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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu (Ipomoea batatas var Ayamurasaki) mengandung pigmen 

antosianin yang lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. Pigmennya lebih stabil 

bila dibandingkan antosianin dari sumber lain seperti kubis merah, elderberries, 

blueberries, dan jagung merah (Kumalaningsih, 2007). Ubi jalar ungu mulai 

dikenal menyebar ke seluruh dunia terutama negara-negara yang beriklim tropis. 

Pada abad ke-16 diperkirakan ubi jalar ungu pertama kali di Spanyol melalui 

Tahiti, Kepulauan Guam, Fiji dan Selandia Baru. Menurut Suprapti (2003), 

taksonami tanaman ubi jalar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantea 

Devisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodonnae 

Ordo  : Convolvulales 

Famili  : Convolvulaceae 

Genus  : Ipomoea 

Spesies : Ipomoea Batotas 

 

 Ubi jalar memiliki banyak nama dari setiap daerah, bahasa latin dari ubi 

jalar adalah Ipomea batatas. Ubi jalar terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Papua, dan Sumatera. Namun pada saat ini, baru 

Papua yang memanfaatkan ubi jalar ungu sebagai makanan pokok. Walaupun 

belum menyamai padi, jagung dan ubi kayu (singkong). 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, 
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maka semakin pekat beta karoten yang ada di dalam ubi jalar. Betakaroten selain 

sebagai pembentuk vitamin A, juga berperan sebagai pengendalian 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 (Anonim, 2014). 

 Keberadaan senyawa antosianin sebagai sumber antioksidan alami di 

dalam ubi jalar ungu cukup menarik untuk dikaji mengingat banyaknya manfaat 

dari kandungan antosianin. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan 

juga kian bergeser. Bahan pangan yang kini mulai banyak diminati konsumen 

bukan saja yang mempunyai penampakan dan cita rasa yang menarik, tetapi juga 

harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Keberadaan senyawa 

antosianinpada ubi jalar ungu menjadikan jenis bahan pangan ini sangat menarik 

untuk diolah menjadi makananan yang mempunyai nilai fungsional. (Nida dkk,  

2013). 

 Senyawa antosianin pada ubi jalar ungu merupakan pigmen yang yang 

berfungsi sebagai komponen pangan sehat. Antosianin yang terkandung dalam ubi 

jalar ungu mampu menghambat laju perusakan sel radikal bebas akibat nikotin, 

polusi udara dan bahan kimia lainya. Antosianin berperan dalam mencegah 

terjadinya penuaan, kemerosotan daya ingat dan kepikunan, polyp, asam urat, 

asam lambung, penyakit jantung koroner, penyakit kanker dan penyakit 

degeneratif, seperti arterosklerosis. Selain itu, antosianin juga memiliki 

kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik terhadap mutagen dan 
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karsinogen yang terdapat pada bahan pangan dan olahannya, mencegah gangguan 

pada fungsi hati, anti hipertensi dan menurunkan kadar gula darah. Hampir semua 

zat gizi yang terkandung dalam ubi jalar ungu mendukung kemampuannya 

memerangi serangan jantung koroner (Hasyim dan Yusuf, 2012).  

 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 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 600 mg/100 g berat basah. 

Total kandungan antosianin ubi jalar ungu adalah 519 mg/100 g berat basah. 

(Anonim, 2014). 

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Ubi Jalar Per 100 gram/g 

No  Unsur gizi Ubi ungu Ubi putih Ubi kuning 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Kalori (kal) 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Kabohidrat (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (Mg) 
Zat besi (mg) 
Natrium (mg) 
Kalium (mg) 
Niacin (mg) 
Vitamin A (S1) 
Vitamin B (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
BBD (%) 

123 
1,8 
0,7 
27,9 
30 
49 
0,7 
77 
0,9 
22 
62 
0,7 
22 
62,5 
75 

123 
1,8 
0,7 
27,9 
30 
49 
0,7 
- 
- 
- 
60 
0,9 
22 
68,5 
86 

136 
1,1 
0,4 
32,3 
57 
52 
0,7 
5 
393 
0,6 
900 
900 
0,04 
- 
- 

Sumber: Direktorat Gizi Departemen Republik Indonesia (1991) 
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2.2 Antosianin Ubi Jalar Ungu 

 Antosianin merupakan sub-tipe senyawa organik dari keluarga flavonoid, 

danmerupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar yaitu polifenol. 

