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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kitolod 

Menurut Tjitrosoepomo (2007), klasifikasi dari tanaman kitolod (Isotoma 

longiflora) adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Classis : Dicotyledoneae 

Sub Classis : Sympetalae 

Ordo : Campanulatae / Asterales / Synandrae 

Family : Campanulaceae 

Genus : Isotoma 

Species : Isotoma longiflora (L.) C. Presl. 

Sinonim : Hippobroma longiflora (L.) G. Presl  

Laurentia longiflora (L.) Peterm. 

Gambar 1. Daun Kitolod (Isotoma longiflora) (Sumber : infoalami.com) 
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Kitolod (Isotoma longiflora) merupakan tanaman herba menahun yang 

biasa tumbuh pada pinggiran tembok yang lembab, memiliki akar tunggang 

berwarna putih pucat. Batang herba berbentuk silindris dengan sedikit ruas pada 

bagian batang muda. Bunga dan daun kitolod tunggal, dengan daun berwarna hijau 

yang memiliki rambut halus pada bagian permukaanya, ujung daun runcing, dan 

tepi daun bergerigi sebgaimana tampak pada Gambar 1. Kitolod (Isotoma 

longiflora) merupakan tanaman liar yang biasa dimanfaatkan sebagai tanaman obat 

(Steenis, 2006). 

Prinsip suatu tanaman dapat digunakan sebagai antikanker adalah apabila 

tanaman tersebut mengandung senyawa yang bersifat toksik bagi sel kanker 

(sitotoksik). Berdasarkan hasil uji fitokimia ekstrak etanol daun dan bunga kitolod 

positif mengandung alkaloid, saponin, flavonoida, dan tanin. Daun kitolod memiliki 

kandungan senyawa alkaloid, saponin, flavonoida, dan polifenol (Hariana, 2008). 

 

 

 
 

 

Gambar 2. Struktur senyawa Aeskuletin (a), Xantosin (b), dan Levoglukosan (c) 

Sumber : Siregar (2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui analisis dengan 

menggunakan GC-MS ekstrak kitolod mengandung komponen senyawa flavonoid 

eskuletin yang tampak pada Gambar 2a, alkaloid (xantosin pada Gambar 2b), dan 
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saponin (Levoglukosan pada Gambar 2c) (Siregar, 2015). Tanaman dengan famili 

Campanulaceae memiliki kandungan senyawa alkaloid norlobelanidin yang tampak 

pada Gambar 3b, lobelanidin tampak pada Gambar 3c dan isolobelanin tampak 

pada Gambar 3d (Villegas et al., 2014). Berikut struktur senyawa alkaloid yang 

terkandung dalam tanaman Lobelia polyphylla yang merupakan satu famili dengan 

tanaman kitolod, yaitu famili Campanulaceae yang tampak pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur senyawa Lobelin (a), Norlobelnidin (b), Lobelanidin (c), dan 

Isobelanidin (d). Sumber : Villegas et al (2014). 

Kitolod (Isotoma longiflora) merupakan tanaman yang biasa dimanfaatkan 

sebagai tanaman obat oleh masyarakat. Penggunaan daun dan bunga kitolod sendiri 

dapat digunakan dalam bentuk segar seperti tumbukan, perasan, seduhan, dan 

rebusan, yang oleh masyarakat daun dan bunga kitolod dimanfaatkan sebagai obat 

glaukoma pada mata, katarak, antivirus, sakit gigi, bronkitis, sifilis, dan asma 

(Koller, 2009). 

Tanaman kitolod juga memiliki aktivitas sebagai antimikroba yaitu suatu 

zat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba seperti bakteri 

Stapylococcus hominis  dan Staphylococcus aureus. Berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya dilaporkan bahwa ekstrak seduhan daun kitolod memiliki aktivitas 
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antibakteri pada pasien penderita konjungtivitis lebih besar dibandingkan dengan 

ekstrak refluks daun kitolod (Ismailova, 2008). 

2.2 Proses Pembuatan Tepung Daun Kitolod 

Pembuatan tepung memiliki proses dan metode yang berbeda-beda 

tergantung dari jenis bahan apa yang akan dijadikan sebagai bahan dasar tepung, 

bisa dari gandum, umbi, bahkan sampai tulang hewan bisa dijadikan sebagai 

tepung. Tahapan proses pengolahan tepung pada umumnya terdiri dari pemilihan 

bahan, pembersihan, pengcilan ukuran, pengeringan, penggilingan/ penepungan, 

dan penyaringan (Suryanti, 2011). 

