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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ubi Cilembu 

    Di Indonesia terdapat sekitar 1000 jenis ubi jalar , 200 jenis diantaranya di 

Kawasan Lembah Baliem, Irian Jaya. Salah satu jenis ubi jalar yang paling populer 

adalah ubi jalar asal Desa Cilembu di Kecamatan Tanjungsari, antara Bandung dan 

Sumedang. Ubi jalar yang tenar ini sebenarnya berasal dari Desa Cilembu, 

Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Lahannya yang gembur 

dan subur sangat cocok dengan tanaman yang menjalar ini. Selain itu lahan yang 

berada di daerah pegunungan yang berhawa dingin dan menyejukkan. (Suriawiria, 

2001).Budidaya ubi Cilembu ini sangat mudah dan sederhana. Penyiapan tanah 

gundukan, kemudian di bagian atasnya ditanamkan batang atau bagian ujung 

batang. Dalam waktu beberapa minggu, tunas akan terbentuk, serta pada umur 1 

bulan batangnya akan menjalar, dan dibagian bawah permukaan tanah akan 

terbentuk.(Suismono,2001). 

 Ubi jalar berkulit semu  putih dan semu kuning mulai ditanam di Desa Cilembu 

sejak tahun 1975. Semula nama ubi ini adalah ubi nirkum, kemudian tahun 1980 

nama ubi Cilembu ini mulai terkenal di Jawa Barat dan menyebar ke Jabotabek dan 

puncaknya pada tahun 1985. Saat ini ubi Cilembu memiliki pangsa pasar yang luas 

bukan saja di sekitar Bandung, Sumedang, Cianjur, Bogor, dan bahkan Jakarta ,juga 

mulai merambah ke beberapa kota lainnya. (Suismono,2001) 

  Ubi  Cilembu bisa  juga  ditanam di daerah lain, namun rasanya   bisa 

berbeda karena unsur hara dalam tanah dan udara sangat mempengaruhi 

karakteristik ubi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Mayastuti (2002), akhir-                      
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akhir ini telah dicoba untuk membudidayakan ubi Cilembu di daerah Garut dan 

Padalarang, tapi ternyata hasilnya  memang ubi yang dihasilkan memiliki 

perbedaan dengan ubi Cilembu yang asli ditanam di Desa Cilembu. Terutama 

dalam rasa dan kadar madu yang terkandung. Jika ubi Cilembu palsu dipanggang 

dalam oven, rasanya biasa saja walaupun cukup manis. Jika ubi Cilembu 

dipanggang dalam oven, maka akan keluar zat gulanya, rasanya manis dan empuk. 

Jika ubi Cilembu dikukus atau direbus rasanya akan tidak terlalu manis. Ubi 

Cilembu yang telah dipanggang biasa tahan satu minggu bila disimpan dalam suhu 

60°C (Mayastuti, 2002). 

 Ubi Jalar (Ipomea Batatas (L).(Lam)cv. Cilembu yang ditemukan di Desa 

Cilembu dapat ditanam di sawah maupun di lahan kering (Arifin,2002), mempunyai 

rasa yang sangat manis dengan tekstur yang liat setelah dipanggang selama 2-3 jam 

dalam oven. Keunggulan rasa ubi tersebut menyebabkan nama “Cilembu” dipakai 

sebagai brand  ubi jalar yang mempunyai rasa manis, walaupun dihasillkan dari 

luar Desa Cilembu. Nama Ubi Cilembu kini dikenal luas di seluruh Indonesia , 

bahkan ubi ini juga diekspor ke mancanegara (Wargiono,2005). Bentuk dan 

karakteristik ubi Cilembu dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Ubi Jalar Ipomea Batatas (L).Lam cv. Cilembu yang siap diolah. 

(Mayastuti, 2002) 

 



6 

 

Seperti sifat ubi pada umumnya, karbohidrat dalam ubi jalar berpotensi 

mengalami perubahan selama penyimpanan, perubahan pati menjadi gula selama 

penyimpanan dan komposisi karbohidrat tersebut menentukan rasa ubi (eating 

quality) dan sifat kecernaannya. Studi mengenai aktifitas enzim amylase yang 

mengubah pati menjadi gula pada ubi segar dan ubi yang disimpan , telah banyak 

dilakukan dan umumnya menunjukkan bahwa aktifitas tersebut berbeda pada 

galur ubi jalar yang berbeda maupun pada kultivar yang berbeda. Glukosa, 

sukrosa dan fruktosa merupakan gula-gula utama dari hasil perombakan pati, 

komposisi dari gula-gula tersebut berpengaruh terhadap rasa. Fruktosa umumnya 

memberikan rasa lebih manis dibanding glukosa maupun sukrosa. 

