
3 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kacang Hijau  

Kacang hijau di India dikenal sebagai choroko (dalam bahasa Swahili), 

kacang Mongo, moong, Moog (penuh)/ Moog dal (split) (dalam bahasa  Bengali, 

Marathi). Di Indonesia sebaran daerah produksi kacang hijau  adalah  Nangroe 

Aceh Darussalam, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat 

dan Nusa Tenggara Timur, pulau Jawa merupakan penghasil utama kacang hijau 

di Indonesia, potensi lahan kering daerah tersebut yang sesuai ditanami kacang 

hijau sangat luas. Kacang hijau adalah sejenis tanaman  budidaya dan  palawija 

yang dikenal  luas  di  daerah  tropika. Tumbuhan yang  termasuk suku polong-

polongan (Fabaceae) ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari 

sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia 

menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah 

kedelai dan kacang tanah (Purwono, 2012). 

Tanaman kacang hijau berakar tunggang. Sistem perakarannya dibagi 

menjadi dua, yaitu mesophytes dan xerophytes. Mesophytes mempunyai banyak 

cabang akar pada permukaan tanah dan tipe pertumbuhannya menyebar. 

Sementara xerophytes memiliki akar cabang lebih sedikit dan memanjang ke arah 

bawah (Puslitbangtan, 2006). 

Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan cabang menyamping pada 

batang utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan cabangnya ada 

hijau dan ada juga ungu. Biji kacang hijau berukuran relatif lebih kecil dari pada  
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biji kacang lain dan berwarna hijau kusam atau hijau mengkilap. Ada beberapa 

biji yang bewarna kuning, coklat atau hitam (Andrianto dan Indarto, 2004). 

Batang kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Ukuran batangnya 

kecil, berbulu, bewarna hijau kecoklatan atau kemerahan. Setiap buku batang 

menghasilkan satu tangkai daun, kecuali pada daun pertama berupa sepasang daun 

yang berhadapan dan masing-masing daun berupa daun tumggal. Batang kacang 

hijau tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 30 cm- 110 cm dan cabangnya 

menyebar kesegala arah (Anggrahini, 2009). 

Tanaman kacang hijau berbatang tegak dengan ketinggian sangat bervariasi, 

antara 30-60 cm, tergantung varietasnya. Cabangnya menyamping  pada bagian 

utama, berbentuk bulat dan berbulu. Warna batang dan  cabangnya ada yang hijau 

dan ada yang ungu. Menurut Purwono (2012), kedudukan kacang hijau dalam 

taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledone 

Ordo   : Rosales 

Family   : Leguminosae (Fabaceae) 

Genus   : Vigna 

Spesies  : Vigna radiate atau Phaseolus radiates 

Daunnya trifoliate (terdiri dari tiga helaian) dan letaknya berseling. Tangkai  

daunnya  cukup  panjang,  lebih  panjang  dari  daunnya. Warna daunnya  hijau  

muda  sampai  hiaju  tua. Bunga  kacang  hijau  berwarna kuning, tersusun dalam 

tandan, keluar pada cabang serta batang, dan dapat menyerbuk sendiri. Polong 
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kacang  hijau berbentuk silindris  dengan panjang antara  6-15 cm dan  biasanya  

berbulu  pendek. Sewaktu muda polong berwarna hijau dan dan setelah tua 

berwarna hitam atau coklat. Setiap polong berisi 10-15 biji. 

 

Gambar 1. Tanaman Kacang Hijau dan Biji 

Biji  kacang  hijau  lebih  kecil  dibanding  biji  kacang-kacangan  lain. Biji  

kacang  hijau  terdiri  atas  tiga  bagian  utama,  yaitu  kulit  biji  (10%), kotiledon 

(88%) dan lembaga (2%). Pada bagian kulit biji kacang hijau mengandung  

mineral antara lain fosfor (P), kalsium (Ca), dan besi (Fe). Kotiledon banyak  

mengandung  pati dan serat, sedangkan lembaga merupakan  sumber  protein  dan  

lemak.  Dalam  perdagangan  di Indonesia hanya dikenal dua macam mutu, yaitu  

kacang hijau biji besar dan biji kecil. Kacang hijau biji besar digunakan untuk 

bubur dan tepung, sedangkan yang berbiji kecil digunakan untuk pembuatan  

taoge. Warna bijinya kebanyakan  hijau kusam atau hijau mengilap, beberapa  ada  

yang berwarna kuning, cokelat dan hitam. Tanaman  kacang  hijau  berakar 

tunggang dengan akar cabang pada permukaan. Bagian paling bernilai  ekonomi 

adalah bijinya. Biji kacang hijau direbus hingga lunak dan dimakan  sebagai 

bubur atau dimakan  langsung. Biji matang yang digerus dan dijadikan  sebagai  

isi onde-onde, bakpau, atau gandas  turi. Kacang hijau bila direbus  cukup lama 

akan  pecah  dan  pati yang terkandung dalam bijinya akan keluar  dan  mengental, 
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menjadi semacam bubur. Tepung pati  biji kacang hijau disebut dipasaran sebagai 

tepung  hunkue, digunakan dalam  pembuatan kue-kue dan cenderung membentuk 

gel. Tepung ini juga dapat diolah menjadi mie yang dikenal sebagai soun 

(Koswara, S. 1992). Nilai kandungan gizi kacang hijau per 100 gram kacang hijau 

dan gandum dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini : 

Tebel 1. Kandungan Gizi Kacang Hijau dan Gandum per 100 gr Bahan. 

