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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apel 

Apel (Malus sylvestris Mill.) merupakan tanaman buah yang tumbuh di 

iklim sub tropis. Di Indonesia, apel diperkenalkan oleh orang Belanda dan 

dikembangkan oleh orang Indonesia. Daerah di Indonesia yang cocok ditanami 

apel masih sangat terbatas. Daerah Batu, Malang, merupakan sentra apel di 

Indonesia karena tanaman ini banyak diusahakan sebagai suatu usaha tani. Oleh 

penduduk di Malang tanaman ini ditanam di pekarangan maupun di kebun 

(Untung, 1996). 

Gambar 1. Apel Manalagi 

2.2.1 Klasifikasi 

Taksonomi atau klasifikasi ilmiah dari tanaman apel: 

Divisi : Spermatophyte 

Subdivisi : Angiospermae 

Klas : Dicotyledonae 

Ordo : Rosales  
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Famili   : Rosaceae  

Genus  : Malus  

Species  : Malus domestica 

 Menurut Suyanti (2010) Apel merupakan buah-buahan non klimaterik 

sehingga pemanenannya harus dilakukan pada saat buah tua optimal. Jenis yang 

banyak ditanam di Indonesia tidak banyak yaitu apel manalagi, apel rome beauty, 

dan apel anna. Masing-masing jenis apel lokal ini mempunyai karakteristik 

tersendiri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1. Jenis dan Karakteristik Buah Apel Lokal  

Jenis buah Karakteristik Apel 

Apel manalagi Warna kulit buah hijau muda 

kekuningan, tektur buah kenyal, rasa 

manis, dan beraroma harum 

Apel rome beauty Warna kulit buah perpaduan antara 

warna hijau dan merah, tekstur buah 

keras dan kasar, rasa buah manis 

masam segar, dan tidak beraroma 

Apel anna Warna merah, tekstur buah renyah, rasa 

buah masam segar, dan beraroma 

harum. 

Sumber : Suryobuwono, dkk. (2005) 

 

2.2.2 Kandungan Gizi 

 Beberapa senyawa fitokimia yang ada pada buah apel dan berfungsi 

sebagai antioksidan adalah golongan flavonoid, tokoferol, senyawa fenolik, 

kumarin, turunan asam sinamat, dan asam-asam organik polifungsional. Selain 

itu, apel mengandung betakaroten yang berfungsi sebagai provitamin A untuk 

mencegah serangan radikal bebas (Susanto dan Setyohadi, 2011).  

 Kandungan antioksidan yang sangat tinggi juga menjadi alasan tingginya 

konsumsi buah Apel oleh masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap 
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penyakit dan disfungsi kesehatan tubuh lainnya (Baskara, 2010). Menurut Arai 

dkk. (2000) dalam Cempaka, dkk. (2014), angka kematian penduduk Jepang yang 

disebabkan oleh cardiovascular disease jumlahnya relatif rendah karena orang 

Jepang sering mengkonsumsi makanan yang mengandung flavonoid dan 

isoflavon. 

 Menurut Rahmawati (2014), kandungan gizi apel dalam 100 gram buah 

apel dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini.  

Tabel 2. Kandungan Gizi  Buah Apel  

Nama Zat Gizi Satuan Kandungan 

Energi Kalori  58,00 

Protein  Gram  0,30 

Lemak Gram 0,40 

Karbohidrat  Gram  14,90 

Kalsium  Miligram 6,00 

Air  Gram  86,5 

Fosfor  Miligram 6,00 

Vitamin B1  Miligram  0,04 

Vitamin B2  Miligran  0,03 

Vitamin C  Miligram  5,00 

Vitamin A  RE  24,00 

Zat besi  Miligram  1,30 

Serat  Gram  0,70 

Gula  Gram  9,92 

Sumber: Rahmawati (2014) 

2.2 Kitolod 

 Kitolod (Isotoma longiflora (L.) C. Presl.) merupakan salah satu jenis 

tanaman yang dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Tanaman ini berasal dari 

Hindia Barat, yang banyak dijumpai di Indonesia. Kitolod biasanya tumbuh di 

sekitar semak, aliran sungai, atau pada tempat-tempat lain yang memiliki 

kelembaban yang cukup. Berdasarkan pengalaman empiris yang beredar di 

masyarakat, tanaman kitolod memang terbukti dapat digunakan sebagai obat 

tradisional, antara lain untuk asma, bronkhitis, radang tenggorokan, luka, obat 
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antikanker, obat mata, antineoplastik, antiinflamasi, hemostasis, dan analgesik 

(Koller, 2009; Hariana, 2008).  

 Tanaman kitolod memiliki senyawa flavonoid (Soraya, 2013) yang bekerja 

secara signifikan menghambat p – glycoprotein pada kemoterapi kanker, 

meningkatkan efikasi obat antikanker dan melawan kerja dari MDR atau multi-

drug resistance (Bansal, dkk., 2009). 

