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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ubi Jalar 

Ubi jalar (Ipomoea batatasL.) merupakan tanaman yang berasal dari 

daerah tropis Amerika. Ubi jalar dapat tumbuh optimal di dataran rendah maupun 

di pegunungan dengan suhu 27˚C dan lama penyinaran 11-12 jam perhari. Sampai 

saat ini hanya Papua saja yang memanfaatkan ubi jalar sebagai makanan pokok, 

walaupun belum menyamai padi dan jagung (Suprapti,2003). Tanaman ubi jalar 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Susunan tubuh utama terdiri atas batang, daun, bunga, buah, biji, dan umbi  

2. Batang tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, dan berbuku-buku.  

3. Tipe pertumbuhan tegak dan merambat atau menjalar  

4. Panjang batang tipe tegak: 1 m – 2 m, sedangkan tipe merambat: 2 m- 3m.  

5. Ukuran batang dibedakan atas 3 macam, yaitu besar, sedang, dan kecil.  

6. Warna batang biasanya hijau tua sampai keungu-unguan.  

Ubi jalar memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga dapat 

dijadikan sebagai sumber kalori. Selain itu kandungan karbohidrat ubi jalar 

tergolong Low glycemix Index (LGI 51), yaitu tipe karbohidrat yang jika 

dikonsumsi tidak akan menaikkan kadar gula darah secara drastis. Ubi jalar 

berbeda dengan beras dan jagung yang mengandung karbohidrat dengan Glycemix 

Index tinggi, sehingga dapat menaikkan gula darah secara drastis. Karena itu, ubi 

jalar sangat baik jika dikonsumsi penderita diabetes (Murtiningsih,2011). 

Menurut Juanda dan Cahyono (2000), berdasarkan warna ubi jalar 

dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut: 

1. Ubi jalar putih, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging berwarna putih 
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2. Ubi jalar kuning, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna 

kuning, kuning muda, atau kekuning-kuningan 

3. Ubi jalar orange, yaitu ubi jalar dengan warna daging berwarna orange 

4. Ubi jalar ungu, yaitu jenis ubi jalar yang memiliki daging berwarna ungu 

hingga ungu muda 

 

 

Gambar 1. Ubijalarputih (http://www.sikeke.com/manfaat-ubi-jalar.html/2015) 

Ubi jalar memiliki komposisi dan nilai gizi yang berbeda tergantung dari 

varietas, lokasi, dan musim tanam. Pada musim kemarau, varietas yang sama akan 

menghasilkan kadar tepung yang lebih tinggi daripada saat musim penghujan 

(Soenarjo dalam Winarti, 2010).Jumlah kandungan gizi ubi jalar dalam 100 gram 

bahan yang dapat dimakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi Ubi Jalar dalam 100 gram bahan 

No. Kandungan gizi Besaran 

1. Kalori (kal) 123 

2. Protein (g) 1,80 

3. Lemak (g) 0,70 

4. Karbohidrat (g) 27,90 

5. Kalsium (mg) 30 

6. Fosfor (mg) 49 

7. Zat besi (mg) 0,70 

11. Vitamin A (SI) 7700 

12. Vitamin B1 (mg) 0,90 

14. Vitamin C (mg) 22 

15. Air (g) 68,50 

16. Bagian daging (%) 86 

Sumber : Suprapti (2003) 

http://www.sikeke.com/manfaat-ubi-


6 
 

2.2 Tepung Ubi jalar putih 

Ubi jalar putih merupakan gudang dari pati, maka salah satu industri 

pengolahan yang dapat dikembangkan adalah tepung dan pati ubi jalar putih. Di 

Indonesia, pati ubi jalar belum banyak dimanfaatkan seperti halnya pati ubi kayu, 

jagung, dan garut (Hafsah, 2004). Pati merupakan homopolimer glukosa dengan 

ikatan α-glikosidik, yang banyak terdapat pada tumbuhan terutama pada biji-bijian 

dan umbi-umbian. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya, tergantung dari 

panjang rantai atom karbonnya, serta lurus atau bercabang (Sutresna, 2008). 