(Kumalaningsih, 2006) 

Menurut Rukmana (2005), kedudukan taksonomi tanaman Ubi Jalar (Ipomea 

Batatas (L).Lam)cv. Cilembu adalah sebagai berikut : 

Kerajaan   : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi  :Angiospermae 

Bangsa  : Convolvulales 

Suku  : Convolvulales 

Marga  : Ipomea 

Spesies  : Ipomea Batatas (L). Lam 

Cultivar  : Cilembu 

2.1.1 Kandungan Gizi Ubi Cilembu 

Menurut Mayastuti (2002), Ubi jalar Ipomea Batatas (L).Lam cv. Cilembu 

memiliki kandungan vitamin A dalam bentuk β – karoten sebesar 8.509 mg. Suatu 
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jumlah yang cukup tinggi untuk perbaikan gizi bagi mereka yang kekurangan 

vitamin A. Padahal, ubi-ubian jenis lain kandungan vitamin A-nya hanya berada 

pada 60 – 7.700 mg per 100 gram. Selain vitamin A yang tinggi, ubi Cilembu juga 

mengandung kalsium hingga 30 mg per 100 gram , vitamin B-1 0,1 mg, vitamin B-

2 0,1 mg dan niacin 0,61 mg , serta vitamin C 2,4 mg. Selain itu, ubi Cilembu juga 

mengandung karbohidrat sebesar 20,1 g, protein 1,6 g, dan lemak 0,1 g.  

Komposisi kimia ubi cilembu selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Gizi Ubi Cilembu per 100 gram bahan 

Kandungan Gizi  Jumlah Kandungan Gizi Jumlah 

Energi 360 Kj (86 

kkal) 

Vitamin C 2,4 mg 

Karbohidrat 20,1 g Air 68,50 g 

Pati 12,7 g Kalsium 30,0 mg 

Gula 4,2 g Besi 0,6 mg 

Diet Serat 3,0 g Magnesium 25,0 mg 

Lemak 0,1 g Kalium 337 mg 

Protein 1,6 g Sodium 55 mg 

Vitamin B  Seng  0,3 mg 

1. Thiamine (Vit. B1) 0,1 mg Vitamin A  

2. Riboflavin (Vit.B2) 0,1 mg 1. A equiv. 709 mg 

3 Niacin (Vit. B3) 0,61 mg 2. Beta-karoten 8509 mg 

1. Asam Pantetonat 

(B5) 

0,8 mg   

2. Vitamin B5 0,2 mg   

3. Folat (Vit. B9) 11 mg   

Sumber : Aini (2004) 

 

   Menurut Aini (2004), terdapat beberapa jenis ubi jalar yang dikenal, paling 

umum ialah ubi jalar putih, selain ubi jalar merah atau ungu. Warna merah yang 

makin pekat menandakan paling tinggi betakaroten. Betakaroten  merupakan bahan 

pembentuk vitamin A di dalam tubuh. Warna jingga pada ubi jalar juga kaya akan 

senyawa lutein dan zeaxanthin, pasangan antioksidan karatenoid. Keduanya 

merupakan   pigmen  warna   sejenis  klorofil,  yang    merupakan bahan    pembentuk 

vitamin  A.  Lutein  dan   zeaxanthin   sendiri  merupakan  senyawa   aktif                  
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yang memiliki peran penting menghalangi proses pengrusakan sel. Ubi jalar juga 

mempunyai keunngulan pada kandungan vitamin. 

