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ABSTRACT

FORMULATION OF PUMPKIN (Cucurbitae Moschata Durch) AND
WHEAT FLOUR ON PHYSICAL, CHEMISTRY

AND ORGANOLEPTIC OF CHIFFON CAKE

By

SRI RUMININGSIH

The use of puree pumpkin as a substituent of wheat flour can reduce high

consumption of wheat flour and as a food diversification. The aim of this research

is to obtain the best chemical, physical and sensority characteristics of chiffon

cake from various formulas of puree yellow pumpkin and wheat flour in

accordance with SNI standard for cakes 01-4309-1996. The study was carried out

using a single factor complete randomized block design (RAKL) with 4

repetitions, with a ratio of 6 puree yellow pumpkin and wheat flour, namely P0 (0:

100); P1 (10:90); P2 (20:80); P3 (30:70); P4 (40:60) and P5 (50:50). Observation

of the physical properties of chiffon cake products is measuring the ratio of

development. Organoleptic tests were the color, aroma, and texture of chiffon

cake using overall scoring, taste and acceptance tests using hedonic test. Data

were analyzed by variance to obtain variant estimation errors and significance

tests to determine the effect of treatment. For knowing the differences between



treatments, the data were further analyzed using a real honest difference test

(BNJ) at a significant level of 5%.

The results showed that chiffon cake in the treatment ratio was 50% puree yellow

pumpkin: 50% flour (P5) produced the best chiffon cake characteristics with

chemical properties that is the level of chiffon cake water is 40.6463%, this is

accordance with SNI. The level of chiffon cake ash is 0.8694%, this is in

accordance with SNI. While the levels of protein, fat, crude fiber, and

carbohydrates are 6.8061%, 5.1914%, 0.7632%, and 45.7235% respectively and

do not have a standard set of specific SNIs. The resulting physical property is the

development ratio of 35.5% which is still in the normal and symmetrical category.

And the resulting sensoritys are yellow color, soft texture, aroma and taste which

are liked by panelist, and the overall acceptance of panelists.

Keywords: Chiffon cake, pumpkin puree, wheat flour



ABSTRAK

FORMULASI LABU KUNING (Cucurbitae Moschata Durch ) DAN
TEPUNG TERIGU TERHADAP SIFAT FISIK, KIMIA

DAN ORGANOLEPTIK CHIFFON CAKE

Oleh

SRI RUMININGSIH

Penggunaan puree labu kuning sebagai subtituen tepung terigu dapat mengurangi

konsumsi tepung terigu yang tinggi dan sebagai diversifikasi pangan. Penelitian

bertujuan untuk mendapatkan karakteristik sifat kimia, fisik dan organoleptik

chiffon cake yang terbaik dari berbagai formulasi puree labu kuning dan tepung

terigu sesuai dengan standar SNI kue basah 01-4309-1996. Penelitian dilakukan

menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) satu faktor dengan 4

ulangan, dengan perbandingan puree labu kuning dan tepung terigu sebanyak 6

taraf, yaitu P0 (0:100); P1 (10:90); P2 (20:80); P3 (30:70); P4 (40:60) dan P5

(50:50). Pengamatan sifat fisik produk chiffon cake yaitu mengukur rasio

pengembangan. Uji organoleptik yaitu warna, aroma, dan tekstur chiffon cake

menggunakan uji skoring, rasa dan penerimaan keseluruhan menggunakan uji

hedonik. Data dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapatkan penduga ragam

galat dan uji signifikansi untuk mengetahui pengaruh perlakuan. Untuk



mengetahui perbedaan antar perlakuan, data dianalisis lebih lanjut menggunakan

uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa chiffon cake pada perlakuan perbandingan

50% puree labu kuning : 50% tepung (P5) menghasilkan karakteristik chiffon

cake terbaik dengan sifat kimia yaitu kadar air chiffon cake sebesar 40.6463%, hal

ini masih dengan SNI. Kadar abu chiffon cake sebesar 0.8694%, hal ini sesuai

dengan SNI. Sedangkan pada kadar protein, lemak, serat kasar, dan karbohidrat

berturut-turut adalah 6.8061%, 5.1914%, 0.7632%, dan 45.7235% dan belum

memiliki standar SNI khusus yang mengatur. Sifat fisik yang dihasilkan yaitu

rasio pengembangan sebesar 35.5% yang masih dalam kategori normal dan

simetris. Dan sensori yang dihasilkan yaitu warna kuning, tekstur lembut, aroma

dan rasa disukai panelis, dan penerimaan keseluruhan disukai oleh panelis.

Kata kunci: Chiffon cake, puree labu kuning, tepung terigu
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Kebutuhan akan tepung terigu di Indonesia terus meningkat berdasarkan data dari

APTINDO (2016), Indonesia diproyeksikan impor gandum ke Indonesia akan

meningkat sebanyak tiga kali lipat menjadi 18.679 juta ton di tahun 2025. Hal ini

menunjukan ketergantungan Indonesia terhadap gandum dapat dikatakan sudah

sangat mengkhawatirkan karena dimasyarakat makanan pokok kedua setelah

beras adalah gandum. Seiring meningkatnya konsumsi tepung terigu di Indonesia

dalam sektor pangan ini akan berdampak pada aspek ekonomi dan gizi. Hal

tersebut berhubungan dengan keunggulan yang diberikan tepung terigu yang

mengandung gluten. Kandungan gluten yang tinggi dalam tepung terigu menjadi

ciri khas tersendiri dalam olahan berbasis tepung terigu. Gluten adalah protein

yang secara alami terkandung di semua jenis serealia atau bji-bijian yang tidak

dapat larut dalam air dan bersifat elastis sehingga mampu membentuk kerangka

yang kokoh dan makanan yang kenyal pada saat dimakan (Faridah, 2008).

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai banyak potensi sumber

daya alam khususnya pangan yang dapat dimanfaatkan. Dalam rangka

mengurangi konsumsi tepung terigu di Indonesia yang tergolong tinggi maka
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dapat mensubstitusi tepung terigu dengan labu kuning. Berdasarkan data rata-rata

produksi labu kuning yang diperoleh dari Depatermen Pertanian pada tahun 2007-

2011 di Indonesia mencapai 32.136 ton perhektar. Peningkatan produksi labu

kuning tiap tahun mengindikasikan bahwa tanaman labu kuning mengalami

peningkatan permintaan sehingga labu kuning masih potensial untuk

dikembangkan lebih optimal. Provinsi Lampung menempati urutan ketiga terbesar

dari jumlah produksi labu kuning selama kurun waktu 5 tahun. Peningkatan yang

terjadi dari tahun 2010 ke 2011 sangat signifikan mencapai 42%. Seperti contoh

perusahaan perbenihan di Kabupaten Lampung Selatan yang belum mampu

memanfaatkan labu kuning secara maksimal, karena hanya diambil bijinya saja

untuk dikembangkan lebih lanjut di perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, upaya

untuk mengatasi hasil panen labu kuning yang melimpah dengan cara mengolah

labu kuning sebagai bahan subtituen. Hal ini tentu menjadi dasar untuk dapat

mengembangakan produk olahan labu kuning ketingkat yang lebih tinggi

(Departemen Pertanian, 2017).