Granula pati memilki struktur kristalin yang terdiri atas unit kristal dan 

unit amorf. Daerah kristalin terdapat pada pati yang tersusun atas fraksi 

amilopektin sedangkan fraksi amilosa terdapat pada daerah amorf. Granula pati 

tersusun oleh dua komponen polisakarida utama, yaitu komponen amilosa dan 

amilopektin (Kusnandar, 2010).Granula pati dari ubi jalar yang berbeda varietas 

memiliki bentuk yang berbeda.Pati ubi jalar putih memiliki bentuk poligonal, 

sedangkan pati ubi jalar orange dan ungu memiliki bentuk bulat dan poligonal. 

Ukuran butiran pati ubi jalar memiliki bentuk bulat, oval dan poligonal dengan 

ukuran 2 - 42 μm yang dapat dilihat pada gambar 2 (Ngoc dkk, 2017). 

 
Gambar 2. Morfologi pati ubi jalar putih, pati ubi jalar orange, dan ubi 

jalar ungu (Ngoc dkk, 2017) 

Tepung  ubi jalar putih memiliki suhu gelatinisasi yang tinggi yaitu 

78,7˚C. Viskositas puncak pada tepung ubi jalar putih yaitu sebesar 66 cP 
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,sedangkan viskositas akhir sebesar 647 cP. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tepung ubi jalar putih memiliki konsistensi gel dan stabilitas panas yang besar 

(Ngoc dkk, 2017).  Suhu gelatinisasi yang tinggi menunjukkan hubungan antara 

butiran pati yang tinggi (Rauf, 2015). Kemampuan tepung ubi jalar putih dalam 

menyerap air yaitu sebesar 9,37 % (Kusummayanti dkk, 2015). 

Daya serap air dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat, baik berupa pati 

maupun serat kasar serta protein dan komponen lainnya yang bersifat hidrofilik. 

Selain itu penyerapan air pati tidak dapat mengembang sempurna bila 

menggunakan air dingin. Tepung ubi jalar tersusun atas granula-granula pati. Bila 

pati mentah dicampurkan dengan air dingin, maka granula patinya akan menyerap 

air dan mengalami pembengkakan. Namun jumlah air yang diserap dan 

pembengkakannya terbatas. Air yang terserap oleh pati tersebut hanya dapat 

mencapai 30% (Winarno, 2004). Selain kandungan serat kasar, pengaruh jumlah 

protein dalam bahan juga mempengaruhi nilai daya serap air. 

 

Gambar 3. Strukturamilosa dan amilopektin( Imam, 2009) 

Tepung ubi jalar putih memiliki kandungan amilosa pada pati ubi jalar 

putih yaitu 21,6 % (Ngoc dkk, 2017). Amilosa dan amilopektin mempunyai ikatan 
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α-(1,4) glukosa. Amilosa membentuk rantai lurus dengan berat molekul 105 

sampai 106 Dalton. Amilopektin seperti amilosa mempunyai ikatan α-(1,4) 

glukosa pada rantai linier, namun amilopektin mempunyai ikatan α-(1,6) glukosa 

pada titik percabangan (Michael, 2008). Swelling powerpada tepung ubi jalar 

putih yaitu sebesar 3,40 %.  Swelling power merupakan kemampuan daya 

kembang suatu bahan, dalam hal ini menunjukkan kemampuan pati untuk 

mengembang dalam air sehingga mengalami kenaikan volume.  (Kusumayanti., 

dkk, 2015). 

Tingginya nilai swelling power tepung disebabkan pada saat pemanasan 

pada suhu 85˚ C selama 30 menit granula pati membuka akibat energi panas. 

Proses pemanasan juga mengakibatkan melemahnya ikatan hidrogen yang 

menghubungkan antara amilosa dan amilosa, amilopektin dan amilopektin 

maupun amilosa dan amilopektin yang mengakibatkan terganggunya kekompakan 

granula pati.  

 

 

 

 

Gambar 4. (1) Tepung ubi jalar putih, (2) Tepung ubi jalar orange, 

 dan (3) Tepung ubi jalar ungu 

Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan molekul-molekul air 

mempunyai energi kinetik yang lebih tinggi sehingga mudah berpenetrasi ke 

dalam granula pati. Air akan terikat dalam molekul amilosa dan amilopektin yang 

mengakibatkan kenaikan ukuran granula pati tersebut (Siwi, 2012). 

