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II. TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Kue Wingko

Wingko babat adalah makanan semi basah yang dibuat dari bahan dasar

tepung ketan, gula dan kelapa parut yang dioven dengan atau tanpa penambahan

bahan tambahan makanan lain yang diizinkan (Ronsley et al, 2001). Wingko babat

biasanya berbentuk bundar dengan tekstur padat dan kenyal serta biasa disajikan

dalam keadaan hangat dan dipotong kecil-kecil. Wingko babat dapat dijual dalam

bentuk bundar yang besar atau juga berupa kue-kue kecil yang dibungkus kertas.

Kombinasi gula dan kelapa menjadikan kue ini nikmat. Wingko babat biasanya

dikonsumsi sebagai hidangan selingan (Murdijati, 2007).

Wingko merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang berasal dari

Babat, Jawa Timur. Wingko juga berkembang di Semarang, Jawa Tengah dan

lebih dikenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Kota Semarang, Jawa Tengah.

Wingko adalah makanan semi basah yang dibuat dari tepung ketan, kelapa parut

dan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan tambahan

makanan lain yang diizinkan. Wingko memiliki rasa manis legit dengan cita rasa

gurih dari kelapa. Wingko umumnya sangat digemari oleh semua kalangan

masyarakat karena memiliki cita rasa dan tekstur yang khas (SNI 01-4311-1996).

Gambar 1. Kue Wingko (Febrianindya, 2013)



5

Tabel 1. Standar Mutu Kue Wingko
No Kriteria Uji Satuan SNI (*) Wingko Babat

(**)
1 Keadaan

Bau Normal, khas Normal,khas
Rasa Normal, khas Normal,khas
Warna Normal Normal

2 Air % b/b Maks. 30 -
3 Jumlah gula (dihitung

sebagai sakarosa)
% b/b Min. 24 -

4 Asam lemak bebas
(dihitung sebagai asam
laurat)

% b/b Maks. 1,0 -

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Serat kasar
Protein
Lemak
Karbohidrat
Kalsium
Fosfor
Zat Besi
Vitamin A
Vitamin B1
Vitamin C

% b/b
%, gr
%, gr
%, gr
%,mg
%,mg
%,mg
%,IU
%,mg
%,mg

Maks. 3,0 -
- 3,2
- 1,51
- 51,4
- 47
- 63
- 1,1
- 0
- 0,08
- 0

Sumber : (*) Badan Standarisasi Nasional (2000)
(**) Loe Lan Ing (2016)

Menurut Winarno (2014), wingko adalah makanan semi basah atau kudapan

yang terbuat dari tepung ketan yang dicampur dengan parutan kelapa muda

kemudian ditambahkan gula pasir dan sebagai perekat adonan biasanya digunakan

santan atau kadang-kadang air biasa. (Sukrama, 2009).

Wingko babat memiliki energi sebesar 355 kkal serta kandungan lemak

sekitar 10% yang berasal dari kelapa yang digunakan dalam pembuatan. Wingko

biasanya berbentuk bundar dan biasa disajikan dalam keadaan hangat. Umumnya,

wingko sangat digemari karena cita rasa dan teksturnya yang khas. Wingko

memiliki rasa manis legit dengan cita rasa gurih dari kelapa. Wingko dijual di

pasaran dalam bentuk bundar berukuran besar maupun berukuran kecil yang

dikemas dengan bungkusan yang terbuat dari kertas (Trisnawati, 2015).
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2.2 Rumput Laut

Rumput laut atau algae merupakan tumbuhan laut yang tidak dapat

dibedakan antara akar,daun dan batang, sehingga seluruh tubuhnya disebut

thallus.Berdasarkan kandungan pigmen yang terdapat dalam thallus rumput laut,

maka dapat dibedakan Chlorophyceae (alga Hijau), Rhodophyceae (alga merah)

dan Phaeophyceae (alga coklat). Ketiga golongan tersebut mempunyai nilai

ekonomis penting karena kandungan senyawa kimianya. Rumput laut mempunyai

fungsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung atau dikenal

secara ekologi rumput laut menyediakan makanan bagi ikan dan invertebrata

terutama thallus muda. Sedangkan secara tidak langsung rumput laut digunakan

dalam berbagai industri yaitu pangan,kosmetik,obat-obatan, pupuk, tekstil, kulit

dan industri lainnya (Soenardjo, 2011).

