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 II  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1        Labu ( Cucurbita ) 

Tanaman labu termasuk dalam keluarga buah labu-labuan atau 

Cucurbitaceae,  dan masih  sekerabat  dengan  melon  (Cucumis  melo) dan  

mentimun  (Cucumis  sativum).  Biasanya  yang  dinamakan  “labu” dalam  

pengertian  waluh  atau  pumpkin.  Labu  ini  tergolong  jenis tanaman  semusim  

sebab  setelah  selesai  berbuah  akan  mati. Oleh  karena  itu  tanaman  labu  di  

daerah  pedesaan  sering  dijadikan tanaman  tumpangsari.  Tanaman  labu  

memerlukan  suhu sekitar  25-30o C,  labu  tidak  memerlukan  ketinggian  tempat  

yang  khusus.  Keistimewaan  lain  dari  tanaman  labu  adalah  dapat  ditanam di  

lahan-lahan  yag  kering  atau  tegalan  yang  masih  tersedia  luas  di  Negara  

kita.  Di  Indonesia  penyebaran  labu  juga  telah  merata,  hampir  di  semua  

kepulauan  nusantara  terdapat  tanaman  labu,  karena di samping cara  

penanaman dan  pemeliharaannya mudah  labu  memang  dapat  menjadi  sumber  

pangan  yang  dapat  diandalkan (Anonim, 2010a). 

Labu  memiliki  kandungan  gizi  yang  cukup  lengkap  seperti 

karbohidrat,  protein  dan  vitamin-vitamin.  Karena  kandungan  gizinya yang 

cukup  lengkap ini,  labu dapat menjadi  sumber gizi  yang  sangat  potensial  dan  

harganya  pun  terjangkau  oleh  masyarakat  yang  membutuhkannya.  Labu  

dapat  dijadikan  juga  bahan  pangan  yang  memiliki  kandungan  karbohidrat  

yang  cukup  tinggi.  Dengan  adanya 5 perkembangan teknologi pengolahan 

pangan  yang canggih,  labu dapat  menjadi  bahan untuk  pembuatan berbagai 
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jenis  makanan  seperti  roti, manisan, dodol, tepung, dan lain sebagainya 

(Anonim,2010a). 

Labu  mempunyai  banyak  varietas,  lebih dari  40  jenis,  tetapi  baru  

beberapa  jenis  yang  sudah  dimanfaatkan  sebagai  bahan pangan.  Di  sisi  lain,  

buah  dari  tanaman  merambat  ini  sangat  kaya  akan  kandungan  serat,  

vitamin,  mineral,  dan  air.  Banyak  pakar  gizi dan  kesehatan  berkomentar  

kalau  labu  bermanfaat  untuk  kesehatan  (Anonim, 2010a).  

2.2       Labu Kuning ( Cucurbita moschata durch) 

Tanaman  labu kuning merupakan tanaman semusim yang bersifat menjalar  

atau  memanjat dengan  perantaraan alat pemegang berbentuk pilin atau spiral,  

berbatang  basah dengan  panjang  5-25 m. Tanaman labu kuning mempunyai 

sulur dahan berbentuk  spiral  yang  keluar  di sisi tangkai daun. Labu  kuning  

merupakan  satu-satunya  buah  yang  awet  atau  tahan  lama. Labu kuning akan 

awet bila disimpan di tempat yang bersih dan kering, serta tidak ada luka pada 

buah tersebut (Soedarya, 2006). 

Labu kuning berasal dari genus cucurbita memiliki tiga macam yaitu 

cucurbita  pepo, cucurbita  maxima dan  cucurbita  moschata.  Labu  kuning yang  

berukuran  kecil  termasuk cucurbita pepo dan labu kuning berukuran besar 

termasuk pada cucurbita maxima.  Cucurbita moschata sangat cocok memiliki  

kulit  yang  keras  ketika  matang.  Cucurbita moschata  biasanya paling  banyak  

terdapat di Asia dan Amerika (See et al,2007). 

Buah  labu  kuning sering disebut waluh (Jawa Tengah), labu parang (Jawa 

Barat) ataupun  pumpkin (inggris).  Tanaman  labu  kuning  merupakan suatu jenis 

tanaman sayuran menjalar dari famili cucurbitaceae (Hendrasty, 2003). 
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Berikut klasifikasi pada labu kuning, Kingdom(plantae), Subkingdom 

(Viridae Plantae),  Infrakingdom (Streptophyta), Divisi (Trcheophyta), Subdivisi 

(Spermatophyta), Infradivisi (Angiospermae), Kelas (Magnoliopsida), Superordo 

(Rosanae), Ordo(Cucurbitales), Family(Cucurbitaseae), Gen(Cucurbita L.), 

Spesies (Cucurbita Moschata).  Duchesne (Intergrated Taxonomic Information 

Syste, 2013). 