Tahap dalam pembuatan tepung daun kitolod yakni daun kitolod segar 

dicuci bersih untuk menghilangkan pengotor, kemudian daun kitolod 

dikeringanginkan untuk menghilangkan air bekas cucian. Setelah kering, kitolod 

ditimbang untuk dicatat berat segarnya, dan ditata diatas loyang untuk siap 

dimasukkan dalam kabinet dengan suhu 50oC selama ±24 jam. Kitolod yang sudah 

kering dihaluskan dengan menggunakan blender hingga halus untuk kemudian 

diayak dan dikemas untuk disimpan hingga proses uji dilakukan (Winda, 2017). 

2.3 Bolu Kukus 

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

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

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

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

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

Pada umumnya bolu adalah kue berbahan dasar tepung biasanya 

menggunakan tepung terigu, gula dan telur. Kue bolu umumnya dimatangkan 
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dengan 2 cara dipanggang di dalam oven dan dikukus. Faktor keberhasilan dalam 

pembuatan pembuatan bolu kukus adalah dalam cara mengocok adonan dan 

mengukus adonan, misalnya mengocoknya terlalu lama atau terlalu sebentar 

ataupun pengukusannya tidak sempurna bisa membuat bolu kukus tidak jadi 

(bantat) (Rohimah, 2008). 

2.3.1 Bahan Baku Pembuatan Bolu Kukus 

2.3.1.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu memiliki kandungan protein unik yang membentuk suatu 

massa lengket dan elastis ketika dibasahi air. Protein tersebut dikenal sebagai 

gluten. Gluten merupakan campuran antara dua kelompok atau jenis protein 

gandum, yaitu glutenin dan gliadin. Glutenin mem-berikan sifat-sifat yang tegar 

dan gliadin memberikan sifat yang lengket sehingga mampu memerangkap gas 

yang terbentuk selama proses pengembangan adonan dan membentuk struktur 

remah produk (Faridah dkk, 2008). 

Fungsi tepung terigu adalah untuk membentuk jaringan roti. Gunakan tepung 

terigu yang mempunyai kandungan protein tinggi (±13%), karena protein tinggi 

membantu memberikan volume yang baik terhadap hasil jadi roti. Kadang kala 

tepung terigu berprotein tinggi dicampur dengan tepung terigu protein sedang 

(±11%) supaya menghasilkan roti yang empuk dengan volume yang baik. Protein 

tepung mengandung glutenin dan gliadin, yang kalau dicampur dengan air dan 

diuleni akan menjadi gumpalan yang elastis atau gluten (Makmoer, 2003). 
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2.3.2 Bahan Tambahan Pembuatan Bolu Kukus 

2.3.2.1 Gula Pasir 

Fungsi gula dalam pembuatan kue adalah menghaluskan crumb, memberi 

rasa manis, membantu aerasi, menjaga kelembaban, memberi warna pada kulit, 

melembutkan crumb, memperpanjang umur simpan. Gula ini dapat digunakan 

untuk teknik creaming atau sponge. Beberapa petunjuk dalam penggunaan gula 

yaitu gunakan gula dua kali jumlah lemak bila menggunakan teknik creaming dan 

gunakan gula sama dengan berat telur bila menggunakan teknik sponge, bila berat 

gula lebih banyak daripada telur maka sisanya harus dilarutkan dan dimasukkan 

berikutnya (Ningrum, 2012). 

Secara umum gula ditambahkan pada produk untuk memberikan rasa manis. 

Fungsi gula dalam pembuatan produk bakeri selain memberikan rasa manis juga 

berpengaruh terhadap pembentukan struktur produk bakeri, memperbaiki tekstur 

dan keempukan, memperpanjang kesegaran dengan cara mengikat air serta 

merangsang pembentukan warna yang baik. Selain itu, gula juga dapat berfungsi 

sebagai pengawet karena gula dapat mengurangi aw bahan pangan sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Buckle, et al., 2013). 

2.3.2.2 Telur 

Telur adalah salah satu sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, 

mudah dicerna dan bergizi tinggi. Telur terdiri dari protein 13%, lemak 12%, serta 

vitamin dan mineral. Nilai tertinggi telur terdapat pada bagian kuning telurnya. 

Macam-macam jenis telur antara lain telur ayam, telur bebek, puyuh, dan lain-lain 

(Gardjito, 2009). 
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Telur merupakan bahan yang harus ada dalam pembuatan roti dan kue. 