Rumput laut atau sea weeds merupakan komoditi hasil laut yang melimpah

di Indonesia. Pada mulanya orang menggunakan rumput laut hanya untuk

sayuran. Waktu itu tidak terbayang zat apa yang ada di dalam rumput laut.

Dengan berjalannya waktu pengetahuan berkembang, kini kandungan dari rumput

laut digunakan agar bermanfaat seoptimal mungkin tidak hanya sebagai bahan

pangan yang dikonsumsi langsung secara sederhana tetapi juga merupakan bahan

dasar pembuatan produk pangan rumah tangga maupun industri makanan skala

besar (Anggadireja JT, 2006).

Saat ini pemanfaatan rumput laut (Eucheuma cottonii) telah mengalami

kemajuan yang sangat pesat. Selain digunakan untuk pengobatan langsung, olahan

rumput laut kini juga dapat dijadikan agar-agar, alganin, karangginan

(carrageenan), dan fulselaran (furcellarn) yang merupakan bahan baku penting
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dalam industri makanan seperti tepung, farmasi, kosmestik, dan lain-lain. Rumput

laut jenis Eucheum cottonii memiliki banyak jenis, diantaranya Caulerpa,

Hypnea, Turbibaria, Pandina, Gracilaria, dan Gelidium. E. Cottonii (Ghufran M,

2010).

Gambar 2. Rumput Laut (Eucheuma cottonii) (Rochimin, 2014)

Rumput laut jenis ini tumbuh dengan memerlukan sinar matahari untuk proses

fotosintetis. Rumput laut (Eucheuma cottonii) hidup pada lapisan fotik, yaitu

kedalaman sejauh sinar matahari masih mampu mencapainya. Di alam, jenis ini

biasanya hidup berkumpul dalam satu komunitas. Rumput laut memiliki kandungan

karbohidrat, protein, sedikit lemak, dan abu yang sebagian besar merupakan senyawa

garam natrium dan kalium. Rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin seperti

vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, dan K, betakaroten, serta mineral; seperti kalium,

fosfor, natrium, zat besi, dan iodium. Beberapa jenis rumput laut mengandung lebih

banyak vitamin dan mineral penting, seperti kalium dan zat besi yang bila

dibandingkan dengan sayuran dan buah-buahan (Anggadiredja JT, 2011).

Menurut (Anggadiredja JT, 2011), ciri-ciri dari Eucheuma cottonii antara lain :

1) Thallus berbentuk silindris berujung runcing dan tumpul.

2) Permukaan licin.

3) Berwarna hijau terang, hijau olive dan coklat kemerahan.
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Menurut Winarno (2002) bahwa kandungan gizi rumput laut yang terpenting

adalah trace element, khususnya kandungan iodiumnya, kandungan iodium pada

rumput laut (Eucheuma cottonii) berkisar 0,1– 0,15% dari bobot keringnya serta

kandungan seratnya yang tinggi. Kandungan iodium pada rumput laut sekitar 2.400

sampai 155.000 kali lebih banyak dibandingkan kandungan yodium pada sayur-

sayuran yang tumbuh di daratan. Rumput laut sering dimasak untuk hidangan rasa atau

sup sebelum dikonsumsi.

Ketika direbus rumput laut dalam air selama 15 menit dapat kehilangan

kandungan iodium hingga 99%, sedangkan iodium dalam Sargassum, rumput laut

coklat yang sama, kehilangan sekitar 40% kandungan iodium (Zava TT, 2011).

Kandungan iodium pada rumput laut dibedakan menjadi 3 macam yaitu rumput

laut hijau kandungan iodiumnya < 1 μg/100g, rumput laut cokelat 40,11 μg/100g dan

rumput laut merah 9,05 μg/100g. Eucheuma cottonii termasuk dalam rumput laut coklat

yang memiliki kandungan iodium ± 40,11 μg/100g (Leonel, 2011).