1 2 3 
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2.3 Tepung Ubi Jalar Orange 

Umbi yang berwarna jingga atau oranye mengandung betakaroten lebih 

tinggi daripada jenis ubi jalar dengan warna yang lebih terang. Demikian pula, 

daging umbi yang berwarna oranye memiliki rasa yang lebih manis daripada 

daging umbi yang berwarna lain (Juanda dan Cahyono, 2000).Kelebihan ubi jalar 

oranye dibandingkan dengan ubi jalar jenis lain adalah kandungan β-karotennya. 

Ubi jalar oranye memiliki kandungan β-karoten mencapai 7100 IU sehingga 

bagus untuk mengatasi dan mencegah penyakit mata. Kadar karoten pada ubi jalar 

oranye sebagai bahan utama pembentukan vitamin A setaraf dengan karoten pada 

wortel (Zuraida dan Supriati, 2001). 

Kandungan yang tinggi ini hanya dimiliki oleh ubi jalar dengan warna 

umbi jingga kemerahan. Untuk ubi jalar dengan warna umbi putih atau kuning 

hanya mengandung sedikit β-karoten (Simanjuntak, 2006).Kandungan proksimat 

tepung ubi jalar orange dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Proksimat tepung ubi jalar orange 

Komposisi Jumlah 

Kadar air (%) 8,67 

Kadar abu (%) 3,45 

Kadar protein (%) 3,48 

Lemak (%) 1,27 

Karbohidrat (%) 83,94 

Pati (%) 65,31 

Sumber : (Ahmed, dkk., 2010) 

Tepung ubi jalar memiliki kandungan pati yang besar  yaitu 85,92% 

(Santosa, 2010). Semakin tinggi kandungan pati pada suatu bahan maka 

kemampuannya dalam menyerap air juga semakin tinggi, sehingga semakin tinggi 

pula kadar airnya. Pati akan menyerap air selama proses pengolahan dan akan 

mengalami gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan peristiwa terbentuknya gel dari 
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pati karena pemberian air panas yang semakin meningkat dan menyebabkan air 

yang terperangkap di dalam pati semakin banyak (Pudjiatmoko, 2007). 

Tepung ubi jalar orange memiliki kandungan amilosa yaitu 22,9 %.Suhu 

Gelatinisasi tepung ubi jalar orangeyaitu sebesar 71,4˚C. Viskositas puncak pada 

tepung ubi jalar orange yaitu sebesar 823cP ,sedangkan viskositas akhir sebesar 

742cP. Karena kandungan amilosa nya yang tinggi, menyebabkan tepung ubi jalar 

orange ini memiliki ketahanan yang lemah terhadap retrogradasi (Ngoc dkk, 

2017). Tepung ubi jalar orange memiliki kemampuan dalam menyerap air yaitu 

sebesar 9,56 % dan swelling power sebesar 3,57% (Kusummayanti dkk, 2015). 

Ubi jalar yang berwarna jingga atau oranye mengandung β-karoten lebih 

tinggi daripada jenis ubi jalar lainnya, makin pekat warna oranyenya makin tinggi 

kadar β-karotennya yang berperan sebagai pembentuk vitamin A dalam tubuh. 

Kandungan karoten pada ubi jalar merupakan suatu kelebihan dari kelompok 

umbi-umbian, karena karoten ini merupakan provitamin A. Vitamin A sangat 

berperan dalam proses pertumbuhan, reproduksi, penglihatan, serta pemeliharaan 

sel-sel epitel pada mata (Sarwono, 2005). 

Adanya ikatan ganda menyebabkan β-karoten peka terhadap oksidasi. 

Oksidasi β-karoten akan lebih cepat dengan adanya sinar, dan katalis logam. 

Selain itu, dapat mengalami isomerisasi bila terkena panas, cahaya dan asam. 

Isomerisasi dapat menyebabkan penurunan intensitas warna dan titik cair. 

Oksidasi akan terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan 

rangkap. β-karoten yang kita konsumsi terdiri atas dua gugus retinil, yang di 

dalam mukosa usus kecil akan dipecah oleh enzim beta karotendioksigenase 

menjadi retinol, yaitu bentuk dari vitamin A (Adhi dan Muda, 2013).  
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2.4 Tepung Ubi jalar ungu  

Ubi jalar ungu (Ipomoeabatatas L. Poir) merupakan salah satu jenis ubi 

jalar yang banyak ditemui di Indonesia selain berwarna putih, kuning dan merah. 