Beberapa senyawaantosianin yang paling banyak ditemukan adalah pelargonidin, 

peonidin, sianidin, malvidin,petunidin, dan delfinidin. Dua komponen, sianidin 3-

O-(2-O-(6-O-(E)-caffeoly-D-Glucopyranocyl-D-Glucopyranoide)-5-O-D 

Glucopyraniside dan peonidin 3-O-(2-O-(6-O-(E)-caffeoly-D-Glucopyranocyl-D-

Glucopyranoide)-5-O-D-Glucopyraniside dari antosianinpada ubi ungu terdeteksi 

di plasma yang menunjukkan aktivitas antioksidan (Kano etal.,2005).  

Pigmen antosianin adalah pigmen yang bersifat larut air, terdapat dalam 

bentuk aglikon sebagai antosianidin dan glikon sebagai gula yang diikat secara 

glikosidik (seperti pada Gambar 1). Bersifat stabil pada pH asam, yaitu sekitar 1-

4, dan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, ungu hingga biru. 

 

Gambar 1.  Struktur Molekul Antosianin (Li, 2009) 

 Warna merah dan ungu pada bunga, batang, daun, dan umbi ubi 

merupakan akibat dari keberadaan senyawa antosianin. Bentuk antosianidin yang 

banyak dikandung oleh ubi jalar ungu adalah bentuk sianidin dan peonidin. 
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Sekitar 80% dari total antosianin tersebut berada dalam bentuk terasilasi. 

Antosianin yang terealisasi relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan 

antosianin yang tidak terasilasi. Oleh karena itu, antosianin dari ubi jalar ungu 

berpotensi besar sebagai sumber pewarna alami.  

 Struktur kimia antosianin yang telah terindentifikasi oleh Odake et al,. 

(1992) adalah sianidin dan peonidin-3-kafeilferulisoforosida-5-glukosida. Sumber 

lain menyebutkan bahwa ubi ungu mengandung antosianin dari jenis sianidin-3-

glukosilfruktosida-5-xilosida yang diasilasi dengan asam kafeat dan ferulat atau 

turunan petunidin dan pelargonidin-3,5-diglukosida yang diasilasi asam p-

kumarat. Seperti antosianin pada umumnya antosianin pada ubi jalar ungu juga 

dipengaruhi oleh tingkat keasaman lingkungan. Pada lingkungan dengan pH 

rendah, warna yang diekspresikan lebih merah dan lebih stabil selama 

penyimpanan (Fan et al., 2008). 

2.3 Antioksidan 

 Di dalam tubuh kita terdapat senyawa yang disebut antioksidan 

yaitusenyawa yang dapat menetralkan radikal bebas, seperti: enzim SOD 

(Superoksida Dismutase), gluthatione, dan katalase. Antioksidan juga 

dapatdiperoleh dari asupan makanan yang banyak mengandung vitamin C, 

vitamin E dan betakaroten serta senyawa fenolik. Bahan pangan yang dapat 

menjadisumber antioksidan alami, seperti rempah-rempah, coklat, biji-bijian, 

buah-buahan, sayur-sayuran seperti buah tomat, pepaya, jeruk dan sebagainya 

(Maulida, 2010). 

 Antioksidan merupakan zat kimia yang secara bertahap akan teroksidasi 

dengan adanya efek seperti cahaya, panas, logam peroksida atau secara langsung 
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bereaksi dengan oksigen. Ada dua macam antioksidan, yaitu antioksidan alam dan 

antioksidan sintesis. Sebagai contoh α tokoferol (vitamin E)merupakan 

antioksidan alam yang terdapat dalam lemak dan minyak yang diperoleh dari biji 

tanaman (Wahyudi, 2006). 