Tabel 2. Komposisi Kimia Rumput Laut Kering (g/100g bahan kering)
Unsur Ganggang Merah Ganggang Coklat
Klor 1.5-3.5 9.8-15.0
Kalium 1.0-2.2 6.4-7.8
Natrium 1.0-7.9 2.9-3.8
Magnesium 0.3-1.0 1.0-1.9
Sulfur 0.5-1.8 0.7-2.1
Silikon 0.2-0.3 0.5-0.6
Fosfor 0.2-0.3 0.3-0.6
Kalsium 0.4-1.5 0.2-0.3
Besi 0.1-0.15 0.1-0.2
Yodium 0.1-0.15 0.1-0.8
Brom Diatas 0.005 0.03-0.14
Sumber : Winarno (2002)

Pengolahan rumput laut di Indonesia hingga kini belum optimal. Di perairan

Indonesia terdapat sekitar 555 jenis rumput laut, akan tetapi dari jumlah tersebut,

hanya 58 spesies yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, makanan
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tambahan, sayuran dan bahan obat–obatan. Diversivikasi makanan berbahan baku

rumput laut kini mulai mendapatkan perhatian, salah satunya adalah pengolahan

ke dalam bentuk tepung rumput laut. Suatu produk makanan yang akan

ditawarkan ke pasaran tidaklah cukup hanya mengandalkan komposisi dan

kandungan gizi yang baik. Faktor lain yang tidak kalah penting bagi konsumen

adalah sifat fisik dan inderawi produk, kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi

tinggi rendahnya daya terima konsumen terhadap produk yang dihasilkan

(Rachmawaty, 2013).

2.3 Jambu Biji

Tanaman jambu biji berasal dari Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan

benua Amerika yang beriklim tropis (USA, Peru, Bolivia). Secara botanis

tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai berikut, kingdom Plantae (tumbuh-

tumbuhan), divisi Spermatophyta (tumbuhan berbiji), subdivisi Angiospermae

(biji tertutup), kelas Dicotyledonae (biji berkeping dua), ordo Myrtales, famili

Myrtaceae, genus Psidium, dan spesies Psidium guajava L. Tanaman jambu biji

berbuah terus-menerus sepanjang tahun dan memiliki beberapa kelebihan, antara

lain buahnya dapat dimakan sebagai buah segar, dapat diolah menjadi bentuk

produk makanan seperti kembang gula, selai, nectar, chutney, dan lain sebagainya

(Cahyono, 2010).

Bentuk buah jambu biji yang beragam serta beraroma wangi. Rasa dan

aroma jambu biji yang khas dikarenakan adanya senyawa eugenol. Kulit buahnya

yang tipis berwarna hijau sampai hijau kekuningan. Panen buah jambu biji

dilakukan sepanjang tahun karena tanaman ini tidak mengenal musim. Di

Indonesia, jambu biji yang paling digemari adalah yang berdaging lunak dan
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tebal, rasanya manis, berbiji sedikit, dan buahnya berukuran besar (Soedarya,

2010).

Buah jambu biji memiliki banyak varietas yang dibedakan berdasarkan

flavor, warna, dan keberadaan biji. Ciri-ciri fisik buah jambu biji yaitu berdaging

merah-merah muda, daging tebal, dan tekstur lembut. Flavor buah cukup asam

dan sedikit manis, serta memiliki aroma yang cukup tajam (Soetanto, 1998).

Gambar 3. Jambu Biji Merah (Psidium guajava) (Anonim, 2016)

Tabel 3. Komposisi Gizi Buah Jambu Biji Merah Segar
Komposisi Jumlah (*) Jumlah (**)
Kalori (kal) 49,00 -
Protein (g) 0,90 0,82
Lemak (g) 0,30 0,6
Karbohidrat(g) 12,20 11,88
Kalsium (mg) 14,00 20
Posphor (mg) 28,00 25
Zat besi(Fe)(mg) 1,10 0,31
Vitamin A (SI) 25,00 792
Vitamin B1(mg) 0,02 0,05
Vitamin C (mg) 87,00 183,5
Air (g) 86,00 -
Bagian yang dapat
dimakan (%)

82,00 -

Sumber : (*) Direktorat Gizi Depkes RI (2000)
(**) Anonim (2001)

Selain vitamin C dan serat makanan, jambu biji juga kaya akan tanin, fenol,

flavonoid, minyak esensial, saponin, karotenoid, lektin, dan asam lemak.