2.1.2 Tepung Ubi Cilembu 

Ubi Cilembu merupakan salah satu tanaman ubi jalar yang mempunyai 

potensi besar di Indonesia. Ubi Cilembu berpotensi sebagai bahan pangan lokal 

sumber karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, 

peluang perluasan areal panen masih sangat terbuka dan ubi jalar bisa ditanaman 

sepanjang tahun, baik secara terus menerus, bergantian maupun secara tumpang 

sari. Ubi Cilembu produksinya melimpah dan memiliki kandungan gizi yang baik 

sehingga sangat berpotensial untuk menghasilkan berbagai macam bahan pangan 

dengan bahan dasar ubi Cilembu (Khuodori, 2001).  

Ubi Cilembu juga bermanfaat sebagai antioksidan yang kuat untuk 

menetralisir keganasan radikal bebas, penyebab penuaan dini dan pencetus aneka 

penyakit degeneratif seperti kanker dan penyakit jantung sehingga akan 

meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit 

degeneratif (Anonim, 2010).  

Tepung ubi Cilembu merupakan hancuran ubi jalar Cilembu yang 

dihilangkan sebagian kadar airnya. Tepung ubi jalar dapat dibuat secara langsung 

dari ubi jalar yang dihancurkan dan kemudian dikeringkan, serta dapat pula dibuat 

dari gaplek ubi jalar yang dihaluskan. Pengolahan ubi jalar menjadi tepung lebih 

memudahkan dalam transportasi dan penggunaannya karena tepung ubi jalar dapat 

dicampur dengan bermacam – macam tepung lain untuk memperoleh komposisi 

gizi yang dikehendaki serta produk olahan yang lebih beragam. Hampir semua jenis 

produk roti yang dibuat dari tepung terigu juga  dapat  dibuat   dari    tepung ubi 
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jalar karena tepung ubi jalar mempunyai sifat dapat difermentasikan oleh khamir 

sehingga dalam hal ini tepung ubi jalar dapat menggantikan fungsi tepung terigu 

(Suprapti, 2003) 

2.1.3 Pembuatan Tepung Ubi Cilembu 

Pati ubi jalar adalah tepung pati yang diperoleh dari proses ekstrak pati 

secara basah terhadapi ubi jalar. Pembuatan tepung ubi jalar sama dengan 

pembuatan tapioka. Ubi diparut, ditambah air untuk ekstraksi pati, kemudian 

disaring untuk memisahkan serat, diendapkan untuk mendapatkan pasta pati, 

dikeringkan dan terakhir, digiling untuk menghaluskan pati menjadi tepung ubi 

jalar (Aini, 2004).  

Pembuatan tepung ubi Cilembu dilakukan dengan mencuci bersih ubi 

Cilembu segar yang baru dipanen dengan tujuan agar tanah yang melekat pada kulit 

ubi terlepas, kemudian ubi yang sudah bersih tadi dikupas. Ubi Cilembu yang telah 

dikupas direndam dalam bak yang berisi air bersih. Perendaman dilakukan supaya 

ubi Cilembu tidak mudah rusak dan tidak mudah berubah warna. Kemudian ubi 

Cilembu yang telah direndam dicuci, dibilas, ditiriskan dan segera diparut menjadi 

bubur ubi. Jika ubi Cilembu yang ditangani cukup  banyak, ubi digiling dengan 

mesin penggiling. Setelah itu, bubur ditambah air (1 bagian bubur ditambah dengan 

2 bagian air), diaduk-aduk agar pati lebih banyak yang terlepas dari sel ubi. Jika 

bubur cukup banyak, pengadukan dilakukan dengan alat pengaduk mekanis 

(Suprapti, 2003).  

Bubur  ubi disaring dengan kain saring sehingga pati lolos dari saringan 

sebagai suspensi pati, dan serat tertinggal pada kain saring. Suspensi pati ini 

ditampung pada wadah pengendapan.   Suspensi   pati dibiarkan mengendap di 
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dalam wadah pengendapan selama 12 jam. Pati akan mengendap sebagai pasta. 

Cairan di atas endapan dibuang, dan pasta dijemur di atas tampah, atau dikeringkan 

dengan alat pengering sampai kadar air di bawah 14%. Produk yang telah kering 

akan gemersik bila diremas-remas. Hasil pengeringan ini disebut dengan tepung 

kasar. Tepung kasar selanjutnya dapat ditumbuk atau digiling sampai halus 

(sekurang-kurangnya 80 mesh) menjadi tepung ubi jalar. Tepung ubi jalar dapat 

dikemas di dalam karung plastik atau kotak kaleng dalam keadaan tertutup rapat 

(Suprapti, 2003).  