Keunggulan penggunaan labu kuning dalam subtitusi dalam bahan pangan adalah

adanya kandungan beta karoten. Penelitian yang dilakukan oleh Gardjito (2006),

menyatakan bahwa kandungan beta karoten pada labu kuning sebesar 19,9

mg/100 g. Subtitusi tepung terigu dengan labu kuning dapat mengurangi

konsumsi tepung terigu hingga 50%. Sebelum diolah lebih lanjut, labu kuning

biasanya diberikan perlakuan pendahuluan seperti pembuatan puree. Tujuannya

adalah untuk mempermudah dalam pengolahan lebih lanjut. Salah satu produk
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yang dapat disubstitusikan dengan puree labu kuning adalah chiffon cake

(Suprapti, 2005).

Chiffon cake yang selama ini beredar di masyarakat adalah chiffon cake yang

terbuat dari tepung terigu dengan kandungan gizi utama karbohidrat. Konsumsi

chiffon cake saat ini menjadi makanan selingan ataupun hidangan makanan

penutup. Tidak sulit untuk menemukan chiffon cake saat ini karena sudah sangat

berkembang inovasi rasa dan warnanya. Dengan adanya subtitusi puree labu

kuning dalam pembuatan cake diharapkan dapat menambah nilai gizi,

meningkatkan karakteristik fisik dan menambah cita rasa. Substitusi puree labu

kuning  pada pembuatan chiffon cake diharapkan dapat meningkatkan kandungan

gizi dan sifat organoleptik.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan karakteristik sifat kimia, fisik dan

organoleptik chiffon cake yang terbaik dari berbagai formulasi puree labu kuning

dan tepung terigu sesuai dengan standar SNI kue basah 01-4309-1996.

1.3 Kerangka Pemikiran

Chiffon cake merupakan adonan yang dipanggang dengan bahan dasar tepung

terigu, gula, telur dan lemak. Bahan tambahan yang digunakan yaitu garam, bahan

pengembang, susu, dan bahan penambah aroma. Penggunaaan tepung terigu

dalam chiffon cake tidak lepas dari kandungan gluten yang terdapat didalamnya.
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Kandungan gluten pada tepung terigu memiliki fungsi untuk membuat adonan

menjadi elastis dan mudah dibentuk. Gluten juga berfungsi sebagai pengokoh

adonan karena bertugas menahan udara saat adonan chiffon cake dikocok.

Penggunaan tepung terigu dalam pembuatan chiffon cake dapat disubtitusi

mengggunakan labu kuning karena menurut Hendrasty (2003), labu kuning

mampu membentuk jaringan tiga dimensi yang kohesif dan elastis dan berfungsi

pada pengembangan sehingga roti yang dihasilkan akan berkualitas baik.

Subtitusi puree labu kuning dan tepung terigu ini diduga dapat mempengaruhi

sifat organoleptik, fisik, dan kimia chiffon cake yang dihasilkan. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Budoyo (2014), substitusi tepung labu kuning pada

muffin memberikan pengaruh nyata terhadap karakteristik sifat fisik meliputi

kadar air, aw, volume pengembangan, hardness, springiness, chewiness, warna,

dan sifat organoleptik meliputi rasa, tekstur dan warna, namun tidak berbeda nyata

terhadap cohesiveness. Kadar air maksimal yang di tetapkan SNI kue basah 01-

4309-1996 adalah sebesar 40 % dengan adanya subtitusi labu kuning dapat

menurunkan kandungan air dalam chiffon cake karena menurut Budoyo (2014),

labu kuning dapat meningkatkan kadar gula dan serat muffin sehingga membantu

matriks gel pati-protein untuk mengikat air bebas dan air terikat lemah sehingga

mengurangi penguapan selama proses pemanggangan. Kadar abu maksimal yang

di tetapkan SNI kue basah 01-4309-1996 adalah sebesar 3 % dengan adanya

subtitusi puree labu kuning menyebabkan kadar abu semakin meningkat karena

menurut Agustin dkk (2017), disebabkan kandungan mineral puree labu antara

lain adalah fosfor 64mg/100g, kalsium 4,5 mg/100g dan besi 1,4mg/100g. . Kadar
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lemak maksimal yang di tetapkan SNI kue basah 01-4309-1996 adalah sebesar 3

% menunjukkan bahwa subtitusi puree labu kuning berpengaruh sangat nyata

terhadap kadar lemak yang dihasilkan karena menurut Agustin dkk (2017), kadar

lemak puree labu kuning sedikit lebih besar dari kandungan lemak terigu yaitu

1,399%. Penggunaan puree labu kuning dilakukan untuk meningkatkan

keanekaragaman pangan dan mengurangi ketergantungan penggunaan terigu

sehingga dapat meningkatkan nilai gizi dan sifat organoleptik. Oleh karena itu

membutuhkan perbandingan puree labu kuning dan tepung terigu yang tepat.

1.4 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat formulasi puree labu

kuning dan tepung terigu yang menghasilkan karakteristik kimia, fisik dan

organoleptik chiffon cake sesuai dengan standar SNI kue basah 01-4309-1996.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Labu Kuning

Labu kuning merupakan jenis tanaman sayuran yang banyak dibudidayakan di

negara-negara Afrika, Amerika, Cina dan India. Pertumbuhan yang ideal bagi

tanaman ini adalah 0 m–1500 m diatas permukaan laut. Tanaman labu kuning

biasanya dibudidayakan dilahan kering dan hanya sebagai tanaman sekunder

ketika menjelang musim kemarau (Hendrasty, 2003). Klasifikasi tanaman labu

kuning dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi tanaman labu kuning

Klasifikasi Nama

Divisi Spermatophyta

Sub Divisi Angiospermae

Kelas Dicotyledonae

Ordo Cucurbitales

Familia Cucurbitaceae

Genus Cucurbita

Spesies Cucurbita Moschata Durch

Sumber: Hutapea, 2000

Labu kuning merupakan tanaman yang bersifat merambat dengan perantara katu

atau tongkat. Batangnya yang kuat dan bulu-bulu yang agak tajam. Labu kuning

umumnya berbentuk bulat, berukuran besar, berwarna kuning kecoklatan pada

kulit luarnya dan daging yang berwarna kuning tua. Daging buahnya memiliki
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ketebabalan sekitar 3 cm dengan rasa yang agak manis. Rata-rata bobot buah labu

sekitar 3-5 kg per buah. Daya awet labu kuning mencapai 6 bulan atau lebih

karena labu kuning memiliki kulit yang sangat tebal dan penghalang laju respirasi

melalui proses penguapan atau proses oksidasi. Tanaman labu kuning berdaun

tunggal, berwarna hijau dan bertangkai panjang. Sifatnya yang menjalar dan

memiliki batang sepanjang 5 – 25 meter (Gardjito, 2006).

2.1.1. Produksi dan Jenis Labu Kuning

Di Indonesia tanaman labu kuning sudah banyak ditanam dengan berbagai jenis

varietas lokal seperti jenis bokor (cerme), kelenting, dan ular. Selain itu terdapat

juga varietas yang berasal dari intoduksi beberapa negara seperti Australia,

Taiwan, Jepang dan Amerika (Hendrasty, 2003).