 

  

Gambar 2. Kitolod 

 

2.3 Antioksidan 

 Antioksidan adalah substansi yang dalam konsentrasi rendah jika 

dibandingkan dengan substrat yang akan teroksidasi dapat memperlambat atau 

menghambat oksidasi substrat (Sen, dkk., 2010) berperan penting dalam 

melindungi sel dari kerusakan dengan kemampuan memblok proses kerusakan 

oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas (Hartanto, 2012). 

 Beberapa senyawa metabolit sekunder pada tanaman memiliki aktivitas 

antioksidan yang berfungsi menangkap radikal bebas sehingga mampu 

menghambat arteroskeloris, hipertensi, proses oksidasi pada LDL, dan beberapa 

penyakit kanker tertentu (Akagawa, 2001). Beberapa senyawa metabolit sekunder 
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tersebut diantaranya golongan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid atau 

triterpenoid (Gordon, 1994). 

 

2.4 Cookies 

  Cookies (kue kering) adalah  produk makanan kering yang dibuat dengan 

memanggang adonan yang mengandung bahan dasar terigu, lemak dan bahan 

pengembang dengan atau tanpa penambahan bahan makanan dan bahan tambahan 

makanan lain yang diizinkan. Seiring dengan perkembangan zaman, bahan 

pembuatan cookies juga mengalami perkembangan yaitu penggantian bahan 

utama dengan bahan lain (Wahyuni, 2006). Bahan yang ditambahkan atau 

disubtitusikan diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi dari cookies, supaya 

cookies tersebut dapat menjadi produk fortifikasi pangan yang aman dan 

bergizi.Variasi bahan yang digunakan tidak diperbolehkan menggunakan bahan 

yang berbahaya atau yang tidak aman untuk dikonsumsi.   

  Cookies yang dihasilkan harus memenuhi syarat mutu yang ditetapkan 

agar aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Syarat mutu cookies yang digunakan 

merupakan syarat mutu yang berlaku secara umum di Indonesia berdasarkan 

Standar Nasional Indonesia (SNI 01-2973-2011), seperti tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat Mutu Cookies Menurut SNI 01-2973-2011 

Kriteria uji Syarat 

Energi (kal.) Min. 400 

Air (%) Maks. 5 

Protein (%) Min. 5 

Lemak (%) Min. 9,5 

Karbohidrat (%) Min. 70 

Abu (%) Maks. 1,6 

Serat Kasar (%) Maks 0,5 

Logam Berbahaya Negatif 

Bau dan rasa Normal dan Tidak Tengik 
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Warna Normal 

Sumber : SNI 01-2973-2011 

 Cookies digolongkan menjadi dua yaitu cookies yang memliki adonan keras 

atau disebut Hard Dough dan cookies yang memiliki adonan lunak disebut juga 

soft dought. Menurut Faridah, dkk. (2008) cookies yang termasuk adonan keras 

terbagi lagi menjadi dua, agak manis yaitu marie dan diragikan yaitu crackers. 

Sedangkan cookies yang memiliki adonan lunak, dibagi menjadi batter cookies 

dan foam type. Batter type dimana gula dikocok terlebih dahulu, contohnya butter 

cookies dan lemon snaps, sedangkan foam type dimana telur dan gula dikocok 

terlebih dahulu, contohnya lady finger. 

 

2.5.1 Bahan Pembuatan Cookies 

 Bahan-bahan untuk membuat cookies dibagi menjadi dua. Pertama 

adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pengikat dan pembentuk struktur 

cookies seperti terigu, air, garam, susu tanpa lemak, dan putih telur. Kedua 

adalah bahan-bahan yang berfungsi sebagai pelembut tekstur seperti 

shortening dan emulsifier, gula (sampai batas tertentu), bahan-bahan 

pengembang, pati (pati jagung, garut, gandum, tapioka, dan sebagainya), serta 

kuning telur. Dalam pembuatan cookies, kedua jenis bahan dasar ini harus 

seimbang supaya tidak menghasilkan cookies yang tidak terlalu keras atau 

terlalu renyah (Ariani, 2009). Bahan yang digunakan menjadi faktor utama yang 

menentukan produk akhir dari cookies. Bahan yang baik akan menghasilkan 

produk cookies yang lezat. 

a.  Tepung Terigu 
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 Tepung yang digunakan untuk membuat cookies adalah tepung terigu. 

Dalam adonan, tepung berfungsi sebagai pembentuk tekstur, pengikat bahan-

bahan lain dan mendistribusikannya secara merata, serta berperan dalam 

membentuk cita rasa (Matz dan Matz 1978). Penggunaan terigu lunak pada 

cookies dikarenakan terigu lunak cenderung membentuk adonan yang lebih 

lembut dan lengket (Matz 1992).  

b.  Gula 

 Gula merupakan bahan yang banyak digunakan dalam pembuatan cookies. 