Ubi jalar ungu jenis memiliki warna yang ungu yang cukup pekat pada daging 

ubinya sehingga banyak menarik perhatian. Dalam sistematika (taksonami) 

tumbuhan yang dikutip dari Iriyanti (2012), tanaman ubi jalar dapat di 

klasifikasikan sebagai berikut : 

                 Kingdom : Plantae 

Devisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotylodonnae 

Ordo : Convolvulales 

Famili : Convolvulaceae 

Genus : Ipomoea 

Spesies : Ipomoeabatatas 

Ubi jalar ungu memiliki warna ungu yang khas. Warna ungu dari ubi jalar 

ungu berasal dari pigmen alami yang terkandung di dalamnya. Pigmen hidrofilik 

antosianin termasuk golongan flavonoid yang menjadi pewarna pada sebagian 

besar tanaman, yaitu warna biru, ungu dan merah.Hingga saat ini telah ditemukan 

23 jenis pigmen antosianidin basis (aglikon) dan  yang umum ditemukan di 

tanaman adalah pelargonidin, cyanidin, peonidin, delphinidin, petunidin dan 

malvidin (Kim dkk., 2012).  

Kandungan antosianin yang tinggi di dalam umbi akarnya yaitu 

antosianidin utamanya berupa sianidindan peonidin. Antosianin yang diekstrak 
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dari ubi jalar ungu juga dapa menangkal secara signifikan pembentukan peroksida 

lemak. Pada penelitian terhadap ekstrak ubi jalar ungu telah ditemukan sebanyak 

16 jenis antosianin dengan menggunakan teknik HPLC DAD. Antosianin dapat 

terdegradasi karena beberapa faktor yaitu: pH, suhu, struktur, cahaya, oksigen, 

pelarut, enzim dan ion logam. Antosianin ubi jalar ungu berfungsi sebagai 

antioksidan alami(Jiaodkk., 2012). 

Tepung ubi jalar ungu memiliki kadar pati yaitu 48,67%. Pati ubi jalar 

memiliki kandungan amiloa 20% dan amilopektin 80%. Perbandingan antara 

amilosa dan amilopektin dari pati juga berpengaruh terhadap pemekaran produk. 

Untuk menghasilkan produk dengan tekstur yang baik dianjurkan untuk 

menggunakan pati dengan kandungan amilosa 5-20% dan kandungan amilopektin 

lebih besar dari 50%. Dalam penelitian Arbita, dkk didapatkan bahwa kadar 

amilosa tepung ubi jalar ungu sebesar 16,35%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa kandungan amilosa yang lebih rendah daripada kandungan amilopektin 

dapat mempengaruhi karakteristik dari tekstur produk yang dihasilkan. Produk 

makanan yang kandungan amilopektinnya tinggi akan bersifat ringan, porus, 

garing, dan renyah (Hidayat, 2007). 

Kandungan amilosapada tepung ubi jalar ungu yaitu 19,0%. Suhu 

Gelatinisasi dan viskositas tepung ubi jalar ungu memiliki suhu gelatinisasi 

sebesar 77,6˚C. Viskositas puncak pada tepung ubi jalar orange yaitu sebesar 

701cP ,sedangkan viskositas akhir sebesar 708 cP (Ngoc dkk, 2017).Kemampuan 

tepung ubi jalar ungu dalammenyerap air yaitu sebesar 8,61% dan 

Swellingpowerpada tepung ubi jalar ungu yaitu sebesar 3,67 %(Kusummayanti., 

dkk, 2015). 
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Tingginya nilai swelling powertepung disebabkan pada saat pemanasan 

pada suhu 85˚C selama 30 menit granula pati membuka akibat energi panas. 

Proses pemanasan juga mengakibatkan melemahnya ikatan hidrogen yang 

menghubungkan antara amilosa dan amilosa, amilopektin dan amilopektin 

maupun amilosa dan amilopektin yang mengakibatkan terganggunya kekompakan 

granula pati. Peningkatan suhu juga dapat menyebabkan molekul-molekul air 

mempunyai energi kinetik yang lebih tinggi sehingga mudah berpenetrasi ke 

dalam granula pati. Air akan terikat dalam molekul amilosa dan amilopektin yang 

mengakibatkan kenaikan ukuran granula pati tersebut (Siwi, 2012).  