Produksi labu kuning di Indonesia hampir menyebar di pelosok nusantara karena

dilihat dari cara penanaman dan pemeliharaan yang mudah dan kandungan

gizinya yang tinggi akan karbohidrat dan serat pangan. Pada tahun 2007-2011

produktifitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 produksi

mencapai 428.197 ton. Ciri-ciri varietas lokal labu kuning dapat dilihat pada Tabel

2.
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Tabel 2. Ciri-ciri varietas lokal labu kuning

Jenis Ciri-ciri
Bokor (cerme) Berbentuk bulat pipih

Panjang batang bersulur 3.5 meter
Berat buah berkisar 4-5 kg bahkan lebih

Kelenting Berbentuk bulat panjang (oval)
Kulit berwarna kekunignan
Berat buah berkisar 2-5 kg

Ular Berbentuk panjang dan ramping
Rasa buah agak kurang enak dan sedikit hambar
Berat buah 1-2 kg

Sumber : Hendrasty, 2003

2.1.2. Morfologi Buah Labu Kuning

Bentuk buah labu kuning bermacam-macam, mulai dari bentuk pipih, lonjong,

bulat, dan memanjang beralur yang berjumlah 15 hingga 30 alur. Saat masih muda

buah labu kuning berwarna hijau dan seiring waktu berubah menjadi kuning

kecokelatan. Pertumbuhan buah labu kuning tergolong cepat dapat mencapai 350

gram perhari. Dinding buahnya dapat dibedakan dengan jelas dalam 3 lapisan,

yaitu kulit luar (exocarpium) yang sangat kuat dan keras berwarna kuning, kulit

tengah (mesocarpium) yang tebal berdaging dan berair serta dapat dimakan

sehingga dinamakan daging buah (sarcocarpium) dan kulit dalam(endocarpium)

yang berbatasan dengan ruang yang berisi biji (semen). Daging buah berwarna

kuning cerah hingga jingga karena mengandung beta karoten sebagai antioksidan

dan provitamin A.

Berat buah labu kuning beragam tergantung varietas dan jenis buahnya. Labu

kuning umumnya dipanen pada umur 3-4 bulan dengan penanganan yang tidak
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terlalu sulit sementara pada jenis hibrida umumnya dapat dipanen pada umur 90

hari. Buah labu kuning umumnya berbentuk bulat, berukuran besar, berwarna

kuning kecoklatan pada kulit luarnya dan daging yang berwarna kuning tua.

Daging buahnya memiliki ketebaalan sekitar 3 cm dengan rasa yang agak manis.

Rata-rata bobot buah labu sekitar 3-5 kg per buah. Daya awet labu kuning

mencapai 6 bulan atau lebih karena labu kuning memiliki kulit yang sangat tebal

dan penghalang laju respirasi melalui proses penguapan atau proses oksidasi.

Tanaman labu kuning berdaun tunggal, berwarna hijau dan bertangkai panjang.

Sifatnya yang menjalar dan memiliki batang sepanjang 5 – 25 meter (Gardjito,

2006).

2.1.3. Kandungan Gizi Buah Labu Kuning

Labu kuning biasanya dimanfaatkan untuk campuran berbagai masakan,

dikonsumsi secara langsung dan sebagai campuran pembuatan chiffon cake.

Daging buah labu cukup banyak karena memiliki berat dapat dimakan (BDD)

sebesar 77% sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, biji labu

kuning biasanya dikonsumsi sebagai kuaci setelah digarami dan dipanggang.

Komposisi zat gizi per 100 gram buah labu kuning dapat dilihat pada Tabel 3.
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Tabel 3. Komposisi zat gizi per 100 gram labu kuning

Kandungan Gizi Satuan Kadar
Protein gram 1.10
Lemak gram 0.30
Karbohidrat gram 6.60
Kalsium mg 45.00
Fosfor m 64.00
Zat besi mg 1.40
Vitamin A SI 180.00
Vitamin C gram 52.00
BDD % 77.00
Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2014

Warna kuning yang terdapat dalam labu kuning banyak mengandung beta karoten

(provitamin A) yang baik untuk kesehatan mata. Beta karoten mempunyai sifat

fungsional sebagai antioksidan dan melindungi jaringan akibat adanya radikal

bebas dalam tubuh. Selain itu, beta karoten juga menjaga sistem kekebalan tubuh

serta dapat menghambat pertumbuhan kanker. Kandungan beta karoten dalam

labu kuning berbeda-beda yang dipengaruhi oleh varietas, tingkat kematangan,

lingkungan dan kondisi penyimpanan (Gardjito, 2006).

2.1.4. Kandungan Kimia Beta Karoten Labu Kuning

Beta karoten adalah zat antioksidan yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-

sayuran. Fungsi dari antioksidan berguna untuk melawan radikal bebas yang

berasal dari udara, makanan, dan zat-zat racun lainnya. Beta karoten banyak

terkandung dalam buah dan sayur segar berwarna kuning dan hijau. Kemampuan

melawan radikal bebas dapat menjauhkan tubuh dari sel-sel kanker. Sebuah

penelitian membuktikan bahwa orang yang memiliki kandungan beta karoten

tinggi dalam darah mengurangi resiko penyakit jantung sebesar 40% dengan
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hanya mengonsumsi beta karoten sebesar 50 mg perhari dalam menu

makanannya. Selain dapat mengurangi resiko penyakit jantung juga dapat

mengurangi resiko kanker prostat sebesar 36% oleh karena itu perbanyaklah

konsumsi buah dan sayur yang tinggi kandungan beta karoten. Beta karoten

merupakan unsur provitamin A yang didalam tubuh akan diubah menjadi vitamin

A dan berguna bagi proses pengelihatan, reproduksi dan metabolisme dalam tubuh

(Ide, 2010).

Beta karoten efektif pada konsentrasi rendah oksigen sehingga dapat melengkapi

sifat antioksidan vitamin E yang efektif pada konsentrasi tinggi oksigen. Beta

karoten memiliki rumus molekul C40H56 dan memiliki 11 ikatan rangkap. Menurut

Adelina dan Rahmawati (2015), dengan adanya ikatan ganda menyebabkan beta

karoten peka terhadap oksidasi. Oksidasi beta karoten akan lebih cepat dengan

adanya sinar dan katalis logam. Oksidasi akan terjadi secara acak pada rantai

karbon yangmengandung ikatan rangkap beta karoten sebagaimana karotenoid

lain di alam, sebagian besar berupa hidrokarbon yang larut dalam air dan lemak,

serta berikatan dengan senyawa yang strukturnya menyerupai lemak. Menurut Ide

(2010), bila dibandingkan dengan vitamin A manfaat beta karoten jauh lebih stabil

dalam menjangkau lebih banyak bagian tubuh pada waktu relatif lama sehingga

dapat memberikan perlindungan optimal terhadap sel-sel kanker. Struktur kimia

beta karoten dapat dilihat pada Gambar 1.
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Gambar 1. Struktur kimia beta karoten

2.2. Chiffon Cake

Cake merupakan campuran adonan yang berbahan dasar tepung terigu, telur, gula

pasir, dan lemak yang kemudian dimatangkan dengan cara dipanggang. Seiring

berkembangnya zaman cake diolah dengan berbagai macam campuran tambahan

seperti susu, bahan pengembang, shortening, essense, bahan pewarna dan lainnya.