Bentuk  labu  kuning  bermacam-macam  tergantung  jenis  dan varietasnya.  

Labu  kuning  terdiri dari  lapisan  kulit luar  yang  keras dan  lapisan daging  buah  

yang  merupakan  timbunan  makanan.  

Menurut Suprapti (2005), ada beberapa jenis labu kuning  yang ada di 

indonesia yaitu jenis bokor atau cerme, jenis kelenting dan jenis ular sebagaimana 

yng ditunjukkan pada Gambar 1. 

   A             B     C 

   

Gambar 1. A : Labu Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis bokor atau cerme, 

B: Labu Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis kelenting, C: Labu 

Kuning (Cucurbita maxima durch) Jenis ular (Anonim, 2008) 

Jenis bokor atau cerme ciri-cirinya; Terdapat alur, berbentuk bulat pipih, 

batangnya bersulur panjang (3-5 m), warna daging buah kuning dan tebal, rasanya 

gurih manis berdaging  halus dan beratnya  mencapai  4-5  kg  atau  lebih  dengan  

masa panen 3-4 bulan. Jenis kelenting ciri-cirinya; Buah berbentuk lonjong (oval 
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memanjang), kulitnya berwarna kuning,  beratnya  mencapai  2-5 kg,  salurnya 

panjang (3-5 m) masa panen 4,5-6 bulan. Jenis ular ciri-cirinya; Buahnya panjang  

ramping, daging buahnya berwarna kuning, beratnya antara 1-3 kg. Beberapa 

jenis waluh ular kadang-kadang buahnya kasar dan rasanya tidak enak. 

Ada dua macam proses pematangan buah yaitu klimakterik dan non 

klimakterik.  Klimakterik adalah suatu  pola perubahan dalam  respirasi buah atau 

sayur.  Meningkatkan proses  respirasi  ini  tergantung  beberapa  hal,  yaitu, 

jumlah etilen yang dihasilkan, meningkatnya sintesa protein dan RNA.  Jadi 

klimakterik adalah  suatu periode mendadak yang unik bagi buah-buahan tertentu,  

dimana  secara  biologis diawali dengan proses pembuatan etilen. Proses ini 

ditandai dengan adanya perubahan dari proses pertumbuhan, peningkatan 

pernafasan dan mulainya proses pematangan klimakterik (Winarno, 2002).  Labu 

kuning termasuk golongan  klimakterik  karena  setelah melalui proses 

pemanenan, buah labu kuning masih dapat mengalami proses pematangan. 

Buah labu kuning merupakan salah satu buah yang memiliki potensi 

sebagai  sumber  provitamin A nabati berupa  β- karoten.  Kandungan  

provitamin A dalam labu kuning sebesar 767 µg/g bahan (Gardjito, 2005).  

Karoten  adalah  pigmen  utama dalam membetuk warna merah, orange, 

kuning dan hijau pada buah dan sayur. Karoten mempunyai sifat fungisional 

sebagai antioksidan yang melindungi sel dan jaringan dari kerusakan akibat 

adanya radikal bebas dalam tubuh. Karoten juga berhubungan dengan peningkatan 

fungsi sistem kekebalan tubuh,  melindungi dari kerusakan akibat paparan sinar  

matahari dan menghambat pertumbuhan kanker (Russel, 2006).Tabel 1 

menunjukan kandungan gizi labu kuning per 100 gram bahan. 
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 Tabel 1. Kandungan gizi pada labu kuning per 100 gram bahan 
Kandungan gizi Kadar 

Energi (Kal)                                                                2,9 
Protein (g)                                                                   1,1 
Lemak (g)                                                                   0,3 
Karbohidrat/pati (g)                                                     6,6 
Kalsium (mg)                                                               4,5 
Fosfor (mg)                                                                64,0 
Zat besi (mg)                                                                1,4 
Vitamin A (SI)                                                          180,0 
Vitamin B (mg)                                                             0,9 
Vitamin C (mg)                                                           52,0 
Air (%)                                                                        91,20 
BDD ((%)                                                                    77,0 

Sumber : Sudarto,2000 

Labu  kuning  dianggap  sebagai  rajanya  β-karoten. Keunggulan β-

karoten,  antara lain adalah dapat meningkatkan sistem imunitas  serta  mencegah  

penyakit  jantung  dan  kanker.  Dikatakan sebagai  rajanya  β-karoten  sebab  

kandungan  karotennya  sangat tinggi, seperti  lutein,  zeaxanthin,  dan  karoten,  

yang  memberi  warna  kuning  pada  labu  kuning  yang  membantu  melindungi  

tubuh  dengan menetralkan  molekul  oksigen  jahat  yang  disebut  juga  radikal  

bebas (Anonim, 2010c). 