2.2 Buah Naga 

Dalam dunia taksonomi, buah naga masuk dalam Family Cactaceae. 

Berikut adalah klasifikasi ilmiah dari buah naga (Idawati, 2012):  

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Subfamily : Hylocereanea 

Genus  : Hylocereus 

Species : Hylocereus costaricensis (daging super merah atau super red) 

   Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

   Hylocereus undatus (daging putih) 

Selenicereus megalanthus (kulit kuning, daging putih dan tanpa 

sisik) 
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Buah naga termasuk dalam buah yang eksotik karena penampilannya yang 

menarik, rasanya asam manis menyegarkan dan memiliki beragam manfaat untuk 

kesehatan (Sutomo (2007) dalam Wahyuni, 2011).  

Menurut Wu, dkk. (2005) dalam Wahyuni (2011), buah naga memiliki 

keunggulan, diantaranya kaya polyphenol dan sumber antioksidan yang baik. 

Bahkan menurut studi yang dilakukannya terhadap total phenolic konten, aktivitas 

antioksidan dan kegiatan antiproliferative, kulit buah naga merah adalah lebih kuat 

inhibitor pertumbuhan sel-sel kanker daripada dagingnya dan tidak mengandung 

toksik. 

Buah naga daging merah memiliki kulit berwarna merah yang cerah dan 

dilingkupi dengan sisik. Tak hanya unik, rasa daging buahnya juga cukup nikmat. 

Di antara jenis buah naga lainnya, varian dengan daging merah ini banyak digemari 

karena memiliki karakteristik rasa manis melebihi rasa asamnya. Buah naga daging 

merah atau dalam dunia biologi dikenal dengan istilah Hylocereus costaricensis ini 

tergolong cukup popular di Indonesia (Idawati, 2012). Buah naga super merah 

selain dikonsumsi dalam bentuk segar juga diolah menjadi beberapa produk olahan 

untukmempermudah mengkonsumsi. (Wahyuni, 2011). 

2.2.1 Jenis Buah Naga  

Menurut Putra (2011), Buah naga terdiri dari beberapa jenis, antara lain : 

Hylocereus costaricensis (daging super merah atau superred), Hylocereus 

polyrhizus (daging merah), Hylocereus undatus (daging putih), Selenicereus 

megalanthus (kulit kuning, daging putih dan tanpa sisik). 

a. Hylocereus costaricensis (daging super merah atau superred) 
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Buah naga jenis ini sekilas mirip dengan buah naga jenis Hylocereus 

polyrhizuz, yang membedakan adalah warna daging buahnya yang lebih merah. 

Batangnya lebih besar dari Hylocereus polyrhizuz. Batang dan cabangnya akan 

berwarna loreng saat berumur tua. Berat buahnya sekitar 400-500 gr. Tanaman 

ini dapat tumbuh di daerah yang panas dengan ketinggian rendah sampai 

sedang. 

b. Hylocereus polyrhizus (daging merah) 

Buah naga jenis ini banyak ditanam di Cina dan Australia. Daging buah dari 

jenis ini berwarna merah keunguan. Kulitnya terdapat “sisik” atau jumbai 

hijau. Berat rata-rata buah naga jenis ini sekitar 400 gr. Lokasi penanaman yang 

ideal terletak pada ketinggian rendah sampai sedang. 

c. Hylocereus undatus (daging putih) 

Warna daging buah dari jenis ini adalah putih sangat kontras dengan kulitnya 

yang berwarna merah. Kulit terdapat “sisi” atau jumbai berwarna hijau. 

Terdapat banyak biji hitam pada daging buah. Berat rata-rata jenis ini adalah 

400-500 gr. 

d. Selenicereus megalanthus (kulit kuning, daging putih dan tanpa sisik) 

Kulit buahnya berwarna tanpa “sisik” sehingga cenderung lebih halus. Berat 

rata-rata jenis ini adalah 80-100 gr. Tanamannya terlihat lebih kecil. 

Pertumbuhan tanaman akan optimal jika ditanam di daerah dingin dengan 

ketinggian tempat lebih dari 800 m dpl. 