Cake memiliki tekstur yang lembut, empuk, dan memiliki aroma yang baik. Istilah

cake di beberapa negara memiliki ciri khas masing-masing seperti di Perancis

cake identik dengan topping buah-buahan atau cocktail (Faridah, 2008).

Menurut Faridah (2008), dijelaskan bahwa cake dibagi menjadi tiga macam yang

berbasis pada penggunaan shortening yaitu butter type cake, foam type cake, dan

chiffon type cake, namun menurut Susanto (2005), cake di beberapa negara di

dunia dapat dikelompokan menjadi tiga macam yaitu sponge cake, angel food

cake, dan chiffon cake. Pengelompokan ini berbasis pada pengembangan protein

telur akibat proses mixing dan akan terlihat jelas perbedaannya setelah dilakukan

proses pembakaran dalam oven.

Prinsip dalam pembuatan chiffon cake adalah memisahkan putih telur dan kuning

telur pada proses pengadukkan yaitu dengan mengocok putih telur dan gula pada
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tempat terpisah hingga mengembang dan kaku. Di tempat lain kuning telur dan

gula juga dikocok hingga gula larut kemudian masukkan terigu, lemak, dan cairan

hingga tercampur rata. Kemudian kedua adonan tersebut dicampur rata secara

perlahan. Jenis cake ini merupakan perpaduan antara butter cake dan foam cake

yang teknik pembuatannya tergolong mudah namun tetap harus diperhatikan pada

saat pencampuran adonan putih telur yang sudah dikocok secara terpisah dengan

adonan kuning telur yang sudah ditambahkan tepung terigu, gula pasir, dan

minyak atau margarine. Chiffon cake dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Chiffon cake

2.3 Bahan Baku Chiffon Cake

2.3.1 Tepung Terigu

Tepung terigu merupakan bubuk halus yang terbuat dari bulir-bulir gandum dan

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan aneka cake, roti, biskuit dan lain-lain.

Didalam tepung terigu banyak mengandung pati yaitu karbohidrat yang tidak larut

dalam air serta terdapat gluten yang merupakan ciri khas dari tepung terigu.
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Gluten berperan penting dalam menentukan tekstur dan kekenyalan makanan dan

merupakan senyawa penting dalam pembuatan roti untuk menahan serta

memperkokoh tekstur saat proses fermentasi menurut pendapat Faridah (2008).

Sedangkan, dalam pembuatan chiffon cake gluten berfungsi sebagai pembentuk

struktur yang mempengaruhi tekstur dari produk akhir yang dihasilkan.Standar

mutu tepung terigu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3751-2009

dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Standar Nasional Indonesia (SNI) tepung terigu

Jenis uji Satuan Persyaratan
Keadaan :

Bentuk
Bau
Warna

-
-
-

Serbuk
Normal
Putih, khas terigu

Benda asing : - Tidak ada
Serangga dan potongan yang tampak - Tidak ada

Kehalusan, ayakan 212 nm (No. 70)
(b/b)

% Minimal 95

Kadar air (b/b) % Maksimal 14,5
Kadar abu (b/b) % Maksimal 0,70
Kadar protein (b/b) % Minimal 7,0
Keasaman Mg KOH/100g Maksimal 50
Falling number (atas dasar kadar air
14%)

Detik Minimal 300

Besi (Fe) Mg/kg Minimal 50
Seng (Zn) Mg/kg Minimal 30
Vitamin B1 (tiamin) Mg/kg Minimal 2,5
Vitamin B2 (riboflavin) Mg/kg Minimal 4
Asam folat Mg/kg Minimal 2
Cemaran logam :

Timbal (Pb)
Raksa (Hg)
Camium (Cd)
Arsen

Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

Maksimal 1,0
Maksimal 0,05
Maksimal 0,1
Maksimal 0,50

Cemaran mikroba :
Angka lempeng total
Escherichia colli
Kapang
Bacillus cereus

Koloni/g
APM/g
Koloni/g
Koloni/g

Maksimal 1 x 10⁶
Maksimal 10
Maksimal 1 x 10⁴
Maksimal 1 x 10⁴

Sumber: SNI 01-3751-2009, 2009

Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan chiffon cake memiliki kadar

protein sedang yaitu 11-12 % dan merupakan campuran dari tepung terigu hard

wheat dan soft wheat. Tepung terigu protein sedang cocok untuk membuat

beraneka jenis cake dan roti yang memiliki tingkat pengembangan rendah seperti
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donat dan bakpao. Penambahan tepung terigu selain menambahkan nilai gizi juga

sebagai pembentuk tekstur dan pengkokoh adonan (Bogasari, 2011).

Tepung terigu banyak mengandung pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak

dapat larut dalam air. Tepung terigu mengandung amilosa dan amilopektin yang

tinggi dengan rasio amilosa dan amilopektin sebesar 74% dan 26% dan termasuk

dalam jenis polisakarida. Amilosa terdiri dari rantai glukosa yang tidak bercabang

sedangkan amilopektin memiliki rantai glukosa yang bercabang. Amilosa dan

amilopektin terdiri dari 24 – 30 unit glukosa yang dihubungkan dengan ikatan α-

1,4 dalam rantai lurus dan ikatan α-1,6 pada rantai cabangnya (Muchtadi, 2011).

2.3.2 Telur

Telur merupakan komponen penting dalam pembuatan chiffon cake karena

berperan sebagai pengemulsi dan mempengaruhi tekstur serta rasa dari produk

akhir. Pemakaian telur dalam pembuatan chiffon cake mencapai setengah dari

total bahan didalam resep, karena semakin banyak penggunaan telur menjadikan

produknya semakin baik. Dalam pembuatan chiffon cake umumnya telur yang

digunakan adalah telur ayam ras namun tidak jarang juga ditemui beberapa resep

yang menggunakan telur bebek. Menurut Faridah (2008), campuran telur didalam

adonan akan mempengaruhi bentuk dan rongga roti yang seragam serta tekstur

yang halus, oleh sebab itu telur yang digunakan perlu dijaga kesegarannya dengan

cara memisahkan telur dari produk makanan lain supaya tidak mudah

terkontaminasi bakteri salmonella. Bahan penyusun dari komponen pokok telur

dapat dilihat pada Tabel 5.
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Tabel 5. Komposisi ketiga komponen pokok telur

Bahan Penyusun Kulit (%) Albumin (%) Kuning
Telur (%)

Bahan anorganik 95,1 - -
Protein 3,3 12 17
Glukosa - 0,4 0,2
Lemak - 0,3 32,3
Garam - 0,3 0,3
Air 1,6 87 48,5

Sumber : Buckle K.A dkk, 2009

Penggunaan telur dalam pembuatan chiffon cake sangat berperan penting karena

sifat telur yang meliputi daya buih, daya emulsi, daya koagulasi, dan pemberi

warna alami. Daya buih pada telur terbentuk akibat proses pengocokan sehingga

terbukanya ikatan-ikatan molekul protein menjadi lebih panjang dan masuknya

udara kedalam molekul-molekul tersebut membuat telur menjadi mengembang

serta kaku. Kandungan telur ayam ras per butir dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6. Kandungan gizi telur ayam ras per butir

Kandungan gizi Kadar
Energi 162 kal
Protein 12.8 gr
Lemak 11.5 gr
Karbohidrat 0.7 gr
Kalsium 54 mg
Fosfor 180 mg
Zat besi 3 mg
Vitamin A 900 IU

Sumber : Departemen Kesehatan RI, 2012

Menurut Koswara (2009), protein albumin yaitu ovomucin berperan sebagai

pembentuk lapisan atau film yang tidak larut dalam air sehingga dapat

menstabilkan buih yang terbentuk. Disamping itu terdapat juga globulin yang

memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekentalan dan membantu tahapan
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pembentukan buih. Pembentukan gelembung-gelembung udara yang kecil dan

banyak merupakan indikator bahwa telah terjadi peningkatan viskositas.