Betakaroten  adalah salah satu jenis senyawa hidrokarbon karotenoid yang 

merupakan senyawa golongan tetraterpenoid. Adanya ikatan ganda menyebabkan 

betakaroten peka terhadap oksidasi. Oksidasi betakaroten lebih cepat dengan 

adanya sinar, katalis logam khususnya tembaga, besi dan mangan. Oksidasi akan 

terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan rangkap. 

Betakaroten merupakan penangkap oksigen dan sebagai antioksidan yang 

potensial, tetapi betakaroten aktif dalam mengikatradikal bebas bila hanya tersedia 

oksigen 2-20%. Pada tekanan oksigen tinggi kisaran fisiologis, karoten dapat 

bersifat pro-oksidan (Winarsi, 2007). 
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Betakaroten  memiliki beberapa manfaat, yang pertama adalah sebagai 

prekursor vitamin A. Penelitian dari National Cancer Institute dalam Astawan 

dan Andreas (2008), menunjukan bahwa selain baik untuk mata, makanan yang 

kaya betakaroten juga baik untuk pencegahan penyakit kanker. Betakaroten 

memiliki kemampuan sebagai antioksidan yang dapat berperan penting dalam 

menstabilkan radikal berinti karbon, sehingga dapat bermanfaat untuk mengurangi 

risiko terjadinya kanker. Astawan dan Andreas (2008) menyatakan bahwa 

mengkonsumsi  betakaroten sebanyak 3.071,93 IU per  kilogram  berat  badan 

dapat  memberikan  efek analgetik dan anti-inflamasi terhadap tubuh. Struktur 

betakaroten dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

       Gambar 2. Struktur Betakaroten (Almatsier, 2002).  

 

Komposisi dari setiap sayuran atau buah-buahan tidak sama. Hal ini 

dipengaruhi oleh  beberapa faktor,  antara lain perbedaan  varietas,  keadaan 

iklim tempat tumbuh, cara pemeliharaan tanaman, cara pemanenan, tingkat 

kematangan pada waktu dipanen, dan kondisi penyimpanan setelah dipane. 

Contohnya kandungan karotenoid dapat dipengaruhi faktor-faktor seperti 

varietas, tingkat kematanga, lingkungan, dan kondisi penyimpanan (Yuliani, 

2005).  

Menurut Sudarto (2000) selain  jenis  labu  kuning  dari  lokal  ada  juga  

labu  kuning  yang impor  dari  negara-negara  lain,  dengan  ciri  khas  labu  
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kuning  yang berbeda-beda. Jenis varietas  labu kuning import dari negara lain 

yaitu : 

a. Jenis  labu  kuning Taiwan (early price,  first taste,  mukua,  pride phoenix,   

mixta pangalo) ciri-cirinya ; Buah  berukuran  kecil-kecil, berat berkisar  

1-2 kg/ buah, rasa buah enak,  padat,  manis,  dan  memiliki  kadar  air  

yang  rendah, warna buah kuning tajam,  menarik, umur panen 90 hari. 

b. Jenis Labu kuning Amerika ciri-cirinya ; Tahan terhadap hama penyakit, 

bersulur pendek. 

c. Labu kuning Australia dan jepang ciri-cirinya ; Daging buah muda terurai,  

berat buah 1-2 kg,  ukuran buah besar. 

d. Labu kuning Zapello dari Denmark ciri-cirinya ; Termasuk jenis labu 

kuning bokor,  bentuk buah bulat,  warna kulit kuning,  ukuran bijinya 

kecil dari pada labu kuning local. 

e. Labu  kuning  Kobaca dari  jepang  (Melano formis  makino, Tetsukabuto, 

Ohgata tersuma buko,  Miyoko) ciri-cirinya ; Bentuk buah mungil, berat 2 

kg/ buah, kulitnya hijau berbecak kuning atau coklat muda, daging buah 

berwarna kuning keemasan, halus,  gempi,  rasanya manis. 

2.3       Tepung Labu kuning 

Tepung  labu  kuning  adalah  tepung  dengan  butiran  halus,  lolos  

ayakan  60 mesh,  berwarna putih  kekuningan,  berbau khas labu kuning, kadar 

air +13%.  Kondisi fisik tepung labu kuning ini sangat dipengaruhi oleh kondisi 

bahan dasar dan suhu pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu kuning, 

semakin tinggi kandungan gulanya. Oleh karena kandungan gula labu kuning 

yang tinggi ini, apabila suhu yang digunakan pada proses pengeringan terlalu 
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tinggi, tepung  yang  dihasilkan akan  menggumpal dan  berbau  caramel 

(Hendrasty, 2003). 