Jumlah gula yang ditambahkan biasanya berpengaruh terhadap tekstur dan 

penampilan cookies. Fungsi gula dalam proses pembuatan cookies selain sebagai 

pemberi rasa manis, juga berfungsi memperbaiki tekstur, memberikan warna pada 

permukaan cookies dan mempengaruhi cookies.  

 Dasar terbentuknya warna dan flavor pada cookies karena terjadi reaksi 

selama pemanggangan yaitu reaksi maillard antara asam amino dan gula reduksi 

dan reaksi karamelisasi (Wade, 1995). Gula yang digunakan dalam pembuatan 

kue kering adalah gula halus. Gula halus mudah larut dalam campuran bahan-

bahan lain yang ditambahkan dalam pembuatan kue kering. 

c.  Susu Skim 

 Susu skim adalah susu yang telah dipisahkan lemaknya dan kaya protein 

dan laktosa. Laktosa merupakan disakarida reduksi yang memiliki kemanisan 

16% dari sukrosa. Kombinasi laktosa dan protein dengan adanya panas 

menyebabkan reaksi maillard. Reaksi ini menghasilkan warna coklat yang atraktif 

pada permukaan cookies (Manley, 1998). 

d.  Telur 
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 Telur merupakan pengikat bahan-bahan lain, sehingga struktur cookies lebih 

stabil. Telur digunakan untuk menambah rasa dan warna. Telur juga membuat 

produk lebih mengembang karena menangkap udara selama pengocokan. Putih 

telur bersifat sebagai pengikat/pengeras. Kuning telur bersifat sebagai pengempuk 

(Faridah, 2008). Putih telur sangat berperan dalam membentuk adonan yang lebih 

kompak, penggunaan salah satu bagian telur (putih atau kuning telur) atau 

kombinasi keduanya disesuaikan dengan hasil akhir yang diinginkan.  

e.  Lemak 

 Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam pembuatan cookies. 

Kandungan lemak dalam adonan cookies merupakan salah satu faktor yang 

berkontribusi pada variasi berbagai tipe cookies. Di dalam adonan, lemak 

memberikan fungsi shortening dan fungsi tekstur sehingga cookies menjadi lebih 

lembut. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pemberi flavour. Pada saat lemak 

melapisi tepung, jaringan tersebut diputus sehingga karakteristik makanan setelah 

pemanggangan menjadi tidak keras, lebih pendek dan lebih cepat meleleh di 

dalam mulut (Faridah, 2008).  

f.  Garam 

 Garam digunakan sebagai penambah rasa dan menghilangkan flavor 

hambar. Garam secara tidak langsung dapat mempengaruhi warna kue. Garam 

yang digunakan dalam pembuatan kue kering biasanya menggunakan garam halus 

agar lebih cepat larut dan meresap kedalam adonan. 

g.  Bahan Pengembang 

 Bahan pengembang yang biasa digunakan adalah baking powder dan baking 

soda. Fungsi bahan pengembang adalah untuk meng “aerasi” adonan, sehingga 
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menjadi ringan dan berpori, menghasilkan cookies yang renyah dan halus 

teksturnya (Faridah, dkk, 2008). 

 

2.5.2 Proses Pembuatan Cookies 

 Cookies  yang baik adalah cookies yang dibuat dengan proses pembuatan 

yang baik dan benar. 

1. Proses Pencampuran 

 Pencampuran merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam 

pembuatan kue kering. Menurut Smith (1972), ada 2 metode pencampuran secara 

creaming yaitu two stage method dan three stage method. Pada two stage method, 

semua bahan selain tepung dan baking powder dicampur selama 4-10 menit, 

kemudian dilakukan pencampuran kedua dengan menambahkan tepung dan 

baking powder. Three stage method yang digunakan dalam creaming. Pada two 

stage method adonan yang dihasilkan lebih banyak mengikat air dari pada three 

stage method. Sehingga jumlah air yang digunakan menjadi faktor yang sangat 

menentukan dalam pencampuran. 

2. Proses pencetakan 

 Menurut Smith (1972), pencetakan dimaksudkan untuk memperoleh produk 

cookies dengan bentuk yang seragam dan meningkatkan daya tarik. Pencetakan 

biasanya dilakukan pada loyang dengan diberi jarak untuk menghindrai agar 

cookies tidak saling lengket. Sebelum dilakukan pencetakan perlu dilakukan 

pendinginan terlebih dahulu selama 10 menit pada suhu 0-4
0
 C 

3. Proses Pemanggangan 
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 Selama pemanggangan akan terjadi perubahan fisik maupun kimiawi. 

Perubahan fisik yang terjadi adalah seperti mengembangnya gas dan menguapnya 

air pada bahan. Sedangkan perubahan kimiawi adalah seperti koagulasi protein, 

reaksi mailard dan lain sebagainya. Suhu pemanggang yang baik digunakan 

adalah 150-170
0
C agar proses pemasakannya merata (Smith,1972) 