Kestabilan buih dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur telur, suhu, pH, lama

pengocokan, dan bahan tambahan yang mungkin ditambahkan dalam adonan.

Pengocokan yang dilakukan lebih dari 6 menit tidak akan menambahkan volume

buih namun hanya memperkecil ukuran gelembung udara yang akan

mempengaruhi tekstur serta keremahan chiffon cake.

Penggunaan telur selain sebagai pembentuk buih adalah sebagai bahan

pengemulsi yang terdapat dalam kuning telur yaitu lesitin. Lesitin memiliki sifat

emulsi kuat yang berikatan membentuk senyawa kompleks lesitoprotein. Selain

itu, peranan kuning telur sebagai penstabil emulsi karena mampu berinteraksi

dengan permukaan globula lemak. Apabila dilakukan pemanasan diatas suhu 65

ᵒC menyebabkan koagulasi protein akibat molekul-molekul protein yang bereaksi

dengan air (Koswara, 2009).

2.3.3 Gula Pasir

Gula merupakan istilah yang sering diartikan sebagai karbohidrat dan memiliki

rasa yang manis. Pemanis yang sering digunakan dalam industri pangan yaitu

sukrosa, madu, sirup glukosa, glukosa kristal, maltosa, fruktosa, laktosa, sorbitol,

manitol, gula invert, gliserin, dan pemanis buatan seperti siklamat dan sakarin.

Tingkat kemanisan dari berbagai jenis pemanis berpatokan pada sukrosa yaitu

sebesar 100. Tingkat kemanisan berbagai jenis pemanis dapat dilihat pada Tabel

7.
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Tabel 7. Tingkat kemanisan berbagai jenis pemanis

Pemanis Rasa manis
Sukrosa 100
Fruktosa 114
Gula invert 95
Glukosa 69
Sorbitol 51
Maltosa 40
Laktosa 39
Siklamat 3000
Sakarin 30000
Sumber :Buckle K.A dkk, 2009

Gula yang digunakan dalam pembuatan chiffon cake adalah gula pasir yang

memiliki butiran halus atau biasa disebut dengan castor sugar. Fungsi gula dalam

pembuatan chiffon cake adalah membantu pembentukan adonan seperti krim saat

proses pencampuran, sehingga akan mempengruhi pembentukan tekstur chiffon

cake. Penambahan gula yang berlebihan pada chiffon cake dapat memberikan efek

buruk yaitu membuat adonan menjadi berat sehingga sulit untuk mengembang.

Pengembangan chiffon cake bergantung pada perbandingan jumlah telur dan gula

pasir yang ditambahkan.

2.3.4 Minyak Goreng

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan

yang dimurnikan dalam bentuk cair dalam suhu kamar dan banyak digunakan

untuk menggoreng makanan. Sifat fisik dari minyak goreng dari segi warna terdiri

dari 2 golongan, golongan pertama secara alamiah terdapat dalam bahan yang

mengandung minyak dan ikut terekstrak bersama minyak pada proses ekstraksi.

Zat warna tersebut antara lain α dan β karoten (berwarna kuning), santofil
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(berwarna kuning kecoklatan), klorofil (berwarna kehijauan) dan antosianin

(berwarna kemerahan). Golongan kedua yaitu zat warna dari hasil degradasi zat

warna alamiah menghasilkan warna gelap yang disebabkan proses oksidasi

terhadap tokoferol (vitamin E), warna cokelat disebabkan oleh bahan untuk

membuat minyak yang telah busuk atau rusak, warna kuning umumnya terjadi

pada minyak tidak jenuh (Ketaren, 2008).

Minyak goreng yang digunakan dalam pembuatan chiffon cake adalah minyak

kelapa sawit. Fungsi minyak goreng dalam pembuatan chiffon cake adalah

membuat tekstur chiffon cake lebih lembut bila dibandingkan menggunakan

margarin, karena saat chiffon cake dingin, margarin cair dalam chiffon cake akan

membeku sedangkan minyak tetap dalam keadaan cair, sehingga dalam keadaan

dingin chiffon cake akan tetap lembut. Namun, hal ini akan mempengaruhi

ketahanan dari chiffon cake karena memiliki kelembaban tinggi. Dalam

pembuatan chiffon cake suhu yang digunakan adalah 170 °C sehingga senyawa

akrolein belum terbentuk. Kandungan vitamin A, D, E, dan K dalam minyak juga

belum mengalami kerusakan.

2.3.5 Susu Cair UHT

Susu adalah sekresi ambing hewan yang diproduksi dengan tujuan penyediaan

makanan bagi anaknya yang baru dilahirkan. Karena berfungsi sebagai makanan

tunggal bagi mahluk yang baru dilahirkan dan mulai tumbuh. Susu mempunyai

nilai gizi yang sempurna karena mengandung semua zat gizi yang diperlukan bagi

kebutuhan pertumbuhan anak. Secara alami susu merupakan suatu emulsi lemak
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dalam air. Kadar air susu sangat tinggi yaitu rata-rata 87.5% dan didalamnya

teremulsi berbagai zat gizi penting seperti protein, lemak, gula, vitamin dan

mineral (Koswara, 2009).

Penggunaan susu cair UHT dalam pembuatan chiffon cake adalah sebagai pelarut

dari tepung terigu sehingga dapat mengembangkan gluten yang bertindak

menahan gas dan akan berpengaruh pada tekstur. Selain itu lemak pada susu

membantu membuat chiffon cake terasa lebih lembut dan lembab. Disamping

meningkatkan citarasa, penggunaan susu cair UHT dalam chiffon cake adalah

meningkatkan nilai gizi, karena mengandung vitamin A, D, E dan K serta vitamin

yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Mineral lain terdapat dalam jumlah

sedikit misalnya besi (Fe), dan vitamin B1, C, dan A. Kandungan gizi susu sapi

per 100 gram dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kandungan susu sapi murni per 100 gram bahan.