 Tepung labu kuning mempunyai sifat spesifik dengan aroma khas. Secara 

umum tepung tersebut berpotensi sebagai pendamping terigu dan tepung beras 

dalam berbagai produk olahan pangan. Produk olahan dari tepung labu kuning 

mempunyai warna dan  rasa yang  spesifik, sehingga lebih disukai oleh  

konsumen. Tahapan  pembuatan  tepung dari buah labu kuning sebagai berikut: 

labu kuning harus dipilih yang mankal yaitu buah dipanen kira-kira 5-10 hari 

lebih awal dari umur panen semestinya. Buah yang masak optimum tidak sesuai 

disebut tepung karena kadar airnya tinggi, daging buahnya lembek, kadar patinya 

rendah. Setelah dikupas kulitnya labu dibelah-belah dan dilakukan pemblansiran 

yaitu perlakuan dengan uap panas selama 5-10 menit. Dan dalam skala rumah 

tangga, tahapan ini dapat dilakukan seperti mengukus nasi tetapi tidak perlu 

ditutup. Selanjutnya labu dirajang dengan ketebalan 0,1-0,3 cm. hasil perajangan 

tersebut dinamakan sewut untuk menghasilkan butiran kecil (lolos 20 mesh) dan 

penggilingan atau penepungan menggunakan saringan lebih halus ( 80 mesh) 

penggilingan sewut kering menjadi tepung labu kuning dapat menggunakan mesin 

penepung beras (Astawan, 2004). Komposisi kimia labu kuning segar dan tepung 

labu kuning yang ditunjukkan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi kimia Labu kuning segar dan Tepung Labu kuning 
Parameter  Labu segar  Tepung labu  

*(%) ** *(%) ** 
Air  
Lemak  
Protein  
Karbohidrat  
Abu  
serat  
Beta karoten 

92,24 
0,15 
0,98 
5,31 
0,76 
0,56 

87,3 g 
0,09 g 
1,34 g 
4,38 g 
2,48 g 
0,67 g 
1079,6 µg 

10,96 
0,80 
9,65 
72,41 
5,37 
0,81 

14,95 g 
1,62 g 
15,69 g 
4,21 g 
5,78 g 
3,07 g 
4857,6 µg 

    Sumber : * see et al., (2007),** Usha et al., (2010) 
 

Kualitas  tepung labu kuning ditentukan oleh komponen penyusunnya 

yang  menentukan  sifat fungsional adonan maupun produk tepung yang 

dihasilkan  serta suspensinya dalam air.  Tepung  labu  kuning  mengandung  

77,65 %  karbohidrat,  0,08 %  lemak, 5,04 %  protein,  11,14 % air, 5,89 % abu. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa kandungan  protein  tepung  labu  kuning lebih 

tinggi dibandingkan dengan tepung pisang, tepung sukun,  tepung ubi kayu dan 

tepung ubi jalar (Hendrasty, 2003). 

Table 3. Komposisi Kimia Aneka Tepung Umbi-umbian dab Buah-buahan 
 
Komoditas  

Kadar (%) 
    Air              Abu               Protein            Lemak        Karbohidrat  

Pisang                10,11          2,66                  3,05               0,28              84,01 
Sukun                 9,09            2,83                  3,64               0,41             84,03 
Labu kuning     11,14          5,89                    5,04               0,08             77,65 
Ubi kayu            7,80            2,22                   1,60               0,51             87,87 
Ubi Jarar            7,80            2,16                   2,16               0,83             86,95 

 Sumber : Widowati,dkk (2001) 
 
2.4       Bakpao 

Menurut  Noer  (2010)  bakpao  termasuk  kedalam  jenis  roti,  bakpao 

merupakan makanan tradisional Tionghoa. Dikenal sebagai bakpao.  Bakpao  

sendiri  berarti  harfiah  adalah  baozi yang  berisidaging. Baozi sendiri  dapat  

diisi  dengan  bahan  lainnya  seperti  daging  ayam,  sayur-sayuran,  serikaya  

manis,  selai  kacangkedelai,  kacang azuki,  kacang  hijau, dan  sebagainya,  
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sesuai  selera. Kulit  bakpao  dibuat  dari adonan  tepung  terigu  yang  setelah  

diberikan  isian , dibiarkan  sampai mengembang  lalu dikukus dan matang  

(Anonim, 2011e).  

