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ABSTRAK 
 

 
Balita merupakan salah satu kelompok umur yang mudah mengalami 

masalah gizi terutama KEP. Balita yang secara kronis terkena KEP akan 
mengalami penurunan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan apabila 
tidak mendapatkan penanganan yang tepat, oleh karena itu perlu adanya 
penanggulangan KEP salah satunya dengan memberikan PMT pemulihan pada 
fase rehabilitasi. PMT pemulihan harus memenuhi 1/3 AKG. Tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh substitusi tepung 
daun kelor (Moringa oleifera) dan tepung kecambah kedelai (Glycine max L. 
Merrill) terhadap mutu organoleptik, kadar protein, zat besi, dan nilai ekonomi 
cookies untuk balita KEP fase rehabilitasi. 

 Penelitian pada tahap pengembangan formula menggunakan jenis penelitian 
eksperimental murni, sedangkan pada uji organoleptik menggunakan 
eksperimental semu dengan rancangan acak lengkap dan 3 kali replikasi pada 
formula cookies. Penelitian pendahuluan dilakukan oleh 4 orang panelis terbatas 
dan penelitian lanjutan dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih dan 30 orang 
panelis balita. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif dan analisis 
viitatistic untuk mengetahui adanya perbedaan daya terima dengan uji Kruskal 
Wallis dan uji Mann Whitney (α≤ 0,05). 

Perhitungan formula optimasi berdasarkan mutu organoleptik, nilai gizi, dan 
nilai ekonomi menunjukkan bahwa formula F1 (cookies substitusi tepung daun 
kelor dan tepung kecambah kedelai) merupakan formula terbaik. Hasil uji 
organoleptik menunjukkan formula cookies yang paling disukai oleh panelis 
adalah F1. Hasil uji laboratorium terhadap nilai energi, kadar protein dan zat besi 
per 100 gram cookies secara berturut-turut adalah 255,00 Kal, 9,00 g, dan 3,88 
mg. Food cost terendah adalah F1 sebesar Rp 1.888,00, sedangkan nilai ekonomi 
per gram zat gizi adalah energi (Rp 8,82,00), protein (Rp 424,00), dan zat besi 
(Rp1.510,00). Hasil uji statistik Kruskal Wallis menunjukkan terdapat perbedaan 
pada karakteristik warna (p=0,000), aroma (p=0,000), tekstur (p=0,000) dan rasa 
(p=0,000). 
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