Kandungan vitamin C pada buah jambu biji 2-3 kali lebih banyak bila
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dibandingkan dengan buah jeruk yaitu sekitar 300 mg vitamin C dalam 100 g

buah segar (Taylor, 2004).

2.4 Vitamin C

Vitamin adalah suatu senyawa organik yang terdapat di dalam makanan

dalam jumlah sedikit dan dibutuhkan jumlah yang besar untuk fungsi metabolisme

yang normal. Vitamin dapat larut di dalam air dan lemak. Vitamin yang larut

dalam lemak adalah Vitamin A, D, E, dan K dan yang larut di dalam air adalah

vitamin B dan C (Dorland, 2006).

HO

HO O O

H- - -

HO OH

Gambar 4. Struktur Kimia Vitamin C (Anonim, 2016)

Vitamin C adalah Kristal putih yang mudah larut dalam air. Vitamin C yang

disebut juga sebagai asam askorbik merupakan vitamin yang larut dalam air.

Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin

C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama apabila

terkena panas. Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil

dalam larutan asam (Sunita, 2004).

Asam askorbat (vitamin C) adalah turunan heksosa dan diklasifikasikan

sebagai karbohidrat yang erat kaitannya dengan monosakarida. Vitamin C dapat

disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagian
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besar hewan. Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu L-asam

askorbat (bentuk tereduksi) dan L-asam dehidro askorbat (bentuk teroksidasi).

Oksidasi bolak-balik L-asam askorbat menjadi L-asam dehidro askorbat terjadi

apabila bersentuhan dengan tembaga, panas, atau alkali (Akhilender, 2003).

Vitamin C atau asam askorbat adalah suatu senyawa beratom karbon 6 yang

dapat larut dalam air. Vitamin C merupakan vitamin yang disintesis dari glukosa

dalam hati dari semua jenis mamalia, kecuali manusia. Manusia tidak memiliki

enzim gulonolaktone oksidase, yang sangat penting untuk sintesis dari prekursor

vitamin C, yaitu 2-keto-1-gulonolakton, sehingga manusia tidak dapat mensintesis

vitamin C dalam tubuhnya sendiri (Padayatti, 2003).

Vitamin C memiliki sifat yang larut dalam air dan mudah rusak oleh panas

udara, alkali enzim, stabil pada suasana asam. Oleh karena vitamin C mudah

rusak, maka konsumsi makanan yang mengandung tambahan vitamin C harus

ditingkatkan. Kandungan vitamin C terbesar ada di buah-buahan tropis antara lain

dapat ditemukan pada buah jeruk, tomat, arbei, kangkung, kentang, cabai, selada

hijau dan jambu biji. Vitamin C merupakan vitamin yang mudah diabsorpsi dan

didistribusikan ke seluruh tubuh melalui vena porta. Vitamin C memiliki banyak

fungsi yaitu sebagai koenzim datau kofaktor, antioksidan, perubahan warna

(browning) pada buah-buahan, serta untuk mengawetkan daging (Baliwati, 2002).

Vitamin C dapat ditambahkan di dalam suatu proses pengolahan makanan.

Misalnya pada buah-buahan dan sayur-sayuran, hal ini dapat menimbulkan reaksi

pencoklatan (browning) pada makanan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya

pembentukan pigmen merah intermediet pada tahap awal yang disebabkan reaksi

antara dehidro asam askorbat dengan α-asam amino. Proses pengolahan makanan
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dapat mengakibatkan penurunan kandungan vitamin C pada produk akhir.

Misalnya pada buah segar yang masih mengandung vitamin C yang jumlahnya

dianggap 100%, akan mengalamai penurunan vitamin C sebesar 30% bila

dikeringkan menggunakan udara panas dan apabila telah kering lalu dimasak,

kadandungan vitamin C akan turun lagi sebanyak 20% (Davidek et al, 2000)

2.5 Bahan–bahan Pembuatan Wingko

2.5.1 Tepung Ketan

Tepung ketan adalah tepung yang diperoleh dengan cara menggiling beras

ketan (Oryza glutinosa) yang baik dan bersih (SNI 01-4447-1998). Tepung beras

ketan terbuat dari kultivar beras ketan putih yang mengandung sejumlah besar

kandungan amilopektin dibandingkan kandungan amilosanya. Tepung beras ketan

merupakan jenis tepung yang mengandung amilopektin dengan komposisi sekitar

99,0% dari fraksi patinya. Pada kue-kue tradisional Indonesia, tepung ketan

digunakan untuk menghasilkan kue yang bertekstur kenyal dan agak lengket

(Imanningsih, 2012).