Cara pembuatan bakpao masih tergolong tradisional, hal inilah yang 

membuat  bakpao  menjadi  sangat  banyak  digemari.  Penilaian kualitas mutu 

roti yang baik menurut Anonim (2001) dapat dilihat sebagai berikut ini: Eksternal 

yaitu volume  roti  lebih  besar,  makin  lembut  rotinya  jika  ditekan dengan 

tangan, warna kulit (bloom), berwarna kuning kecoklatan, ratanya  hasil  

pembakaran,  semua  bagian  kulit  roti  mengalami  pembakaran, bentuk  roti  

semetris, patahan atau  sobekan  roti  yang  baik  pada  pinggiran-pinggiran  atau 

ujung  roti terbuka bagian atasnya, kerak roti tipis dan tidak mudah pecah. Internal 

yaitu butiran  remah  roti  panjang,  seragam,  dinding  selnya tipis,  tidak kasar 

dan tidak tebal, tekstur  halus,  lembut  dan  elastis.  Jika  roti dipotong  atau 

diremas, maka secara  perlahan  roti akan  kembali kebentuk semula, warna 

remang terang, aroma khas dari gandum dan yeast, rasa manis,  gurih dan dapat 

diterima dipasaran. 

2.5 Bahan- bahan untuk Pembuatan Bakpao        

2.5.1 Tepung Terigu 

Tepung  memiliki  peranan penting dalam industri pangan terutama industri  

roti dan mie.  Di Indonesia tepung  yang umum digunakan dalam industri  pangan  

baru  terbatas  pada  tepung  terigu  yang berasal dari biji gandum.  Akan tetapi 

keterbatasan biji gandum merupakan kendala karena sulitnya dibudidayakan di 

Indonesia yang beriklim tropis dan lembab,  sehingga dalam  pemenuhannya  

Indonesia  harus  mengimpor dari negara lain. Di samping  itu petani tidak banyak 
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terkait dalam agroindustri tepung terigu tersebut. Guna mengantisipasi hal 

tersebut pemerintah Indonesia telah menentukan strategi pengembangan industri 

pangan dan gizi melalui pengembangan  industri  tepung  umbi- umbian  dan  

buah  (Winarno, 2003). 

Tepung berfungsi sebagai pembentuk kerangka. Tepung yang baik 

dicirikan dengan adanya protein yang cukup baik berkualitas maupun 

kuantitasnya, mempunyai sifat elastisitas yang tinggi untuk menahan gas, 

mempunyai kekuatan dan  stabilitas artinya  adonan dan  tepung tersebut memiliki 

bentuk yang tetap setelah pembentukan adonan dan daya serap yang tinggi. Hal 

ini berkaitan dengana kemampuan tepung untuk menyerap dan menahan sejumlah  

air sampai batas optimum (Setiawan, 2013). 

Tepung terigu merupakan hasil olahan dari gandum. Tepung terigu  

digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan roti, biscuit/cookies, cake, 

pastry, muffins, makaroni, spaghetti, waffles, makanan siap saji dan  makanan 

bayi dan beberapa kue-kue Indonesia. Tanpa tepung terigu kita tidak akan dapat 

membuat produk bakery dengan baik. Tepung terigu berdasarkan kandungan 

protein digolongkan pada tiga macam yaitu : 

1) Hard Flour (terigu protein tinggi) 

Tepung  terigu yang  mempunyai  kadar  gluten antara 12%-13%.  Tepung 

ini diperoleh dari gandum keras (hard wheat). Tingginya kadar protein 

menjadikan sifatnya  mudah  dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, 

elastis dan mudah digiling. Karakteristik ini menjadikan tepung terigu hard  wheat 

sangat cocok untuk bahan baku roti,  mie dan  pasta  karena  sifatnya elastis dan 

mudah difermentasikan.  Kandungan glutennya yang tinggi akan membentuk  
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jaringan  elasti selama proses  pengadukan.  Pada  tahap fermentasi gas  yang  

terbentuk oleh  ragi akan tertahan oleh jaringan gluten, hasilnya adonan roti akan 

mengembang besar dan empuk teksturnya. 

Tepung  hard  flour  ini  mempunyai  sifat-sifat  yaitu mampu menyerap air 

dalam jumlah yang relatif tinggi dan derajat pengembang yang tinggi, 

memerlukan waktu pengadukan yang lama,memerlukan hanya sedikit ragi, 

medium Flour  (terigu protein sedang) 

Jenis terigu medium wheat mengandung 10%-11%. Sebagian orang 

mengenalnya dengan sebutan  all-purpose flour  atau  tepung  serba guna.  Dibuat 

dari campuran tepug terigu hard wheat dan soft wheat sehingga karakteristiknya 

diantara kedua jenis tepung tersebut. Tepung ini cocok untuk membuat adonan 

fermentasi dengan tingkat pengembangan sedang,  seperti donat,  bakpau,  wafel,  

panada atau aneka cake dan muffin. 

