Dari pernyataan diatas warna yang dihasilkan oleh donat tepung ubi 

ungu sudah sesuai dengan yang peneliti harapkan yaitu ungu kecoklatan. 

Dilihat dari hasil warna rata-rata responden berkomentar positif karena 

baru pertama kali melihat donat dengan warna ungu seperti produk yang 

dihasilkan, 

Menurut survei kuesioner dari responden yang berjumlah tiga puluh enam 

orang, seluruhnya memberi skala 4 yang artinya dari segi warna donat 

tepung ubi ungu dapat diterima dengan baik oleh konsumen.  
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   Tabel 4.3 Tabel Tunggal Warna 

Warna 

Skor Jumlah 

1 - 

2 - 

3 - 

4 26 

        Sumber : Data Primer, 2020 

 Dari data diatas warna yang dihasilkan dari produk donat Kombinasi 

tepung terigu dengan tepung ubi ungu sudah benar. Warna ungu yang 

muncul dari campuran tepung ubi ungu dan warna coklat yang didapat 

dari hasil penggorengan. Ini membuktikan bahwa konsumen tertarik 

dengan warna donat Kombinasi tepung ubi ungu karena unik dan berbeda 

dari donat pada umumnya. 

3. Tekstur 

 Tekstur merupakan indikator yang melibatkan indera peraba yaitu 

kulit. Tekstur yang baik dari sebuah donat pada umumnya yaitu empuk, 

dan lembut dibagian dalam, namun tekstur yang dihasilkan donat 

Kombinasi tepung terigu dan tepung ubi ungu agak keras dan kasar 

karena pengaruh dari tepung ubi ungu. 

 “Teksturnya masih kurang empuk, tapi kalau dimakan adonannya ga 

lengket sih”(Expert I, 2020) 

 “Bagian dalamnya kurang lembut mas”(Mahasiswa 2, 2020) 
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 Dari beberapa respon dari expert dan responden diatas maka dari dua 

puluh enam responden, sebanyak delapan belas responden memberikan 

skala 2 yang artinya tekstur donat Kombinasi tepung ubi ungu kurang 

diminati karena masih agak kasar dibagian dalam dan keras pada bagian 

luar. 

Tabel 4.4 Tabel Tunggal Tekstur 

Tekstur 

Skor Jumlah 

1 - 

2 8 

3 18 

4 - 

     Sumber : Data Primer, 2020 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tekstur yang dihasilkan 

oleh donat Kombinasi tepung terigu dengan tepung ubi ungu masih agak 

kasar dan keras karena kombinasi campuran tepung ubi ungu membuat 

adonan menjadi berat sehingga perlu ditambah ragi instant supaya lebih 

mengembang dan Bread Improver supaya tekstur dibagian dalam menjadi 

lebih lembut. 

4. Aroma 

 Aroma sangat penting dalam pengujian organoleptik suatu produk, 

karena dapat mempengaruhi tingkat penerimaan produk tersebut. 
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 Aroma yang dihasilkan oleh donat pada umumnya yaitu aroma khas 

tepung yang digoreng, namun untuk donat Kombinasi tepung ubi ungu ini 

aroma khas ubi ungu yang cukup tercium sebelum adonan melalui proses 

penggorengan. 

 “Bau ubi ungu nya sudah cukup tercium dan tidak terlalu menyengat, 

sudah pas.”(Expert I, 2020) 

 “Harum nya khas ubi ungu kak, tapi menurut saya agak kurang 

soalnya habis digoreng jadi lebih kecium bau gorengan nya daripada ubi 

ungunya”(Mahasiswa 3, 2020) 

Tabel 4.5 Tabel Tunggal Aroma 

Aroma 

Skor Jumlah 

1 - 

2 - 

3 6 

4 20 

Sumber : Data Primer, 2020 

 Dari hasil kuesioner diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua puluh 

enam responden, sebanyak dua puluh responden menyukai aroma dari 

donat Kombinasi tepung ubi ungu dan enam responden kurang karena 

mereka anggap aroma ubi ungunya kurang tercium setelah digoreng. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil eksperimen, pengamatan, dan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian, ditemukan bahwa tepung ubi ungu dapat digunakan sebagai 

Kombinasi dalam pembuatan produk donat, dan dapat diterima oleh masyarakat 

luas. Ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi kesimpulan : 

1. Perbandingan komposisi bahan utama dalam pembuatan donat tepung ubi 

ungu ini yaitu 75% tepung terigu dan 25% tepung ubi ungu. Komposisi 

tepung ubi ungu sangat rendah karena tepung ubi ungu tidak mengandung 

gluten yang memegang peran penting dalam pembuatan produk pastry 

dan bakery yang membutuhkan beberapa kali proses pengembangan, 

maka dari itu harus dibantu dengan campuran tepung terigu.   

2. Tingkat penerimaan produk di masyarakat sudah baik. Untuk indikator 

rasa dari 26 panelis yang mengatakan enak sebanyak 19 panelis, untuk 

warna, seluruh responden menyatakan menarik dan unik, untuk aroma 

sebanyak 20 panelis memberi respon positif, namun untuk tekstur masih 

ada yang perlu dibenahi karena sebanyak 18 panelis memberikan respon 

negatif. 
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B. Saran 

 Berdasarkan penilaian diatas tentang produk donat Kombinasi tepung terigu 

dengan tepung ubi ungu, diperoleh saran-saran sebagai berikut: 

1. Ubi ungu mengandung antosianin yang dapat mencegah penyakit jantung, 

stroke, kanker dan kerusakan hati.untuk itu kepada masyarakat disarankan 

untuk lebih mengembangkan produk dengan olahan tepung ubi ungu agar 

dapar lebih dikenal di masyarakat luas. 

2. Untuk produk pastry dan bakery yang tidak membutuhkan proses 

pengembangan dapat menggunakan tepung ubi ungu dengan presentase 

komposisi yang lebih besar, misal dalam pembuatan cookies atau cake.
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Responden 

Kualitas Donat Tepung Ubi Ungu 

Rasa Aroma Tekstur Warna 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1       x       x     x         x 

2       x       x   x           x 

3       x       x     x         x 

4       x       x     x         x 

5       x       x     x         x 

6       x       x   x           x 

7       x       x   x         x   

8   x           x   x           x 

9       x       x   x         x   

10       x       x     x       x   

11   x           x     x       x   

12       x       x     x         x 

13     x         x     x         x 

14     x         x     x         x 

15       x       x   x           x 

16       x       x   x         x   

17   x           x     x       x   

18       x       x     x         x 

19       x       x     x         x 

20       x       x     x         x 

21       x       x     x         x 

22     x         x     x         x 

23     x         x   x           x 

24       x       x     x         x 

25       x       x     x         x 

26       x       x     x         x 

Jumlah   3 4 19       26   8 18       6 20 
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