2.5 Wingko 

Wingko babat adalah makanan tradisional daerah yang berasal dari Jawa 

tengah, yang terbuat dari kelapa parut, tepung beras ketan, gula, dan bahan 

tambahan lain untuk memperoleh aroma yang khas (Pertiwi, dkk, 

2009).Wingkoadalah 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 (Winarno, 2004).  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Wingko (https://cookpad.com/id/resep/1278128-wingko-babat) 

Wingko memiliki rasa yang manis legit dengan cita rasa gurih dari kelapa 

(Sukrama, 2009). Wingko babat memiliki energi sebesar 355 kkal serta 
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kandungan lemak sekitar 10% yang berasal dari kelapa yang digunakan dalam 

pembuatan.  

Produk wingko yang aman dan layak konsumsi harus memenuhi standar 

keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh Departemen Perindustrian yang 

tercantum dalam SNI 01-4311-1996 yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel  3. Standar mutu wingko 

No. Kriteria uji Satuan Spesifikasi 

1. Keadaan 

1.1 Bau 

1.2 Rasa 

1.3 Warna 

 normal, khas 

manis, khas 

normal 

2. Air : % ; b/b  maks. 30 

3. Jumlah gula dihitung sebagai 

sakrosa, %, b/b 

 min. 24 

4. Asam lemak bebas (dihitung 

sebagai asam laurat), %, b/b 

 maks. 1,0 

5. Serat kasar, %, b/b  maks. 3,0 

6. Bahan Tambahan Makanan : 

6.1 Bahan pengawet 

6.2 Pemanis buatan 

 Sesuai SNI 0-1222- 

1995 dan Peraturan 

Menteri Kesehatan RI 

yang berlaku 

Negatip 

7. Cemaran Logam : 

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

7.3 Seng (Zn) 

7.4 Raksa (Hg) 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

maks. 1,00 

maks. 10,0 

maks. 40,0 

maks. 0,05 

8. Arsen (As) mg/kg maks. 0,5 

9. Cemaran Mikroba : 

8.1 Angka lempeng total 

8.2 E.coli 

8.3 Kapang dan khamir 

koloni/g 

APM/g 

koloni/g 

maks. 1 × 104 

negatip 

maks. 1 × 103 

Sumber : BSN (1996) 

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 pasaran dalam bentuk bundar berukuran besar maupun berukuran kecil 

yang dikemas dengan bungkusan yang terbuat dari kertas (Trisnawati, 2015). 
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2.6 Bahan Baku Pembuatan Wingko 

2.6.1 Tepung Ketan Putih 

Ketan merupakan salah satu varietas  dari padi yang merupakan tumbuhan 

semusim. Helaian daun berbentuk garis dengan panjang 15-50 cm. Pada waktu 

masak, buahnya yang berwarna ada yang rontok dan ada yang tidak. Buah yang 

dihasilkan dari tanaman ini berbeda ada yang kaya pati dan ini disebut beras,  

sedangkan buah kaya perekat  disebut ketan (Hasanah, 2008).  Kandungan gizi 

tepung ketan per 100 gram dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan gizi Tepung ketan per 100 gram 

Kandungan gizi Jumlah 

Energi (kkal) 361 

Protein(g) 7,4 

Lemak (g) 0,8 

Karbohidrat (g) 78,4 

Kalsium (mg) 13 

Fosfor (mg) 157 

Vitamin A (µg) 0 

Vitamin C (mg) 0 

Air (g) 12,9 

Serat (g) 0,4 

Sumber : Direktorat Gizi Depkes RI, 2004 

Tepung  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. Pati yang terkandung pada tepung ketan terdiri atas 

0,88% amilosa dan 99,11% amilopektin dari keseluruhan fraksi patinya 

(Imanningsih, 2012). 
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Amilosa merupakan rantai panjang unit glukosa tidak bercabang 

sedangkan amilopektin adalah polimer yang susunannya bercabang-cabang 

dengan 15-30 unit glukosa tiap cabang (Sunita, 2009). Amilosa mempunyai 

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). 

2.6.2 Kelapa Parut 

Tanaman kelapa termasuk dalam kelompok palm, yaitu coconutpalm, 

dengan nama ilmiahnya Cocosnucifera, salah satu famili dari Arecaceaeyang 

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, 2004).  