2.2.2 Kandungan Gizi Buah Naga 

Buah naga memiliki berbagai macam kandungan gizi yang cukup tinggi, 

dan terkenal dengan kandungan antioksidannya. Kandungan gizi buah naga dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Buah Naga per 100 Gram Daging Buah 

Komponen Jumlah 

Air (g) 82,5-83,0 

Protein (g) 0,16-0,23 

Lemak (g) 0,21-0,61 

Serat Kasar (g) 0,70-0,90 

Abu (g) 0,28 

Kalsium (mg) 6,30-8,80 

Fosfor (mg) 30,2-36,1 

Besi (mg) 0,55-0,65 

Karoten (mg) Sangat sedikit 

Thiamin (mg) Sangat sedikit 

Niasin (mg) 1,29-1,30 

Vitamin C (mg) 8,0-9,00 

Nilai pH Tidak diketahui 

Sumber : Muaris (2012) 

2.3 Antioksidan 

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal bebas tersebut dapat diredam 

(Suhartono, 2002). Berdasarkan sumber perolehannya ada 2 macam antioksidan, 

yaitu antioksidan alami dan antioksidan buatan (sintetik). Tubuh manusia tidak 

mempunyai cadangan antioksidan dalam jumlah berlebih, sehingga jika terjadi 

paparan radikal berlebih maka tubuh membutuhkan antioksidan eksogen. Adanya 

kekhawatiran akan kemungkinan efek samping yang belum diketahui dari 

antioksidan sintetik menyebabkan antioksidan alami menjadi alternatif yang sangat 

dibutuhkan. Antioksidan alami mampu melindungi tubuh terhadap kerusakan yang 

disebabkan spesies oksigen reaktif, mampu menghambat terjadinya penyakit 

degeneratif serta mampu menghambat peroksidae lipid pada makanan. 

Meningkatnya minat untuk mendapatkan antioksidan alami terjadi beberapa tahun 

terakhir ini. Antioksidan alami umumnya mempunyai gugus hidroksi dalam 

struktur molekulnya  
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2.3.1 Klasifikasi Antioksidan 

Menurut Winarsi (2007), secara umum antioksidan dibagi menjadi 2 

kelompok yaitu antioksidan enzimatis dan non-enzimatis. Antioksidan enzimatis 

dan non-enzimatis tersebut bekerja sama memerangi aktivitas senyawa oksidan 

dalam tubuh. Terjadinya stres oksidatif dapat dihambat oleh kerja enzim-enzim 

antioksidan dalam tubuh dan antioksidan non-enzimatis. 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antioksidan dibagi menjadi 3 kelompok, 

yaitu : 

a. Antioksidan Primer 

Antioksidan primer meliputi enzim superoksida dismutase (SOD), 

katalase dan glutation peroksidase (GSH-Px). Antioksidan primer disebut juga 

antioksidan enzimatis. Suatu senyawa dikatakan antioksidan primer, apabila 

memberikan atom hidrogen secara cepat kepada senyawa radikal, kemudian 

radikal antioksidan yang terbentuk segera berubah menjadi senyawa yang lebih 

stabil. Sebagai antioksidan, enzim-enzim tersebut menghambat pembentukan 

radikal bebas, dengan cara memutus reaksi berantai polimerisasi, kemudian 

mengubahnya menjadi produk yang lebih stabil, sehingga antioksidan 

kelompok ini disebut juga chain-breaking-antioxidant (Winarsi, 2007). Enzim 

katalase dan glutation peroksidase bekerja dengan cara mengubah H2O2 

menjadi H2O dan O2sedangkan enzim superoksida dismutase (SOD) bekerja 

dengan cara mengkatalisis reaksi dismutasi dari radikal anion superoksida 

menjadi H2O2 (Winarsi, 2007). 

b. Antioksidan Sekunder  
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Antioksidan sekunder disebut juga antioksidan eksogenus atau non-enzimatis. 

Antioksidan dalam kelompok ini disebut juga sistem pertahanan preventif. 