Lecitin dalam kuning telur mempunyai daya emulsi sedangkan lutein dapat 

membangkitkan warna pada hasil produk. Telur berfungsi sebagai penambah 

warna, rasa, kelembaban, membentuk struktur, dan menambah gizi. Fungsi telur 

dalam penyelenggaraan gizi kuliner sebagai pengental, perekat atau pengikat 

(Veronita, 2012). 

2.3.2.3 Cake Emulsifier 

Cake emulsifier adalah zat penstabil adonan cake agar adonan tidak mudah 

“turun” pada saat pengocokan dan hasil akhir cake menjadi lebih lembut dan tahan 

lama. Cake emulsifier ini juga merupakan zat “pengirit” telur. Karena dengan 

menambahkan cake emulsifier, telur yang digunakan tidak terlalu banyak. 

Dipasaran terdapat berbagai macam merk dagang, seperti sponge 28, TBM, Ovalet, 

SP, Quick, dan lain-lain. Semuanya mempunyai fungsi yang sama (Ningrum, 2012). 

Cake emulsifier, sesuai dengan namanya adalah bahan penstabil adonan. 

Karena cake dibuat dari aneka bahan, yaitu bahan cair (telur), padat (gula, tepung), 

dan lemak (bisa padat atau cair) maka diperlukan bahan yang dapat menyatukan 

dan menstabilkan seluruhnya. Pemakaian cake emulsifier dapat menghemat 

pemakaian kuning telur, namun harus hati-hati karena pemakaian yang berlebihan 

dapat meninggalkan rasa (aftertaste) yang kurang enak di lidah (Ananto, 2014). 

2.3.2.4 Vanilli 

Vanili merupakan bumbu yang hampir disertakan dalam proses pembuatan 

kue atau dessert manis. Ada 2 macam vanilli yang beredar dipasaran, yang alami 

(buah kering mirip vanilli seperti buncis yang kering dan ekstraknya). Vanilli 

sintetis (vanilii bubuk dan esens vanilli). Ekstrak vanilli berbentuk cair, aroma dan 
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memiliki cita rasa paling tajam karena merupakan ekstraksi dari batang vanilli 

hingga terbentuk cairan vanilli yang pekat. Harga paling mahal karena proses 

pembuatannya bisa sampai 8 bulan. Essens vanilli berbentuk cair harga lebih murah 

karena hanya memberikan aroma khas vanilli tetapi tidak memberikan rasa. Jika 

terlalu banyak akan teerasa pahit. Vanilli bubuk banyak dijumpai dipasaran. 

Fungsinya sama dengan essens vanilli, yaitu hanya memberikan aroma pada kue 

(Faridah dkk, 2008). 

Bahan vanila atau vanili ini banyak sekali dijumpai dengan bentuk vanilli 

kristal atau vanili ekstrak. Vanili yang fresh memiliki aroma yang lebih wangi 

dibanding vanili cair atau bubuk. Vanili biasa dijadikan sebagai pengharum 

makanan. Selain itu fungsi lain dari vanilli yaitu menambah atau menguatkan aroma 

pada bahan bolu kukus, cake, roti, kue, puding maupun minuman serta 

menghilangkan bau amis dari telur (Andriani, 2012). 

2.3.2.5 Baking Powder 

Baking powder merupakan bahan pengembang (leavening agent), yang 

terdiri dari campuran sodium bikarbonat, sodium alumunium fosfat, dan 

monocalcium 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 (Subama, 2002). 

Baking Powder adalah nama lain dari sodium bikarbonat, berfungsi untuk 

membantu mengembangkan adonan. Baking Powder ini biasa sangat cocok 

digunakan untuk pengembang kue atau bolu, dibanding dengan kue kering, kecuali 
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kue kering yang membutuhkan struktur yang agak berongga (Susasih dan Adie, 

2010). 

2.3.2.6 Susu Kental Manis 

Susu kental manis merupakan produk susu berbentuk cairan kental yang 

diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula hingga 

mencapai tingkat kepekatan tertentu, atau merupakan hasil rekonstitusi susu bubuk 

dengan penambahan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan lain (Badan 

Pengawas Obat dan Makanan, 2006). 

Susu kental manis adalah susu yang dipekatkan dan ditambahkan gula. 

Produk ini memiliki warna kekuningan dan terlihat seperti mayonnaise. 

Konsentrasi gula dalam fase air pada susu kental manis tidak boleh kurang dari 

62.5% atau lebih dari 64.5%. Susu kental manis dapat dibuat dari susu skim (whole 

milk) atau dari susu rekombinasi berbasis Skim Milk Powder (SMP), Anhydrous 

Milk Fat (AMF), dan air. Susu kental manis mempunyai kadar lemak 8%, gula 45%, 

padatan non lemak 20%, dan air 27% (Bylund, 2003). 