Tabel 4. Komposisi Kimia Tepung Ketan
Komponen Komposisi
Kadar air (%) 11,05
Abu (%) 0,29
Lemak (%) 1,00
Protein (%) 6,61
Karbohidrat (%) 81,05
Pati (%) 63,31
Amilosa (% dari pati) 0,88
Amilopektin (% dari pati) 99,11
Sumber : Immaningsih (2012)

Pati yang terkandung pada tepung beras ketan terdiri atas 0,88% amilosa

dan 99,11% amilopektin dari keseluruhan fraksi patinya (Imanningsih, 2012).

Amilosa merupakan rantai panjang unit glukosa tidak bercabang sedangkan
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amilopektin adalah polimer yang susunannya bercabang-cabang dengan 15-30

unit glukosa tiap cabang (Sunita, 2009). Amilosa memiliki struktur lurus dengan

ikatan α-(1,4)-D-glukosa, sedangkan amilopektin mempunyai cabang dengan

ikatan α-(1,4)-D-glukosa sebanyak 4-5% dari berat total (Winarno, 2004).

Tepung ketan sekilas hampir mirip dengan tepung beras tetapi tepung ketan

akan menghasilkan adonan kue yang lebih lengket dibandingkan adonan kue yang

berbahan dasar tepung beras. Hal ini pula yang menyebabkan kue-kue tradisional

yang terbuat dari tepung ketan memiliki tekstur yang lebih kenyal dibandingkan

kue tradisional yang terbuat dari tepung beras (Edward, 2014)

2.5.2 Kelapa

Tanaman kelapa termasuk dalam kelompok palm, yaitu coconut palm,

dengan nama ilmiahnya Cocos nucifera, salah satu famili dari Arecaceae yang

merupakan satu-satunya spesies dalam Genus Cocos. Kelapa memiliki banyak

varietas, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kelapa

dalam, kelapa genjah, dan kelapa hibrida (Winarno, 2014).

Tabel 5. Kandungan Gizi Daging Kelapa Muda
Kandungan Gizi Jumlah
Energi (kkal) 68,00
Protein (g) 1,00
Karbohidrat (g) 14,00
Vitamin C (mg) 4,00
Kalsium (mg) 7,00
Fosfor (mg) 30,00
Air (ml) 83,30
Sumber : Warisno (2003)

Kelapa sering digunakan dalam pembuatan kue tradisional dalam bentuk

kelapa parut, cincang, atau dalam bentuk santan. Penambahan kelapa akan

membuat kue yang dihasilkan semakin gurih. Kelapa parut biasanya digunakan
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sebagai bahan taburan, isian, maupun bahan campuran dalam adonan kue

tradisional Indonesia (Edward, 2014)

Kelapa muda memiliki ciri kulit tempurung kelapa yang berwarna coklat

muda, bertekstur halus, dan tempurung yang kuat seperti kayu. Daging kelapa

muda teksturnya renyah seperti gel dengan cita rasa khas daging kelapa muda

(Winarno, 2014).

2.5.3 Gula Pasir

Gula pasir adalah 99,9% sakarosa murni. Sakarosa adalah istilah untuk

gula tebu atau bit gula yang telah dibersihkan Secara komersial, gula pasir yang

99% terdiri atas sukrosa dibuat dari gula tebu maupun gula bit melalui proses

penyulingan dan kristalisasi (Sunita, 2009).

Gula pasir adalah jenis gula yang paling mudah dijumpai, digunakan sehari-

hari untuk pemanis makanan dan minuman. Gula pasir juga merupakan jenis gula

yang berasal dari cairan sari tebu. Setelah dikristalkan, sari tebu akan mengalami

kristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau agak

kecoklatan (Darwin, 2013).