Dalam sistem pertahanan ini, terbentuknya senyawa oksigen reaktif dihambat 

dengan cara dirusak pembentukannya. Antioksidan non-enzimatis dapat 

berupa komponen non-nutrisi dan komponen nutrisi dari sayuran dan buah-

buahan. Kerja sistem antioksidan non-enzimatis yaitu dengan cara memotong 

reaksi oksidasi berantai dari radikal bebas atau dengan cara menangkapnya. 

Akibatnya, radikal bebas tidak akan bereaksi dengan komponen seluler 

(Winarsi, 2007). 

c. Antioksidan Tersier 

Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan jaringan 

yang rusak karena serangan radikal bebas. Biasanya yang termasuk kelompok 

ini adalah jenis enzim misalnya metionin sulfoksidan reduktase yang dapat 

memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat untuk perbaikan 

DNA pada penderita kanker (Kumalaningsih, 2006). 

2.3.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Menurut Kumalaningsih (2006), mekanisme kerja antioksidan secara umum 

adalah menghambat oksidasi lemak. Oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama 

yaitu inisiasi, propagasi dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan 

radikal asam lemak, yaitu suatu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak 

stabil dan sangat reaktif akibat dari hilangnya atom hidrogen (reaksi 1). Pada tahap 

selanjutnya, yaitu propagasi, radikal asam lemakakan bereaksi dengan oksigen 

membentuk radikal peroksi (reaksi 2). Radikal peroksi lebih lanjut akan 

menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi 3). 
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Inisiasi  : RH – – R* + H*   (1) 

Propagasi : R* + O2 – –ROO*   (2) 

Terminasi : ROO* + RH – –ROOH + R* (3)  

Hidroperoksida yang terbentuk bersifat tidak stabil dan akan terdegradasi 

lebih lanjut menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai pendek seperti 

aldehida dan keton yang bertanggung jawab atasflavour makanan berlemak. 

Antioksidan yang baik akan bereaksi dengan radikal asam lemak segera 

setelah senyawa tersebut terbentuk. Dari berbagai antioksidan yang ada, mekanisme 

kerja serta kemampuannya sebagai antioksidan sangat bervariasi. 

2.4 Pembuatan Bolu Kukus 

Bolu bolu adalah kue berbahan dasar tepung (umumnya tepung terigu, gula 

dan telur). Bolu bolu umumnya dimasak dengan cara dipanggang di oven, walaupun 

ada juga yang namanya bolu kukus. Banyak macam kue bolu, misalnya kue tart 

yangbiasa digunakan untuk acara pesta pernikahan dan hari raya ulang tahun, bolu 

juga bias digunakan untuk acara-acara lainnya (Veranita, 2012). 

 Pada umunya bolu adalah kue berbahan dasar tepung biasanya 

menggunakan tepung terigu, gula dan telur. Kue bolu umunya dimatangkan dengan 

2 cara dipanggang didalam oven dan dikukus. Faktor keberhasilan dalam 

pembuatan bolu kukus adalah dalam cara mengocok adonan dan mengukus adonan, 

misalnya mengocoknya terlalu lama atau terlalu sebentar ataupun pngukusannya 

tidak sempurna bisa membuat bolu kukus tidak jadi bantat. (Susanto, 2002). 

 Bahan dasar untuk pembuatan bolu kukus dibagi dalam 2 jenis. Pertama 

jenis bahan yang membentuk susunan bolu kukus adalah tepung, telur dan susu. 
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Kedua adalah jenis bahan yang menjadikan bolu kukus empuk yaitu gula, lemak, 

dan baking powder. 

a. 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 

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  

(Sulistiyo, 2006). 

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

elastis dan mudah difermentasikan.  Kandungan glutennya yang tinggi akan 

membentuk  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,  waflfe,  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/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 
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pembuatan produk roti ini menggunakan tepung protein tinggi karena kadar 

glutennya sangat tinggi. (Sulistiyo,2006). 

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 3. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Tepung Terigu 

Kandungan Gizi Jumlah Kandungan Gizi Jumlah 

Kalsium 16 mg Kalori  365 kal 

Zat besi 1,2 mg Protein 8,9 g 

Vitamin A 0 SI Lemak 1,3 g 

Vitamin B1 0,12 mg Karbohidrat 77,3 g 

Vitamin C 0 mg Fosfor 106 mg 

Air  12 g   

 Sumber : Artama  (2001) 

Tepung  pensubstitusi terigu yang tidak mengandung gluten dapat 

menyebabkan substitusi yang dilakukan tersebut menurunkan 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). 
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b. Telur  

 Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap gizinya. 