2.3.2.7 Coklat Bubuk 

Coklat bubuk atau cocoa powder terbuat dari bungkil/ampas biji coklat yang 

telah dipisahkan lemak coklatnya. Bungkil ini dikeringkan dan digiling halus 

sehingga terbentuk tepung coklat. Coklat bubuk ada 2 jenis, yang pertama melalui 

proses natural dan yang kedua melalui proses dutch. Cocoa natural sedikit asam, 

sedangkan cocoa dutch warnanya lebih gelap dan coklatnya lebih lembut. Cocoa 

proses dutch lebih disukai untuk membuat coklat panas karena aromanya lebih 

lembut. Kebanyakan coklat bubuk yang dijual dipasaran adalah jenis cocoa natural. 

http://www.galeripos.com/chocolate-powder.html
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Coklat bubuk natural dibuat dari bubur coklat atau balok coklat pahit, dengan 

menghilangkan sebagian besar lemaknya hingga tinggal 18-23%. Coklat jenis ini 

berbentuk tepung, mengandung sedikit lemak, dan rasanya pahit. Banyak sekali 

yang menggunakan coklat bubuk jenis ini sebagai bahan campuran untuk membuat 

kue (Haryadi dan Supriyanto, 2001). 

Coklat Bubuk adalah bahan makanan yang biasa dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia.  Coklat Bubuk mengandung energi sebesar 298 kilokalori, 

protein 8 gram, karbohidrat 48,9 gram, lemak 23,8 gram, kalsium 125 miligram, 

fosfor 715 miligram, dan zat besi 12 miligram.  Selain itu di dalam Coklat Bubuk 

juga terkandung vitamin A sebanyak 30 IU, vitamin B1 0,12 miligram dan vitamin 

C 0 miligram.  Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram 

Coklat Bubuk, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100 % (Wahyudi et 

al, 2008). 

2.4 Antioksidan  

Antioksidan adalah senyawa kimia yang dapat menyumbangkan satu atau 

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

terhambat. Antioksidan juga dapat diartikan sebagai bahan atau senyawa yang dapat 

menghambat atau mencegah terjadinya oksidasi pada substrat atau bahan yang 

dapat teroksidasi, walaupun memiliki jumlah yang sedikit dalam makanan atau 

tubuh jika dibandingkan dengan substrat yang akan teroksidasi. Antioksidan 

merupakan senyawa pemberi elektron (electron donor) atau reduktan. Senyawa ini 

memiliki berat molekul yang kecil, tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya 

reaksi oksidasi dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga 
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merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan mengikat 

radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif (Winarsi, 2007). 

Antioksidan adalah zat yang dapat menunda,memperlambat dan mencegah 

terjadinya proses oksidasi. Antioksidan sangat bermanfaat bagi kesehatan dan 

berperan penting untuk mempertahankan mutu produk pangan. Manfaat 

antioksidan bagi kesehatan dan kecantikan, misalnya untuk mencegah penyakit 

kanker dan tumor, penyempitan pembuluh darah, penuaan dini, dan lain-lain. 

Dalam produk pangan, antioksidan dapat digunakan untuk mencegah terjadinya 

proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti ketengikan, perubahan 

warna dan aroma, serta kerusakan fisik lainnya (Sunardi, 2007). 

Menurut Widjaya (2003), antioksidan dinyatakan sebagai senyawa yang 

dapat memperlambat oksidasi, walaupun dengan konsentrasi yang lebih rendah 

sekalipun dibandingkan dengan subtrat yang dapat dioksidasi, menetralisir radikal 

bebas dan mencegah kerusakan sel normal, protein, dan lemak yang ditimbulkan 

oleh radikal bebas. Antioksidan melengkapi kekurangan elektron pada radikal 

bebas menjadikan radikal bebas stabil dan menghambat terjadinya reaksi berantai 

radikal bebas yang dapat menimbulkan oksidasi. Reaksi berantai pada radikal bebas 

(tanpa ada antioksidan) terdiri dari tiga tahap, yaitu:  

Tahap inisiasi      :  RH R* + H* 

Tahap propagasi :  R* + O2 ROO* 

ROO* + RH ROOH +R* 

Tahap terminasi :  R* + R* R – R 

ROO* + R* ROOR 

ROO* + ROO* ROOR + O2 
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Pada tahap inisiasi terjadi pembentukan radikal bebas (R*) yang sangat 

reaktif, karena (RH) melepaskan satu atom hidrogen, hal ini dapat disebabkan 

adanya cahaya, oksigen atau panas. Pada tahap propagasi, radikal (R*) akan 

bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi ( ROO*). Radikal peroksi 

selanjutnya akan menyerang RH (misalnya pada asam lemak) menghasilkan 

hidroperoksida dan radikal baru. Hidrogen peroksida yang terbentuk bersifat tidak 

stabil dan akan terdegradasi menghasilkan senyawa-senyawa karbonil rantai 

pendek seperti aldehida dan keton (Nugroho, 2007). 