2) Soft Flour (terigu protein rendah) 

Tepung ini dibuat dari gandum lunak dengan kandungan protein gluten 8%-

9%. Sifatnya, memiliki daya serap air yang rendah sehingga akan menghasilkan 

adonan yang sukar diuleni, tidak elastis, lengket dan daya pengembangannya 

rendah serta penggunaan  ragi  yang  banyak.  Cocok untuk membuat kue kering 

(cookies dan biscuit ), pastel dan kue-kue yang tidak memerlukan proses 

fermentasi.  Jenis tepung lunak memiliki presentase gluten yang  rendah,  adonan  

kurang  elastis dan tidak baik menahan  gas. Tetapi tepung  lunak  ini  

memerlukan energi yang lebih kecil dalam pencampuran dan pengocokan  adonan  

dibandingkan  dengan  jenis tepung  keras.  Pada pembuatan produk roti ini 
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menggunakan tepung protein tinggi karena kadar glutennya sangat tinggi. 

(Fardiah, 2008 ). 

Menurut Artama (2001) tepung merupakan produk utama yang dihasilkan 

dari proses penggilingan biji gandum dengan sistem pengecilan (reduksi) 

bertahap. Tepung  yang digiling secara modern adalah suatu proses dimana  biji  

gandum dipisahkan  menjadi  beberapa bagian  melalui serangkaian proses yaitu 

penggilingan,  pelumatan atau penumbukan,  dan pengayakan.  Sifat yang  

membedakan antara tepung gandum dengan tepung lain adalah bentuk udara,  uap 

air,  gas  CO2 dan akibatnya akan terbentuk struktur  spons pada produk yang 

dihasilkan.  Hal ini dapat terjadi karena tepung gandum mengandung  protein  

gluten  yang  bersifat  lentur dan rentang.  Kelenturan gluten  terutama ditentukan 

oleh glutenin sedangkan  kerentanganya ditentukan oleh glidanin. Komposisi 

unsur gizi yang terkandung di dalam tepung terigu, dapat dilihat dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Unsur Gizi Tepung Terigu per 100 gram bahan 
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

Sumber : Budiyanto (2001) 
 

Penambahan tepung yang mengandung gluten seperti tepung terigu 

dimaksudkan untuk membantu penangkapan gas-gas CO2 hasil fermentasi 

khamir. Gluten terbentuk ketika tepung terigu dicampurkan dengan air. Gluten 

Unsur Gizi Kadar/100 g bahan 
Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Karbohidrat (g) 
Fosfor (mg) 
Kalsium (mg) 
Zat besi (mg) 
Vitamin A (SI) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 

365,0 
     8,9 
      1,3 
    77,3 
   106,0 

                16,0 
       1,2 

                  0,0 
          0,12 

                   0,0 

Air (g) 
Bydd (g) 

        12,0 
      100,0 
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terbentuk dari dua komplek yang dikenal sebagai gliadin dan glutenin. Glutenin 

membantu terbentuknya kekuatan dan kekerasan adonan . gliadin lebih lembut  

dan mempengaruhi perpaduan dan elastisitas adonan. Glutenin mengandung lebih 

banyak lipida dalam tepung terigu dalam bentuk lipoprotein (Widianto dkk., 

2002). 

Tepung  pensubstitusi terigu yang tidak mengandung gluten dapat 

menyebabkan substitusi yang dilakukan tersebut menurunkan kadar da mutu 

gluten dari tepung yang disubstitusi, karena gluten merupakan suatu massa yang 

sebagian besar terdiri dari protein, lengket seperti karet dan dapat diperoleh dari 

tepung gandum, dengan cara membuat adonan dan mencucinya dengan air 

mengalir (Artama, 2001). 

2.5.2       Ragi (Saccharomyces cerevisiae) 

Menurut  Mudjajanto dkk, (2009)  dalam  pembuatan  roti,  sebagian besar  

ragi  berasal  dari  mikroba  jenis  Saccharomyces cerevisiae.  Ragi merupakan 

bahan pengembang adonan dengan produksi gas karbondioksida.  Ragi terdiri dari 

sejumlah  kecil  enzim,  termasuk  protease,  lipase,  invertase,  maltase  dan  

zymase.  Enzim  yang  penting  dalam  ragi  adalah  invertase,  maltase  dan  

zymase.  Enzim  invertase  dalam  ragi  bertanggung  jawab  terhadap  awal  

aktivitas fermentasi.  Enzym  ini  mengubah  gula  (sukrosa)  yang  terlarut  dalam  

air  menjadi  gula  sederhana  yang  terdiri  atas  glokosa  dan  fruktosa.  Gula 

sederhana  kemudian  dipecah  menjadi  karbondioksida  dan  alkohol.  Enzim  

amilase  yang  terdapat  dalam  tepung  mampu  memproduksi  maltose  yang 

dapat  dikonsumsi  oleh  ragi  sehingga  fermentasi  terus  berlangsung.  Proses 

pengembangan  adonan  dapat  terjadi  apabila  ragi  dicampur  dengan  bahan- 
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bahan  lain  dalam  pembuatan  roti,  maka  ragi  akan  menghasilkan  CO2.  Gas 

inilah  yang  menjadikan  adonan  roti  menjadi  mengembang.  Proses  

pengembangan  adonan  yang  dilakukan oleh  ragi ditunjang oleh penggunaan 

bahan lain yaitu gula sebagai sumber energi. Menurut Mudjajanto( 2009), jenis 

ragi ada tiga yaitu :  

(1) Compressed Yeast.  