Komponen Komposisi
Air 88 g
Protein 3.2 g
Lemak 3.5 g
Karbohidrat 4.3 g
Kalsium 143 mg
Fosfor 60 mg
Besi 1.7 mg
Vitamin B1 0.03 mg
Vitamin C 1 mg
Vitamin A 130 mg

Sumber : Buckle K.A dkk, 2009

Penggunaan susu cair UHT dapat mempertahankan nilai gizi lebih baik dari pada

pengolahan lainnya. Susu cair UHT disebut juga sterlisasi yaitu susu yang

dipasteurisasi dengan menggunakan Ultra High Temperature (UHT) suhu 143 °C
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dalam 2-5 detik. Pemanasan suhu tinggi bertujuan untuk mematikan seluruh

mikroorganisme patogen. Waktu pemanasan yang singkat bertujuan untuk

mencegah kerusakan nilai gizi serta mempertahankan warna, aroma, dan rasa

seperti susu segar. Kelebihan dari susu cair UHT adalah umur simpan yang sangat

panjang pada suhu kamar, yaitu mencapai 6-10 bulan tanpa bahan pengawet. Susu

cair UHT dapat bertahan lebih lama selama 2 tahun bila disimpan dalam lemari

pendingin (Ide, 2008).

2.4 Standar Mutu Chiffon Cake

Produk cake yang aman dan layak dikonsumsi, harus memenuhi standar

keamanan pangan. Saat ini Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai standar

kualitas chiffon cake belum ada, sehingga pada penelitian ini acuan yang

digunakan adalah SNI kue basah 01-4309-1996. Syarat mutu kue basah SNI 01-

4309-1996 dapat dilihat pada Tabel 9.
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Tabel 9. Syarat mutu kue basah SNI 01-4309-1996

Kriteria Uji Satuan Persyaratan

Keadaan :

Kenampakan - Normal

Bau - Normal

Rasa - Normal

Air %b/b Maks. 40

Abu (tidak termasuk garam)
dihitung atas dasar bahan kering

%b/b Maks. 3,0

Abu yang tidak larut dalam
asam

%b/b Maks. 3,0

NaCl %b/b Maks. 2,5

Gula %b/b Min. 8,0

Lemak %b/b Maks. 3,0

Serangga / belatung - Tidak boleh ada

Bahan tambahan makanan :

Pengawet - -

Pewarna - -

Pemanis buatan - -

Cemaran logam :

Raksa (Hg) mg/kg Maks, 0,05

Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0

Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0

Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0

Cemaran Arsen (As) mg/kg Maks. 0,5

Cemaran mikroba :

Angka lempang total koloni/g Maks. 106

E.Coli APM/g < 3

Kapang koloni/g Maks. 104

Sumber: SNI 01-4309-1996, 1996

Menurut Faridah (2008), kualitas chiffon cake dapat dilihat dari aspek bentuk dan

volume, rasa, aroma, tekstur dan warna. Aspek-aspek mutu chiffon cake dapat

dilihat pada Tabel 10.
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Tabel 10. Aspek mutu chiffon cake

Kriteria Hasil
Bentuk dan volume Mengembang tinggi dan simetris
Rasa Manis
Aroma Khas dari bahan yang digunakan
Tekstur Lembut dan berpori (seperti busa)

Warna Kuning kecoklatan
Sumber :Faridah, 2008



III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018– Maret 2018 di Laboratorium

Pengolahan Hasil Pertanian, Laboratorium Analisis Kimia Hasil Pertanian Jurusan

Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium Rekayasa Bioproses dan Laboratorium

Teknologi Hasil Pertanian Politeknik Negeri Lampung.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah labu kuning yang di

peroleh dari PT. East West Seed Indonesia (PT. Panah Merah) dengan lahan

pertanian berada di Way Buha, Lampung Selatan dan tepung terigu dengan merek

Segitiga Biru yang diperoleh dari toko swalayan Surya. Bahan tambahan yang

digunakan dalam penelitian adalah telur, susu cair UHT full cream, gula pasir, dan

minyak goreng. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah aquades,

H2SO4 1,25%, NaOH 3,65%, tetes indikator amilum 1%, larutan dimetil

sulfoksida, etanol, dan petroleum benzen.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikser, loyang, baskom,

oven, timbangan, sendok, aluminium foil, kompor, gelas, kertas roti, plastik dan
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kertas label. Alat-alat yang digunakan dalam analisis adalah cawan porselin,

desikator, neraca analitik, penjepit, gelas ukur, pembakar, pipet, gelas piala, alat

ekstraksi Soxhlet, kertas saring, spektrofotometer UV-Vis, dan seperangkat alat

untuk uji organoleptik. Dan alat yang digunakan dalam analisa fisik penggaris dan

lidi.

3.3 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok lengkap (RAKL)

satu faktor dengan 4 ulangan dengan perbandingan puree labu kuning dan tepung

terigu sebanyak 6 taraf, yaitu P0 (0:100); P1 (10:90); P2 (20:80); P3 (30:70); P4

(40:60) dan P5 (50:50). Perbandingan puree labu kuning dan tepung terigu dapat

dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan puree labu kuning dan tepung terigu

Perlakuan Puree labu kuning (%) Tepung terigu (%)
P0 0 100
P1 10 90
P2 20 80
P3 30 70
P4
P5

40
50

60
50

Percobaan dilakukan sebanyak 4 ulangan dan 6 perlakuan percobaan yang telah

disusun dalam rancangan acak kelompok lengkap dapat dilihat pada Tabel 12.
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Tabel 12. Rancangan acak kelompok lengkap

Perlakuan Ulangan (U)
U1 U2 U3 U4

P0 P0U1 P3U2 P5U3 P4U4
P1 P1U1 P4U2 P4U3 P3U4
P2 P2U1 P0U2 P1U3 P0U4
P3
P4
P5

P3U1
P4UI
P5UI

P5U2
P2U2
P1U2

P2U3
P0U3
P3U3

P1U4
P5U4
P3U4

Pengamatan dilakukan terhadap produk chiffon cake meliputi sifat kimia yaitu

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar antioksidan, kadar lemak, kadar serat

kasar, kadar karbohidrat dan kadar antioksidan. Pengamatan sifat fisik produk

chiffon cake yaitu mengukur rasio pengembangan. Uji organoleptik yaitu warna,

aroma, dan tekstur chiffon cake menggunakan uji skoring, rasa dan penerimaan

keseluruhan menggunakan uji hedonik. Data dianalisis dengan analisis sidik

ragam untuk mendapatkan penduga ragam galat dan uji signifikansi untuk

mengetahui pengaruh perlakuan. Bila data yang dihasilkan berbeda nyata maka

dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ) pada taraf 5% untuk mengetahui

perbedaan antar perlakuan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

3.4.1 Pembuatan Puree Labu Kuning

Puree labu kuning diperoleh dari proses penghancuran labu kuning yang telah

dikukus terlebih dahulu. Pembuatan puree labu kuning diperoleh melalui

pengukusan labu kuning hingga matang kemudian dihancurkan dengan kehalusan

seperti bubur. Langkah awal sebelum pembuatan puree adalah pencucian labu
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kuning dengan air mengalir, pemotongan, pengukusan dan pengupasan. Langkah

kedua menghaluskan labu kuning yang telah dikupas menggunakan blender atau

mortar. Pada tahap pencucian labu kuning sebaiknya dilakukan saat sebelum

pengupasan labu kuning. Tujuannya adalah untuk menghindari berkurangnya

kandungan vitamin B dan vitamin C yang larut dalam air (Widayati dan

Damayanti, 2007). Tahap pembuatan puree labu kuning dapat dilihat pada

Gambar 3 dibawah ini.