Tabel 6. Komposisi Zat Gizi Gula Pasir
Zat Gizi Gula Pasir
Energi (kkal)
Protein(g)
Lemak (g)
Karbohidrat (g)
Kalsium (mg)
Fosfor (mg)

364
0
0
94,0
5
1

Sumber : Darwin (2003)

Gula pasir mempunyai posisi penting dalam tata gizi masyarakat Indonesia,

karena gula merupakan sumber kalori yang efektif dan sekaligus memberikan rasa

manis yang sangat diperlukan manusia. Rasa manis itu memberikan rangsangan
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bagi peningkatan konsumsi bahan lain yang diperlukan tubuh manusia, karena

umumnya manusia sangat menyukai rasa tersebut.

Sebagai gugus kimia yang terdiri dari unsure C (karbon), H (hidrogen), dan

O (oksigen), gula memiliki kadar kalori yang cukup tinggi, yaitu sebesar 3950

kalori/gr gula. Meskipun gula merupakan bahan pangan yang penting dalam tata

gizi masyarakat, tetapi kebanyakan orang baru mampu mengkonsumsi gula dalam

jumlah yang hanya memberikan sumbangan 5,5 % terhadap penyediaan kalori

secara keseluruhan.

2.5.4 Garam

Garam merupakan bumbu utama dalam setiap masakan yang berfungsi

sebagai penyedap rasa antara lain memberikan rasa asin, memberi efek rasa gurih

pada masakan dan sebagai penguat rasa. Di samping berfungsi sebagai penyedap

rasa, garam juga berfungsi sebagai sumber mineral bagi tubuh (Winneka et al, 2001).

Tabel 7. Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium
No Parameter Satuan Persyaratan Kualitas
1 Kadar Air (H2O) % b/b 7
2 Kadar NaCl (Natrium Klorida)

dihitung dari jumlah klorida
% adbk 94,7

3 Iodium dihitung sebagai
Kalium Iodat (KIO3)

mg/kg 30

4 Cemaran  logam
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)
Raksa (Hg)

Mg/kg
Mg/kg
Mg/kg

10
10
0,1

5 Arsen (As) Mg/kg 0,1
Sumber : SNI (2000)

Secara fisik, garam adalah benda padatan berwarna putih berbentuk kristal

yang merupakan kumpulan senyawa dengan bagian terbesar Natrium Chlorida

(>80) serta senyawa lainnya seperti Magnesium Chlorida, Magnesium Sulfat,

Calsium Chlorida dan lain-lain. Garam mempunyai sifat/karakteristik higroskopis
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yang berarti mudah menyerap air, bulk densuty (tingkat kepadatan) sebesar 0,8 –

0,9 (Burhanuddin, 2001).

2.5.5 Vanili

Tanaman vanili (Vanilla planifolia) merupakan salah satu tanaman rempah

bernilai ekonomi cukup tinggi. Selain itu mempunyai fluktuasi harga yang relatif

stabil bila dibandingkan dengan tanmaan perkebunan lainnya. Tanaman vanili

masih satu jenis dengan yang berumah satu atau Monoceus (Lawani, 1993)

Tabel 8. Komposisi Gizi Vanili Bubuk
No Karakteristik Satuan Persyaratan Kualitas
1 Kadar Air % b/b 38
2 Kadar Vanilin % b/b 2,983
3 Kadar Abu % b/b 8

Sumber : SNI (2002)

Buah vanili yang paling penting dan sangat dominan adalah zat vanilin. Di

samping zat vanillin, masih ada zat-zat lain dalam jumlah relatif sedikit yang

terkandung dalam vanili. Zat-zat tersebut dapat berupa asam cuka, eugenol,

methyl ether, vanili athil ather, anisil ethil ether dan sebagainya. Selanjutnya

terdapat pula jenis-jenis gula, dammar, dan jenis minyak yang tidak menguap

(fixed oil) (Rismunandar, 1989)

Menurut peraturan Menkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 tentang bahan

tambahan pangan, aturan penggunaan vanili sintetis maksimal adalah 0,7 g/kg

produk siap konsumsi.

Setiap negara pengimpor menetapkan persyaratan mutu yang berlainan.

Amerika Serikat lebih memerlukan vanili dengan kadar air rendah (20 - 25%)

karena akan digunakan sebagai bahan baku industri ekstraksi. Sedangkan Uni

Eropa yang umumnya mengkonsumsi langsung untuk rumah tangga menghendaki
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vanili utuh (berpenampilan baik), kadar vanillin tinggi, beraroma tajam, dan kadar

air 30 – 35%.