Jenis  ragi  tersebut  mengandung  70%  kadar  air.  Penyimpanannya  harus 

pada suhu rendah, agar kemampuannya dalam pembentukan gas terjaga. 

Penyimpanan terbaik pada suhu 1° C.  

(2) Active dry yeast.  

Jenis  ragi  tersebut  mengandung  kadar  air  7,5%  -  9%.  Sebelum dipakai  

ragi  harus  direndam  air  terlebih dahulu dengan perbandingan 4 : 1 ( 4 Kg air : 1 

Kg dry yeast ) dengan suhu air ± 10 menit.  

(3) Instant dry yeast  

Ragi  jenis  ini  hampir  sama  dengan  active  dry  yeast.  Bedanya,  ragi  

ini tidak  perlu  direndam  sebelum  dipakai.  Jika  bungkus  sudah  dibuka,  ragi 

tersebut  harus  segera  digunakan.  Contoh  ragi  jenis  ini  yang  beredar  di pasar  

yaitu  fermipan.  Ragi  yang  dipakai  dalam  pembuatan  roti  dan  bakpao  

biasanya  jenis Instant  dry  yeast  yang  pemakaiannya  lansung  dicampurkan  

dengan  bahan  lainnya.  Penggunaan ragi  1,5  –  2 %  dari  total  tepung  terigu.  

Fungsi ragi adalah  mengembangkan adonan dengan memproduksi gas CO2,  

memberikan rasa dan aroma, dan  memperlunak gluten ( Mudjajanto,   2009). 
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 Mekanisme Fermentasi atau Pemeraman 

Di dalam proses fermentasi, kapasitas mikroba untuk mengoksidasi 

tergantung dari jumlah aseptor elektron terakhir yang dapat dipakai. Sel–sel  

malakukan fermentasi menggunakan enzim–enzim yang akan mengubah hasil dari 

reaksi oksidasi, dalam hal ini yaitu asam menjadi senyawa yang memiliki muatan 

lebih positif, sehingga dapat menangkap elektron terakhir dan menghasilkan 

energi (Karlina, 2008).  

Untuk memperoleh hasil fermentasi yang optimum, persyaratan untuk 

pertumbuhan ragi harus diperhatikan, yaitu pH dan kadar karbohidrat dari 

substrat, temperatur selama fermentasi, kemurnian dari ragi itu sendiri  

Alkohol merupakan istilah umum dari etanol yang mempunyai efek yang 

menguntungkan dan dapat juga merugikan bagi manusia. Etanol pada kadar yang 

rendah dapat berperan sebagai stimulan. Konsumsi etanol pada jumlah sedang 

mempunyai efek terhadap penyakit jantung iskemik. Jika mengkonsumsi etanol 

yang berlebihan dapat merusak banyak organ tubuh, khususnya otak dan hati. 

Pada saat terjadinya proses fermentasi akan dihasilkan asam–asam yang mudah 

menguap, diantaranya asam laktat, asam asetat, asam formiat, asam butirat dan 

asam propionat. Asam asetat lebih banyak diproduksi pada konsentrasi gula yang 

tinggi, sedangkan asam butirat, asam formiat dan asam propionat dijumpai dalam 

jumlah kecil. Jumlah asam asetat yang diperoleh tergantung jenis dan kondisi 

fermentasi (Karlina, 2008).  

2.5.3       Baking Powder 

Baking  Powder  adalah bahan  pengembang  yang  dipakai  untuk  

meningkatkan  volume  dan  memperingan  tekstur  makanan  yang  dipanggang  
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seperti  muffin,  bolu,  scone,  dan biskuit. Baking  powder  bekerja dengan  

melepaskan gas karbon dioksida ke dalam adonan  melalui  sebuah  reaksi  asam-

basa,  menyebabkan gelembung-gelembung  di  dalam  adonan  yang  masih  

basah,  dan ketika  dipanaskan  adonan  memuai;  ketika  adonan  matang, 

gelembung-gelembung  itu  terperangkap hingga  menyebabkan  kue menjadi  

naik  dan  ringan. Baking  powder  dipakai  untuk menggantikan  ragi  ketika  rasa  

fermentasi  tidak  diingini  pada makanan  yang  dihasilkan,  ketika  adonan  

kurang  memiliki  sifat elastis  untuk  menahan  gelembung-gelembung  gas  lebih  

dari beberapa  menit.  Roti  yang  dibuat  dengan  memakai  bahan pengembang 

kimia disebut roti cepat (Nink, 2011) 

Fungsi  Baking  Powder  yaitu  membantu  dalam pengempukan  cake.  