Selain itu, bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan. Komposisinya terdiri dari 11% kulit telur, 58% putih 

telur, dan 31% kuning telur. Kandungan gizi terdiri dari protein 6,3 gram, 

karbohidrat 0,6 gram, lemak  5 gram, vitamin dan mineral di dalam 50 gram telur 

(Sudaryani, 2003). 

Telur dan tepung membentuk suatu kerangka pada bolu kukus. Telur juga akan 

memberi cairan, aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada kue. Telur juga dapat 

melembabkan kue. Sebelum digunakan telur harus dikocok terlebih dahulu sampai 

bagus dan kaku. Lechitin pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi, 

sedangkan lutein dapat memberi warna pada hasil akhir produk. 

c. Susu  

 Susu yang digunakan pada pembuatan cake bolu kukus dapat berbentuk 

susu padat, kental atau susu murni. Susu padat dapat membangkitkan rasa atau 

aroma dan merupakan bahan penahan cairan yang baik. Air yang ada dalam susu 

cair menimbulkan rasa lezat pada bolu kukus.  

d. Gula pasir 

 Fungsinya memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, 

melembabkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk membuat bol kukus, jenis gula 

yang di gunakan bisa macam-macam. Namun untuk hasil terbaik sebaiknya 

gunakan gula yang halus butiran nya agar susunanbolu kukus rata dan empuk. Bila 

mengkremkan    gula    dengan   lemak,    yang   paling   baik   ialah   dengan 

menggunakan gula  sebanyak dua kali lemak. Gula akan mematangkan dan              
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mengempukkan susunan sel dan bila presentase gula terlalu tinggi dalam adonan, 

maka hasil bolu kukus kurang baik, cenderung “jatuh” bagian tengah-tengahnya. 

Lemak juga mempunyai pengaruh yang sama pada bolu kukus. 

e. Bahan pelembut (SP) 

 Berfungsi untuk melembutkan tekstur bolu kukus dan membuat adonan 

lebih menyatu. Kandungan SP adalah gula ester. Esternya adalah asam lemak 

seperti asam steart, palmitic, dan oleic. Penggunaan SP lebih direkomendasikan 

dalam pembuatan bolu kukus, karena hasil pengocokan adonan bisa lebih stabil, 

sehingga hasilnya lebih maksimal. 

f. Baking powder 

 Baking powder merupakan bahan pengembang (leavening agent), yang 

terdiri dari campuran sodium bicarbonat, sodium alumunium fosfat. Sifat zat ini 

jika bertemu dengan cairan/air dan terkena panas akan membentuk karbondioksida. 

Karbondioksida inilah yang membuat adonan jadi mengembang. Baking powder 

berfungsi untuk mengembangkan kue atau bolu kukus. Baking powder 

menghasilkan rasa yang netral dan tekstur yang berpori kecil tapi cenderung lebih 

beremah. 

 Baking powder sebagai leavening agent (bahan pengembang) dipakai 

secara luas dalam produksi kue. Baking powder merupakan bahan pengembang 

hasil reaksi asam dengan natrium bicarbonat. Ketika pemanggangan berlangsung 

baking powder menghasilkan gas CO2  dan residu yang tidak bersifat merugikan 

pada bolu. 

g. Santan kelapa 

 Santan kelapa merupakan cairan hasil ekstraksi dari kelapa parut , 

dengan menggunakan air. Bila santan didiamkan secara pelan-pelan akan terjadi 
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pemisahan bagian yang kaya dengan minyak dengan bagian yang miskin minyak. 

Bagian yang dengan inyak disebut sebagai krim, dan bagian yang miskin dengan 

minyak disebut degan skim (Djatmiko, 1985).  

           Pengunaan santan kelapa dalam pembuatan kue yaitu sebagai pelarut tepung 

dan bahan-bahan lain, peranan lemak santan merupakan zat gizi yang dapat 

meningkatkan energi, meningkatkan selera da membantu mempebaiki tekstur, 

membantu pembentukan gluten pada tepung terigu dan mengendalikan suhu adonan 

(Buckle et al,1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