Tanpa adanya antioksidan, reaksi oksidasi lemak akan berlanjut sampai 

tahap terminasi,sehingga antar radikal bebas dapat saling bereaksi membentuk 

senyawa yang kompleks. Dengan adanya antioksidan, antioksidan memberikan 

atom hydrogen atau elektron pada radikal bebas (R*, ROO*), mengubahnya ke 

bentuk yang lebih stabil RH. Sementara turunan radikal antioksidan (A*) memiliki 

keadaan lebih stabil dibanding radikal semula R*. Reaksi penghambatan 

antioksidan terhadap radikal lipid mengikuti persamaan reaksi sebagai berikut 

(Yuswantina; Aulia, 2009) : 

Inisiasi  : R* + AH RH + A* 

  Radikal lipida 

Propagasi  : ROO* + AH ROOH + A* 

Antioksidan dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu antioksidan 

primer atau alami dan antioksidan sekunder atau sintetik (Cahyadi, 2006). 

Antioksidan alami banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sayuran, dan buah-

buahan (Winarsih, 2007), sedangkan yang termasuk antioksidan sintetik yaitu butil 
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hidroksilanisol (BHA), butil hidroksitoluen (BHT), propilagallat, dan etoksiquin 

(Cahyadi, 2006). 

2.4.1 Uji Aktivitas Antioksidan 

Metode DPPH merupakan metode yang sering digunakan untuk penentuan 

aktivitas antioksidan dengan penggunaan radikal bebas DPPH yang stabil dan 

memiliki warna ungu yang ditunjukkan oleh pita absorbsi dalam pelarut metanol 

pada panjang gelombang sekitar 517 nm. Radikal bebas DPPH bersifat peka 

terhadap cahaya, oksigen dan pH, tetapi bersifat stabil dalam bentuk radikal 

sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengukuran antioksidan. Radikal bebas 

DPPH dapat menangkap atom hidrogen dari komponen aktif ekstrak yang 

dicampurkan kemudian bereaksi menjadi bentuk tereduksinya (Molyneux 2004). 

Metode DPPH merupakan metode yang cepat, sederhana, dan tidak 

membutuhkan biaya tinggi dalam menentukan kemampuan antioksidan 

menggunakan radikal bebas 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Metode ini 

sering digunakan untuk menguji senyawa yang berperan sebagai free radical 

scavengers atau donor hidrogen dan mengevaluasi aktivitas antioksidannya, serta 

mengkuantifikasi jumlah kompleks radikal-antioksidan yang terbentuk. Metode 

DPPH dapat digunakan untuk sampel yang berupa padatan maupun cairan 

(Prakash, Rigelhof, dan Miller, 2001). 

2.5 Uji Sensori 

Uji organoleptik adalah pengujian yang dilakukan untuk memberikan 

penilaian terhadap suatu produk, dengan mengandalkan pancaindra. Panelis adalah 

orang atau kelompok yang memberikan penilaian terhadap suatu produk, dibedakan 

menjadi lima yaitu panelis perorangan, panelis terbatas, panelis terlatih (7-15 

orang), panelis setengah terlatih (15-25 orang) dan panelis tidak terlatih (25 orang).  
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Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan uji 

organoleptik adalah fisiologi , psikologi dan kondisi lingkungan saat pengujian. 

Panelis tidak terlatih diminta memberikan penilaian dalam skala yang menunjukkan 

tingkat dari sangat tidak suka sekali sampai sangat suka sekali untuk respon rasa 

(Kume, 2002). 

Pengujian dilakukan dengan tata cara uji inderawi antara lain harus 

memperhatikan cara pengujian, tempat, waktu pengujian. Contoh bahan yang 

dinilai disajikan dalam wadah dengan ukuran yang seragam sehingga 

penampilannya seragam pula. Dengan cara ini penilaian calon panelis terhadap 

bahan itu tidak dipengaruhi oleh ketidakpuasan bahannya (Utami, 1991). 

 