 Antioksidan dalam bahan makanan dapat berasal dari kelompok 

yangterdiri atas satu atau lebih komponen pangan, substansi yang dibentuk dari 

reaksi selama pengolahan atau dari bahan tambahan pangan yang khusus diisolasi 

dari sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan makanan.Adanya 

antioksidan alami maupun sintetis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah 

kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam bahan makanan 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Kuncahyo, 2007). 

 Fungsi utama antioksidan digunakan sebagai upaya untuk 

memperkecilterjadinya proses oksidasi dari lemak dan minyak, memperkecil 

terjadinya proses kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa pemakaian 

dalam industri makanan, meningkatkan stabilitas lemak yang terkandung dalam 

makanan serta mencegah hilangnya kualitas sensori dan nutrisi (Kuncahyo, 2007). 

 Menurut Kartikawati (1999),terdapat tiga macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu:  

a.   Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah glutation peroksidase, dan katalase yang dapat 

mengubah radikal superoksida menjadi molekul air. 
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b.  Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A (betakaroten), 

vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia. 

c. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, 

sepertimemperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas. 

2.4 Kue Pukis 

 Kue pukis merupakan salah satu kue tradisional yang pada akhir proses 

pembuatannya dengan cara dipanggang. Kue pukis banyak digemari oleh 

masyarakat karena dapat dikonsumsi oleh semua kalangan baik anak-anak 

maupun orang dewasa dan banyak dijual dipasar tradisional, ditoko-toko kue 

maupun ditempat-tempat yang ramai oleh pedagang kaki lima. Bentuk dari kue 

pukis sangat khas yaitu setengah lingkaran dan mempunyai warna kuning 

kecoklatan. Di atas permukaan kue ada yang ditambahkan dengan meisis, kacang 

ditumbuk atau keju agar penampilannya lebih menarik konsumen. Makanan ini 

biasanya dimanfaatkan sebagai makanan selingan dan sebagai bekal anak sekolah. 

 Kue pukis adalah salah satu jenis makanan dengan bahan dasar tepung 

terigu yang menggunakan bahan tambahan (ragi) sebagai pengembang volume 

adonan yang selanjutnya dipanggang dalam cetakan. Bahan lain yang digunakan 

dalam pembuatan kue pukis antara lain santan, gula pasir, telur, garam, vanili, dan 

margarin. Pada dasarnya pembuatan kue pukis terdiri dari tahap pembuatan 

adonan, penuangan dalam cetakan dan kemudian pemanggangan (Widowati, 

2003).Makanan jajanan yang terbuat dari tepung terigu biasanya memiliki 

kandungan karbohidrat dan lemak tinggi tetapi kandungan proteinnya rendah.  
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2.5 Bahan Pembuatan Kue Pukis 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue pukis sangat mudah 

didapatkan dipasar tradisional antara lain: 

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. Petani tidak banyak 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 terigu merupakan bahan dasar pembuatan kue pukis. Tepung 

terigu diperoleh dari biji gandum (Triticum vulgare) yang digiling. Keistimewaan 

terigu diantara serealia lainnya adalah kemampuannya membentuk gluten pada 

adonan. Mutu terigu yang dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 

14%, kadar protein 8-12%, kadar abu 0,25-0,60% dan gluten basah 24-36% 

(Astawan, 2008). Berdasarkan kadar gluten atau proteinnya ada 3 jenis tepung 

terigu yaitu : 

1. Tepung terigu berprotein tinggi 

 Tepung terigu protein tinggi adalah tepung terigu yang kandungan 

proteinnya >12,5%. Banyak dipakai untuk jenis makanan yang dalam proses 
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pembuatannya memakai ragi. Adonan yang dibuat akan membentuk kerangka 

untuk menyimpan gas karena daya serap yang tinggi terhadap cairan glutennya 

akan mengembang dan membentuk adonan yang liat dan elastis. Contohnya, roti 

atau donat. 