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan puree labu kuning
Sumber : Widayati dan Damayanti (2007) yang dimodifikasi

3.4.2 Pembuatan Chiffon Cake Labu Kuning

Pembuatan chiffon cake merujuk pada proses pembuatan yang dilakukan oleh

Faridah (2008) yang dimodifikasi dengan penambahan puree labu kuning dan

Pencucian air mengalir

Pengukusan selama ±15 menit

Pengukusan selama 15 menit

Pemotongan

Penghancuran dengan blender

1 kg labu Kuning

770 gram puree labu
kuning

Pengambilan daging buah

Pengukusan selama 15 menit

230 gram kulit
dan biji
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tepung terigu sebanyak 6 taraf, yaitu P0 (0:100); P1 (10:90); P2 (20:80); P3

(30:70); P4 (40:60) dan P5 (50:50). Formulasi chiffon cake disajikan pada Tabel

13 puree labu kuning dan tepung terigu ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan

perlakuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pisahkan putih telur dan kuning

telur lalu mikser putih telur dengan kecepatan tinggi hingga menjadi kaku. Lalu,

tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil terus di mikser hingga adonan

menjadi sedikit lebih lembut. Di tempat terpisah, campurkan kuning telur, minyak

goreng, susu cair, puree labu kuning dan tepung terigu hingga terbentuk adonan

yang menyatu. Tahap selanjutnya adalah mencampurkan adonan putih telur dan

gula pasir yang sudah di mikser tadi kedalam adonan kuning telur dengan

menggunakan bantuan spatula plastik hingga adonan tercampur rata. Kemudian,

adonan dimasukan kedalam loyang ukuran 20x10 cm yang sudah dilapisi kertas

roti dan ratakan adonan kesemua sisi loyang. Lalu, panggang dalam oven dengan

suhu 170 ºC selama 30 menit. Formulasi pembuatan chiffon cake labu kuning

dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Formulasi pembuatan chiffon cake labu kuning

Formulasi P0 P1 P2 P3 P4 P5
Puree labu kuning
(gram)

0 10 20 30 40 50

Tepung terigu
(gram)

100 90 80 70 60 50

Minyak goreng (ml)
Susu cair (ml)

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

Gula pasir (gram) 80 80 80 80 80 80
Telur (butir) 5 5 5 5 5 5
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Berdasarkan Tabel 13 diatas bahan-bahan yang digunakan ditimbang secara benar

untuk menghindari kegagalan dalam proses pembuatan chiffon cake labu kuning.

Diagram alir proses pembuatan chiffon cake dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Diagram alir proses pembuatan chiffon cake
Sumber : Faridah (2008) yang dimodifikasi

Puree labu kuning : tepung terigu

Pemisahan putih telur dan kuning telur
dalam wadah terpisah

Bahan-bahan 1
yaitu gula pasir
dan putih telur

Pencampuran bahan baku kedalam
adonan 2 dan masukan adonan 1 secara

bertahap hingga tercampur rata

Pencampuran bahan 2 menggunakan
spatula plastik hingga tercampur rata

Pencetakan adonan kedalam loyang
dengan ukuran 20x10 cm

Pemanggangan adonan dengan oven
suhu170 ºC selama 30 menit

Chiffon cake

Pengocokan bahan 1 menggunakan
mikser hingga mengembang atau ±

selama 10 menit

Bahan-bahan 2
yaitu kuning
telur, minyak
goreng, susu cair

Adonan 2

Adonan 1
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3.5 Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan pada chiffon cake labu kuning adalah sifat

organoleptik yaitu uji skoring meliputi warna dan tekstur dan uji hedonik meliputi

aroma, rasa dan penerimaan keseluruhan. Formulasi terbaik akan dilanjutkan

dengan analisis fisik meliputi rasio pengembangan dan sifat kimia meliputi kadar

air, kadar abu, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar protein, kadar karbohidrat

dan aktifitas antioksidan.

3.5.1 Pengamatan Organoleptik

Pengamatan organoleptik yang dilakukan menggunakan panelis semi terlatih

sebanyak 20 orang meliputi warna, tekstur, aroma, rasa dan penerimaan

keseluruhan menggunakan uji skoring dan hedonik. Quisioner uji organoleptik

dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Quisioner uji organoleptik

Nama Panelis :
Sample : Chiffon cake labu kuning

UJI SKORING

Instruksi : Isilah tabel dibawah ini dengan cara mengevaluasi kriteria
penilaian menggunakan uji skoring dengan membandingkan pada kontrol
parameter 1 sampai 5 dibawah ini :

a. Warna b.   Tekstur
1. Sangat tidak kuning 1. Sangat tidak lembut
2. Tidak kuning 2. Tidak lembut
3. Agak kuning 3. Agak lembut
4. Kuning 4. Lembut
5. Sangat kuning 5. Sangat lembut

UJI HEDONIK

Instruksi : Isilah tabel dibawah ini dengan cara mengevaluasi kriteria
penilaian menggunakan uji hedonik menggunakan parameter 1 sampai 5
dibawah ini :

c. Keterangan
1. Sangat tidak suka

2. Tidak suka
3. Agak suka

4. Suka
5. Sangat suka

Komentar :
_________________________________________________________________

Kriteria
Kode Contoh
870 416 301 271 189 105

Warna
Tekstur

Kriteria
Kode Contoh
870 416 301 271 189 105

Aroma
Rasa
Penerimaan
keseluruhan
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3.5.2 Pengujian Fisik Rasio Pengembangan

Prosedur pengujian rasio pengembangan chiffon cake dilakukan dengan cara

mengukur volume bagian tengah adonan sebelum (a) dan sesudah (b)

pemanggangan. Pengukuran volume adonan dilakukan dengan cara mengukur

tinggi adonan pada bagian tengan dengan menggunakan lidi. Penentuan rasio

pengembangan dihitung dengan rumus :

Rumus:

Rasio pengembangan (%) : x 100%

Keterangan :
a = volume adonan chiffon cake sebelum pemanggangan
b = volume adonan chiffon cake setelah pemanggangan

3.5.3 Pengujian Kimia

a. Kadar Air

Kadar air chiffon cake diuji dengan metode oven (AOAC No. 925.10, 2005).

Kadar air ditentukan dengan menggunakan metode oven padu suhu ±103 ˚C.

Sampel yang dipergunakan adalah 2 gram chiffon cake labu kuning yang

dimasukkan kedalam cawan yang telah dioven dan diketahui beratnya. Kemudian,

dimasukan kedalam oven yang memiliki suhu  ± 103 ˚C selama 3 – 5 jam. Setelah

proses pengovenan selesai cawan didinginkan dalam desikator selama 30 menit

dan ditimbang dengan neraca analitik. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat

konstan. Bila penimbangan kedua mencapai pengurangan bobot tidak lebih dari

0,002 gram dari penimbangan pertama maka dianggap konstan. Penentuan kadar

air dihitung dengan rumus :
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Rumus :

Kadar air (% berat basah): x 100%

Keterangan:
a = berat cawan dan sampel akhir (gram)
b = berat cawan (gram)
c = berat sampel awal (gram)

b. Kadar Abu

Kadar abu chiffon cake diuji menggunakan metode oven (AOAC No.950.49,

2005). Prinsipnya adalah pembakaran bahan-bahan organik yang diuraikan

menjadi air (H2O) dan karbondioksida (CO2) tetapi zat anorganik tidak terbakar

yang disebut abu. Prosedur analisinya adalah cawan yang akan digunakan dioven

terlebih dahulu selama 30 menit pada suhu 100- 105 ˚C. Cawan didinginkan

dalam desikator untuk menghilangkan uap air dan ditimbang (b). Sampel

ditimbang sebanyak 2 gram dalam cawan yang sudah dikeringkan (c), kemudian

dibakar di atas nyala pembakar sampai tidak berasap dan dilanjutkan dengan

pengabuan di dalam tanur bersuhu 550-600 ˚C sampai pengabuan sempurna.