Jenis  yang  digunakan  tergantung  pada  jenis  cake yang akan dibuat  (Sutriyati,  

2009). 

2.5.4    Gula Pasir 

Gula  pasir  dibuat  dari  sari  tebu  yang  diproses  hingga menjadi  

butiran-butiran.  Fungsi  gula  yaitu  memberi  rasa  manis, memberi  warna  pada  

kulit  kue,  membantu  mengempukkan  kue, melembapkan kue, dan melemaskan 

adonan. 

Gula banyak diproduksi dari tebu yang menghasilkan super cane dan dari  

beet  yang menghasilkan  sugar beet.  Disamping dua jenis  tanaman  tadi  masih  

ada  beberapa  jenis  tanaman  yang  bisa menghasilkan gula, antara lain :  maple 

(maple syrup), palm (palm sugar),  maise  (corn  syrup).  Gula  terdiri  dari  

99,9%   gula  murni yang berguna untuk menghasilkan tenaga bagi tubuh 

(Sutriyati dkk, 2009). 
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2.5.5     Margarin 

Margarin atau oleo margarin pertama dibuat oleh orang Amerika dan 

dikembangkan pada tahun 1869 oleh Mege Moories dengan menggunakan lemak 

sapi.  Margarin merupakan pengganti mentega dengan rupa, bau, konsistensi, rasa 

dan nilai gizi yang hampir sama. Margarin juga merupakan emulsi air dalam 

minyak dengan persyaratan mengandung tidak kurang dari 80% lemak. Lemak 

yang digunakan dapat berasal dari lemak hewani atau lemak nabati. Lemak 

hewani yang biasa digunakan pada umumnya berasal dari lemak babi dan lemak 

sapi, sedangkan lemak nabati yang biasa digunakan adalah minyak kelapa, 

minyak kelapa sawit, minyak kedelai, dan minyak biji kapas. Karena minyak 

nabati pada umumnya berbentuk cair, maka hjarus dihidrogenesis menjadi lemak 

padat, yang berarti margarin harus bersifat pada pada suhu ruang, agak keras pada 

suhu rendah, dan segera mencair pada mulut (Edison, 2009 ).  

Margarin adalah mentega buatan.  Bisa  dibuat  dari minyak  nabati,  atau  

minyak  hewani.  Bisa juga mengandung susu saringan, garam  dan pengemulsi.  

Margarin  mengandung lebih sedikit  lemak daripada  mentega,  sehingga  

margarin  banyak  digunakan  sebagai pengganti  mentega.  Ada  juga  margarin  

rendah  kalori,  yang mengandung lemak lebih sedikit. Fungsi  margarin  adalah  

untuk  menjaga  kue  agar  tahan  lama,  menambah  nilai  gizi,  memberi  aroma  

pada  cake,  dan  membuat cake terasa empuk. Tentu juga menimbulkan rasa enak.  

Margarin  juga  membantu  menahan  cairan  dalam  cake  yang  telah jadi 

(Hayatinufus, 2010). 

2.5.6     Putih Telur 
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Putih telur  mengandung 86% air didalamnya. Biasanya putih  telur  yang  

dekat  kekuning  telur  lebih  kental  sifatnya daripada  putih  telur  yang  dekat  

kekulit  telur.  Sifat  krimnya sangat baik tetapi jangan sampai ada sesikit kuning 

telur yang terkandung  didalamnya  atau  lemak  apapun  (Sutriyati dkk,  2009). 

 

2.6     Cara Pembuatan Bakpao 

Cara pembuatan bakpao yaitu pencampuran tepung terigu, gula tepung, 

susu bubuk, ragi instan, dan baking powder, aduk rata. Masukkan air es sedikit-

sedikit sambil diuleni sampai kalis, tambahkan mentega putih dan garam, uleni 

sampai elastis dan diamkan 30 menit. Kemudian kempiskan adonan timbang 

masing-masing 20 gram, bentuk bulat lalu diamkan kembali 10 menit. Pipihkan, 

beri isi dan sepotong telur asin, bentuk bunga dan untir atasnya, letakkan di atas 

kertas minyak lalu diamkan 45 menit sampai mengembang. Kemudian kukus 10 

menit dalam kukusan yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. 

(Anonim, 2009) 

 