2. Tepung terigu berprotein sedang 

 Tepung terigu berprotein sedang adalah tepung terigu yang kandungan 

proteinnya antara 10-11% sehingga dapat digunakan untuk segala keperluan. 

Biasa digunakan untuk membuat aneka makanan, seperti kue pukis, pisang 

goring, martabak manis, bakwan, bolu kukus, cake dan lain-lain. 

3. Tepung terigu berprotein rendah 

 Tepung terigu protein rendah adalah tepung terigu yang kandungan 

proteinnya sekitar 8-9% karena tepung jenis ini menyerap sedikit air dan gula, 

maka makanan yang dibuat menjadi lebih renyah. Umumnya digunakan untuk 

membuat kue kering (cookies). 

Tabel 2. Kandungan Zat Gizi Tepung Terigu / 100 gram 

Zat gizi Kandungan 
Kalori (kal) 362 
Protein (gram) 8,9 
Lemak (gram) 1,3 
Karbohidrat (gram) 72,3 
Kalsium (gram) 16,0 
Phosphor (gram) 106,0 
Besi (gram) 1,2 
Vitamin A (mg) 0 
Vitamin B (mg) 0,12 
Vitamin C (mg) 0 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan (2000) 

 

2.5.2 Gula 

 Gula adalah salah satu produk hasil perkebunan dari tebu yang banyak 

dikembangkan. Fungsi penambahan gula dalam suatu produk pangan antara lain 
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yaitu untuk memberikan aroma, rasa manis sebagai pengawet, dan untuk 

memperoleh tekstur tertentu (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

 Gula termasuk ke dalam golongan senyawa yang disebut karbohidrat yang 

terdiri dari tiga golongan yaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. 

Monosakarida adalah contoh gula sederhana yang merupakan turunan disakarida. 

Apabila sukrosa dihidrolisis akan dihasilkan dua molekul gula sederhana yaitu 

satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa. Gula dalam bentuk glukosa, 

fruktosa, sukrosa, maltose, dan laktosa adalah suatu bahan yang umum digunakan 

sebagai pemanis. Kemanisan ini merupakan sifat gula yang dapat diukur secara 

subyektif dan objektif (Sugiyono, 2002). 

 Gula berfungsi untuk memberi rasa manis, memperbaiki tekstur, memberi 

warna dan memberi nilai kalori. Bila gula dipanaskan atau bereaksi dengan asam 

amino maka akan terbentuk warna coklat yang membuat bahan lebih menarik 

(Winarno, 2004). Warna coklat dikehendaki pada pembutan kue atau roti. Gula 

oleh ragi akan dipecah menghasilkan gas CO2 dan etil alkohol. Gula yang tersisa 

setelah fermentasi disebut sisa gula yang akan memberikan warna pada kulit roti 

atau kue pukis dan memberikan citarasa yang khas. Warna yang dihasilkan 

tersebut merupakan reaksi browning non enzimatis antara gula dengan protein 

dari tepung. Gula yang ditambahkan sebaiknya gula yang bermutu baik yaitu 

bersih, bebas dari kotoran. 

2.5.3 Garam  

Pengolahan bahan makanan yang dilakukan dengan pemberian garam 

NaCl atau gula pada konsentrasi tinggi, dapat mencegah kerusakan bahan pangan. 

Pada konsentrasi NaCl sebesar 2-5% yang dikombinasikan pada suhu rendah, 
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cukup untuk mencegah pertumbuhan mikroba psikrofilik. Pada pembuatan roti, 

garam memiliki fungsi penambah rasa gurih, pembangkit rasa bahan-bahan 

lainnya, serta pengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi. Lebih lanjut 

Yayath (2009) menjelaskan bahwa garam juga memiliki astringent effect, yakni 

memperkecil pori-pori roti. Pemakaian garam dalam keadaan normal berkisar 1,5-

2%. Pemakaian garam lebih rendah dari 1,5% akan memberi rasa hambar, 

sedangkan pemakaian lebih dari 2% akan menghambat laju fermentasi. 