Sampel yang sudah diabukan didinginkan dalam desikator dan ditimbang (a).

Tahap pembakaran dalam tanur diulangi sampai didapat berat yang konstan.

Penentuan kadar abu dihitung dengan rumus :

Rumus :

Kadar abu (% berat basah): x 100%

Keterangan:
a = berat cawan dan sampel akhir (gram)
b = berat cawan (gram)
c = berat sampel awal (gram)
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c. Kadar Lemak

Kadar lemak chiffon cake diuji menggunakan metode soxhlet (AOAC No. 923.05,

2005). Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam oven bersuhu 100-

105 ˚C selama 30 menit, didinginkan dalam desikator dan ditimbang (b). Sampel

ditimbang sebanyak 2 gram (c) dan dimasukkan ke dalam kertas saring, ditutup

dengan kapas bebas lemak dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi soxhlet yang

telah dihubungkan dengan labu lemak. Sampel sebelumnya telah dioven dan

diketahui bobotnya. Pelarut heksana dituangkan sampai sampel terendam, dan

dilakukan refluks atau ekstraksi selama selama 5-6 jam atau sampai pelarut

heksane yang turun ke labu lemak berwarna jernih. Pelarut heksane yang telah

digunakan, disuling, dan ditampung. Ekstrak lemak yang terdapat di dalam labu

lemak dikeringkan di dalam oven pada suhu 100-105 ˚C selama 1 jam. Labu

lemak didinginkan di dalam desikator dan ditimbang (a). Tahap pengeringan labu

lemak diulangi sampai diperoleh bobot yang konstan. Penentuan kadar lemak

dihitung dengan rumus :

Rumus :

Kadar lemak (%) = x 100%

Keterangan :
a = berat labu lemak + lemak hasil ekstraksi (gram)
b = berat labu lemak (gram)
c = berat sampel (gram)

d. Kadar Serat Kasar

Kadar serat kasar chiffon cake menggunakan metode gravimetri. Prinsipnya

adalah sampel yang dihidrolisis dengan asam kuat dan basa kuat encer. Sehingga

karbohidrat, protein, dan zat – zat lain terhidrolisis dan larut, kemudian disaring



36

dan dicuci dengan air panas yang mengandung asam dan alkohol, selnajutnya

dikeringkan dan ditimbang sampai bobot konstan. Prosedur analisisnya adalah

sample chiffon cake yang sudah di ekstraksi kadar lemaknya dihaluskan dan

timbang 2 gram (c). Dimasukkan dalam erlenmeyer 600 ml tambahkan H2SO4

200 ml tutup dengan pendingin balik dan panaskan selama 30 menit. Timbang

kertas saring whatman 54 (b). Dan saring suspensi melalui kertas saring whatman

54 dengan akuades panas (suhu 80-90 ˚C) sampai air cucian tidak bersifat asam

lagi (diperiksa dengan indikator universal). Residu yang tertinggal dalam

erlenmeyer dicuci. Pindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam

erlenmeyer kembali dengan ditambahkan 200 ml NaOH dan didihkan lagi dengan

pendingin balik selama 30 menit. Saring dengan kertas saring whatman 54 kering

yang diketahui beratnya, residu dicuci dengan 25 ml larutan K2SO4 10%. Dicuci

kembali residu dengan 15 ml akuades panas (suhu 80-90 ˚C), kemudian dengan

15 ml alkohol 95% terakhir adalah dikeringkan kertas saring dengan isinya dalam

oven pada suhu 105 ˚C, didinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai berat

konstan (a). Penentuan kadar serat kasar dihitung dengan rumus :

Rumus:

Kadar serat kasar (%) = x 100%

Keterangan:
a = berat kertas saring + residu setelah dikeringkan
b = berat kertas saring
c = berat sampel
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e. Kadar Karbohidrat By Difference

Sejumlah teknik analisis telah dikembangkan untuk mengukur jumlah dan tipe

karbohidrat yang ada di bahan pangan. Kadar karbohidrat di bahan pangan dapat

diketahui dengan menghitung persentase yang tersisa setelah semua komponen

lain telah diukur (total carbohydrate by difference) sesuai dengan SNI 01-2891-

1992. Penentuan kadar karbohidrat by difference dihitung dengan rumus :

Rumus:

Kadar Karbohidrat (%) = 100 % - (% kadar air + % kadar abu + % kadar protein +

% kadar lemak + % kadar serat kasar)

f. Kadar Antioksidan

Uji kadar antioksidan menggunakan metode penangkal radikal bebas (DPPH).

Prosedur pembuatan pertama adalah membuat larutan sampel bahan yang

diekstrak pekat dengan variasi konsentrasi 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm,

dan 500 ppm, menggunakan pelarut dimetil sulfoksida. Kemudian, pipet larutan

sebanyak 0,2 ml larutan ke dalam vial, kemudian ditambahkan 3,8 ml larutan

DPPH 50 µM. Homogenkan larutan dan biarkan selama 30 menit ditempat yang

redup dan minim cahaya. Serapan diukur dengan spektrofotometer UV-Vis pada

panjang gelombang 517 nm. Kontrol diukur menggunakan sampel α-tokoferol dan

diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm.

Penentuan kadar antioksidan dihitung dengan rumus :

Rumus :

Inhibisi (%) = x 100%



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Chiffon cake pada perlakuan perbandingan 50% puree labu kuning : 50% tepung

(P5) menghasilkan karakteristik chiffon cake terbaik dengan sifat kimia yaitu

kadar air chiffon cake sebesar 40.6463%, hal ini masih sesuai dengan SNI. Kadar

abu chiffon cake sebesar 0.8694%, hal ini sesuai dengan SNI. Sedangkan pada

kadar protein, lemak, serat kasar, dan karbohidrat berturut-turut adalah 6.8061%,

5.1914%, 0.7632%, dan 45.7235% dan belum memiliki standar SNI khusus yang

megatur. Sifat fisik yang dihasilkan yaitu rasio pengembangan sebesar 35.5%

yang masih dalam kategori normal dan simetris. Dan organoleptik yang dihasilkan

yaitu warna kuning, tekstur lembut, aroma dan rasa disukai panelis, dan

penerimaan keseluruhan disukai oleh panelis.

5.2 Saran

Disarankan untuk mengurangi bobot formulasi dari susu cair supaya

menghasilkan kadar air kurang dari 40 % sesuai SNI kue basah 01-4309-1996.
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