2.5.6 Margarin

Margarin merupakan emulsi air dalam lemak nabati komposisi gizi dari

margarin bervariasi dan berperan memberikan nutrisi pada produk pangan.

Margarin merupakan sumber vitamin A sebesar 9% dan D sebesar 4% yang

penting dan diperlukan untuk tubuh. Margarin berfungsi memebrikan aroma, cita

rasa, dan kenampakan pada roti yang dihasilkan (Buckle et al, 1987)

Tabel 9. Persyaratan Mutu Margarin Industri (SNI 01-3541-2002)
No Kriteria Uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan

Bau
Warna
Rasa

Dapat diterima
Dapat diterima
Dapat diterima

2 Air % b/b 18
3 Lemak & b/b 80
4 Vitamin A IU/100 g -
5 Vitamin D IU/100 g -
6 Asam butirat % b/b 0,2*
7 Bilangan asam Mg KOH/g 4
8 Bahan tambahan pangan Sesuai peraturan yang

berlaku
9 Cemaran logam

Timbal (Pb) Mg/kg 0,1
Timah (Sn) Mg/kg 40,0/250**
Raksa (Hg) Mg/kg 0,03

10 Cemaran arsen (As) Mg/kg 0,1
11 Cemaran mikroba

Angka Lempeng Total Koloni/g 105
Bakteri bentuk Coli APM/g 10
E.Coli APM/g <3
S.aureus Koloni/g 102
Salmonella Koloni/g Negative
Enterococci Koloni/g 102

Sumber : BSN (2002)
*) untuk margarin yang mengandung lemak susu
**) dalam kemasan kaleng
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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 atau 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 harus dihidrogenesis menjadi lemak

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

rendah, dan segera mencair pada mulut (Winarno, 1995)

Margarin terdiri dari beberapa jenis antara lain : margarin siap makan,

margarin industri dan margarin krim atau spread. Margarin siap makan adalah

margarin meja dan margarin oles yang ditujukan untuk langsung dimakan, tanpa

diolah terlebih dahulu dan sudah dikemas dengan baik. Margarin industri adalah

margarin yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi makanan lainnya.

Sedangkan margarin krim adalah margarin dengan kandungan lemak total 62% -

78% (SNI, 2002).

2.6 Proses Pembuatan Wingko

Menurut Purwanti dkk (2003), proses pembuatan wingko meliputi

persiapan alat dan bahan, pembuatan adonan, pencetakan dan pemanggangan.

Adapun tahapan proses pembuatan wingko antara lain :
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1. Persiapan alat dan bahan

Bahan-bahan dan alat untuk membuat wingko tersebut sesuai dengan

takaran yang telah ditentukan. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat 1kg

kue wingko adalah : 10 kg tepung ketan, 10 kg gula pasir, 40 butir kelapa parut, 2

waskom air kelapa, 2 sendok makan garam, dan 10 bungkus vanilli. Sedangkan

alat-alat yang harus disiapkan dalam proses pembuatan kue wingko ini adalah

tabung gas, oven, loyang, waskon, cetakan, timbangan dan daun pisang (Purwanti

dkk., 2003)

2. Pembuatan adonan/mixing

Mixing berfungsi mencampur secara homogen semua bahan, mendapatkan

hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan protein. Kunci pokok dalam

pengadukan adalah waktu yang digunakan harus tepat karena jika pengadukan

terlalu lama akan menghasilkan adonan yang keras dan tidak kompak, sedangkan

pengadukkan yang snagat cepat mengakibatkan adonan tidak tecampur rata dan

tekstur yang dihasilkan menjadi lengket (Mudjajanto, 2004)

3. Pencetakan

Adonan yang telah tercampur tersebut, kemudian dituangkan pada loyang

terlebih dahulu agar bentuknya sama dan terlihat lebih menarik. Proses berikutnya

setelah dicetak lalu dipanggang (Purwanti dkk., 2003)

4. Pemanggangan

Suhu dan waktu pemanggangan sangat mempengaruhi tingkat kematangan

produk kue wingko yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu yang digunakan,

semakin singkat waktu yang diperlukan (Yusianti, 2004)