2.5.4 Santan 

 Kue pukis merupakan salah satu jenis kue-kue tradisional yang biasanya 

menggunakan santan sebagai pengganti margarine atau mentega sebagai sumber 

lemak (Widowati, 2003). Penggunaan santan kelapa dalam pembuatan kue pukis 

yaitu sebagai pelarut tepung dan bahan-bahan lain, peranan lemak santan 

merupakan zat gizi yang dapat meningkatkan energi, meningkatkan selera dan 

membantu memperbaiki tekstur, membantu pembentukan gluten pada tepung 

terigu dan mengendalikan suhu adonan (Buckle et al., 1987). 

 Santan kelapa merupakan cairan hasil ekstraksi dari kelapa parut dengan 

menggunakan air. Bila santan didiamkan, secara pelan-pelan akan terjadi 

pemisahan bagian yang kaya dengan minyak dengan bagian yang miskin dengan 

minyak. Bagian yang kaya dengan minyak disebut sebagai krim, dan bagian yang 

miskin dengan minyak disebut dengan skim (Kementerian Ristek, 2001). 

 Pembuatan santan dapat dilakukan dengan cara kelapa dikupas kemudian 

diambil dagingnya. Setelah itu daging uah dicuci dan diparut dengan alat parut 

sederhana atau mesin pemarut kelapa. Kelapa yang sudah diparut tersebut 

kemudian ditambah air hangat, diremas-remas dan diperas. Perasan pertama akan 
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diperoleh santa yang kental. Selanjutnya ampas ditambahkan air kembali, 

diremas-remas dan diperas kembali hingga diperoleh santan yang encer (Satuhu 

dan Suarmani, 2004). 

2.5.5 Telur  

 Telur berfungsi sebagai komponen utama pembentuk struktur kue dan 

berfungsi untuk menjaga kelembaban kue, mengikat udara selama pencampuran 

adonan, meningkatkan nilai gizi, memberi warna dan sebagai emulsifier karena 

mengandung lesitin (Widowati, 2003). 

 Telur mengandung protein lebih dari 10%, bahkan sebutir telur ayam 

mangandung protein 12,8% dan bebek 13,1%. Di dalam telur juga terdapat aneka 

vitamin seperti vitamin A,B,D,E dan K. Di samping itu, telur juga mengandung 

sejumlah mineral seperti zat besi, fosfor, kalsium, sodium dan magnesium dalam 

jumlah yang cukup. Karena itu, telur amat baik dikonsumsi oleh anak balita. 

Kebutuhan sekitar 15 gram protein untuk anak balita bias tercukupi dengan 

mengkonsumsi 2 butir telur ayam sehari (Suprapti, 2002). 

2.5.6 Ragi 

Ragi berfungsi untuk mengembangkan  adonan dengan memproduksi gas 

CO2 memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan dan juga memberikan rasa 

dan aroma pada roti. Enzim-enzim dalam ragi memegang peran tidak langsung 

dalam proses pembentukan rasa roti yang terjadi sebagai hasil reaksi Maillard 

dengan menyediakan bahan-bahan pereaksi sebagai hasil degradasi enzimatik oleh 

ragi. Oleh karena itu ragi merupakan sumber utama pembentuk rasa roti 

(Koswara, 2009). 



15 
 

 
 

 Dalam pembuatan roti, ragi/yeast dibutuhkan agar adonan bisa 

mengembang. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi/yeast, 

khususnya gula, maka yeast akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas 

karbondioksida dan senyawa beraroma. Gas karbondioksida yang terbentuk 

kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Agar 

mikroba dapat beraktivitas optimal maka beberapa persyaratan harus dipenuhi 

diantaranya adalah adanya keseimbangan gula, garam, terigu dan air, oksigen 

cukup tersedia karena mikroba yang hidup bersifat aerob (Mudjajanto dan 

Yulianti, 2004). 

2.5.7 Shortening 

 Shortening atau lemak yang umum dipakai adalah mentega atau margarin. 