Tabel 5. Kandungan Gizi Daging Kelapa Muda 

Kandungan Gizi Jumlah 

Energi (kkal) 68,00 

Protein (g) 1,00 

Karbohidrat (g) 14,00 

Vitamin C (g) 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 
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membuat kue yang dihasilkan semakin gurih. Kelapa parut biasanya 

digunakansebagai bahan taburan, isian, maupun bahan campuran dalam adonan 

kue tradisional Indonesia (Edward, 2014). 

Kelapa parut yang digunakan dalam pembuatan wingko yaitu 

menggunakan kelapa yang masih muda. 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, 2004). 

2.6.3 Gula Pasir  

Gula pasir terbuat dari sari tebu yang mengalami proses kristalisasi. 

Warnanya ada yang putih dan kecoklatan (raw sugar). Karena ukuran butiranya 

seperti pasir, gula jenis ini sering disebut gula pasir. Biasanya digunakan sebagai 

pemanis untuk masakan, minuman, kue atau penganan lain (Dewi, 2012). 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 99,9%  sakarosa murni. Secara komersial, gula pasir 

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

penyulingan dan kristalisasi (Sunita, 2009). Syarat gula pasir yang digunakan 

dalam pembuatan wingko adalah berwarna putih, kering, dan tidak kotor.Fungsi 

gula dalam pembuatan wingko yaitu memberi rasa manis, aroma, dan kerak warna 

coklat pada permukaan wingko akibat adanya reaksi maillard atau karamelisasi 

yang terjadi selama proses pemanggangan (U.S Wheat Associates, 2008). 

Penambahan gula pasir pada pembuatan wingko yang terdapat pada standart resep 

wingko yaitu sebesar 50% dari total berat bahan (Trisnawati, 2015). 
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2.6.4 Santan 

Santan kelapa merupakan emulsi minyak kelapa dalam air, yang berwarna 

putih, diperoleh dengan cara memeras daging kelapa segar yang sudah diparut 

dengan atau tanpa penambahan air (Winarno, 2004). Dalam indutri makanan, 

peran santan sangat baik sebagai sumber gizi, penambahan aroma, cita rasa, dan 

perbaikan tekstur bahan pangan hasil olahan. Hal ini disebabkan karena santan 

mengandung senyawa nonymethylketon, dengan suhu yang tinggi atau 

menyebabkan santan bersifat volatil dan menimbulkan aroma yang enak (Dewi, 

dkk, 2015). 

Penambahan santan pada pembuatan kue tradisional akan membuat kue 

yang dihasilkan semakin gurih. Santan yang biasa digunakan dalam pembuatan 

kue-kue tradisional yaitu santan kental dan santan cair. Santan yang digunakan 

dalam pembuatan wingko yaitu santan kental. Santan kental merupakan santan 

yang dihasilkan dari perasan kelapa parut berusia tua tanpa adanya penambahan 

air. Untuk menghasilkan santan yang kental dan berminyak maka kelapa yang 

digunakan harus kelapa berusia tua yang ditandai dengan kulit tempurungnya 

yang berwarna coklat tua dan kering (Edward, 2014). Santan kental merupakan 

hasil olahan santan kelapa yang telah diberi emulsifier, sehingga emulsinya lebih 

stabil. Namun, santan kental mudah rusak dan berbau tengik, karena itu perlu 

diupayakan produk santan kental siap pakai yang mempunyai daya simpan cukup. 

Untuk memperpanjang masa simpan santan kental diperlukan perlakuan 

pemanasan (Sunita, 2009). 
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2.7 Proses Pembuatan Wingko 

Proses pembuatan wingko diawali dengan penimbangan bahan yang sesuai 

dengan takaran yang telah ditentukan, kemudian semua bahan dicampur secara 

homogen untuk mendapatkan hidrasi yang sempurna pada karbohidrat dan 

protein. Pengadukan harus dilakukan secara tepat agar adonan tercampur rata dan 

didapatkan tekstur yang kompak.  

Setelah itu adonan yang telah tercampur dituangkan pada cetakan, dan 

proses selanjutnya setelah dicetak lalu dipanggang. Suhu dan waktu 

pemanggangan sangat mempengaruhi tingkat kematangan produk wingko yang 

dihasilkan . Pemanggangan dilakukan pada suhu ± 99-100 ͦ C (Raksanasri, 2001). 