Margarin digunakan sebagai pengganti mentega, karena komposisi dari margarin 

atau mentega hampir sama. Margarin mempunyai titik leleh lebih tinggi dan 

mempunyai batas kepadatan yang lebih luas. Shortening berfungsi sebagai 

pelumas untuk memperbaiki remah roti, memperbaiki sifat pemotongan roti, 

memberikan kulit roti lebih lunak, dan dapat mencegah air masuk ke dalam bahan 

sehingga shelf life lebih lama. Selain itu lemak juga bergizi, memberikan rasa 

lezat, mengempukkan, dan membantu pengembangan susunan fisik roti 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

Fungsi margarin atau lemak dalam pembuatan kue pukis disini adalah 

untuk melindungi tepung agar tidak menyerap terlalu banyak air, sehingga pada 

waktu pemanggangan ketika CO2 lepas dan gelatinasi pati menghasilkan pori-pori 

yang seragam, menarik udara ketika pembuatan adonan yaitu dengan bantuan 

gula, memperbaiki tekstur dan citarasa, menghambat laju penguapan air sehingga 
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membuat kue tetap kelihatan basah dan segar untuk waktu yang cukup lama 

(Widowati, 2003). 

2.6 Proses Pembuatan Kue Pukis 

Kue pukis adalah jenis kue basah yang dibuat dengan cara dipanggang. 

Berikut ini merupakan tahap-tahap pembuatan kue pukis.  

a. Tahap pembuatan adonan 

Pembuatan adonan kue pukis dimulai dengan pengocokan telur dan gula 

hingga mengembang, penambahan tepung, margarine, santan dan bahan lain. Pada 

adonan, udara lebih terikat pada lapisan lemak dari pada air, tetapi pada suhu 37-

40 °C udara bergerak dari lapisan lemak ke lapisan air. Adonan dicampur dengan 

pengocok dengan kecepatan rendah sampai bahan yang kering menjadi basah dan 

homogen, kemudian pada kecepatan tinggi selama 5-8 menit. 

b. Tahap fermentasi 

Pada tahap ini bertujuan untuk mengembangkan volume dan keseragaman 

pori. Volume kue yang dihasilkan dari adonan tepung terigu sangat tergantung 

dari jumlah dan mutu gluten yang terbentuk selama adonan dibuat. Dengan 

penambahan khamir Saccharomyces  cerevisiae, pengembangan kue meningkat 

karena adanya gas karbondioksida yang dihasilkan khamir selama fermentasi. 

Penambahan gula dalam adonan lebih meningkatkan pengembangan adonan 

secara nyata, karena gula merupakan substrat yang dibutuhkan khamir dalam 

kehidupannya. Fermentasi gula oleh ragi dapat menghasilkan etil alkohol (etanol) 

dan CO2 dimana gluten pada tepung terigu akan menahan CO2 sehingga volume 

adonan akan meningkat.   
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c. Tahap pemanggangan  

Adonan yang sudah siap dituangkan dalam cetakan untuk mendapatkan 

ukuran dan bentuk yang seragam dan selanjutnya dilakukan pemanggangan. Pada 

saat pemanggangan terjadi reaksi pencoklatan yang berlangsung antara protein 

dengan gula dalam adonan yang menimbulkan warna coklat pada permukaan kue. 

Reaksi pencoklatan dikenal dengan reaksi Maillard. Ini diinginkan terjadi bukan 

hanya karena warnanya tetapi juga karena terbentuknya citarasa yang khas.Reaksi 

pencoklatan ini dimulai dengan reaksi antar aldosa, yaitu gula pereduksi dengan 

asam amino menghasilkan suatu produk glukosilamin. Produk ini selanjutnya 

mengalami perubahan yang disebut Amadori rearrangement menghasilkan 1-

amino 1-deoksi 2-ketosa (1,2-enol) yang dapat berubah tergantung pada kondisi 

reaksi. Pada pertengahan proses pemanggangan, seluruh udara terikat pada lapisan 

air yang sudah mengental. Akhirnya pada tahap akhir struktur kue terbentuk 

akibat panas yang menyebabkan terkoagulasinya protein telur dan gelatinisasi pati 

(Widowati, 2003). 

 