Sumber : Retnaningsih dkk, (2008). 

2.2 Tepung Kacang Hijau 

Dalam pembuatan produk kacang hijau ini, sebelumnya kacang hijau 

dijadikan tepung terlebih dahulu. Kacang hijau yang dipilih adalah kacang hijau 

yang berkualitas bagus, dengan klasifikasi butiran utuh, tidak apek maupun 

berulat dan masih fresh. Kemudian dilakukan proses pengupasan sebelum 

dilakukan proses penepungan. Namun saat ini dipasaran sudah banyak dijumpai 

kacang hijau yang sudah mengalami pengupasan. Kemudian dalam proses 

penepungan, kacang hijau digiling sampai halus dan dari hasil gilingan tersebut 

kemudian diayak untuk mendapatkan tekstur tepung yang baik. Tepung kacang 

hijau menurut SNI 01-3728- 1995 adalah bahan makanan yang diperoleh dari biji 

tanaman kacang hijau (Phaseolus radiatus L) yang sudah dihilangkan kulit arinya 

Kandungan Gizi Kacang Hijau Gandum 

Kalori 323   kalori    327  kalori 

Protein   22  gram 12,61  gram 

Lemak  1,5  gram   1,54  gram 

Karbohidrat 56,8  gram 71,18  gram 

Kalsium  223  mg      29  mg 

Zat besi   7,5  mg   3,19  mg 

Fosfor  319  mg    228  mg 

Vitamin  157  SI        0  SI 

Vitamin 0,46  mg   0,38  mg 

Vitamin    10  mg        0  mg 

Air (g) 15,5  mg   13,1  mg 
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dan diolah menjadi tepung. Berikut ini syarat mutu standar tepung kacang hijau 

yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat Mutu Tepung Kacang Hijau (SNI 01-3728-1995) 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Keadaan : bau, rasa, warna - Normal 

2. Benda-benda asing, serangga dalam 

bentuk stadia dan polong-polongan, 

jenis pati lain selain pati kacang hijau 

- Tidak boleh 

ada 

3. Kehalusan : 

Lolos ayakan 60 mesh 

Lolos ayakan 60 mesh 

 

% b/b 

% b/b 

 

Min. 95 

100 

4.  Air  % b/b Maks. 10 

5. Serat kasar % b/b Maks. 3.0 

6.  Derajat asam Ml N. Ml N Maks. 2.0 

Sumber : http//www.syaratmututepungkacanghijau.com 

Salah satu cara meningkatkan nilai tambah kacang hijau adalah dengan 

mengolahnya menjadi berbagai produk olahan yang tahan lebih lama. Kacang 

hijau diolah dengan digiling/dihaluskan menjadi tepung, digunakan sebagai bahan 

subtitusi tepung terigu dalam pembuatan produk patiseri. Nutrisi yang terdapat 

dalam tepung kacang hijau sama dengan nutrisi kacang hijau, yaitu memiliki 

kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, vitamin A, vitamin B1 

dan vitamin C namun hanya bentuk dari kacang hijau yang berbeda karena tepung 

kacang hijau sudah lebih dahulu melalui proses pengolahan lebih lanjut sedangkan 

kacang hijau masih berupa biji-bijian. Tepung kacang hijau dapat memenuhi asam 

folat karena kacang hijau memiliki kandungan asam folat yang tinggi sekitar 

0,031mg/100g dan banyak masyarakat yang mengkonsumsi kacang hijau (Bui dan 

Small, 2007). 

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, 
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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 

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). Pada penelitian sebelumnya yaitu penggunaan tepung pisang pada bolu 

kukus dengan formulasi tepung pisang 70% dan tepung terigu 30% pada daya 

kembang cukup sempurna dibandingkan dengan formulasi tepung pisang 100% , 

hal ini menunjukkan bahwa persentase penggunaan tepung terigu berpengaruh 

terhadap daya kembang bolu kukus dikarenakan tepung terigu mengandung 

senyawa gluten (Andriani, 2012). 

Persyaratan mutu untuk kue bolu berdasarkan SNI sampai saat ini belum 

ada, yang mendekati adalah SNI roti manis 01-3840-1995. Persyaratan mutu roti 

manis berdasarkan SNI 01-3840-1995 dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat Mutu Roti Manis.  

No. Kriteria uji Satuan Roti  Manis 

1. Keadaan   

 1.1 Kenampakan - Normal tidak 

berjamur 

 1.2 Bau - Normal  

 1.3 Rasa  - Normal 

2. Air  %b/b Normal 

3. Abu  (tidak termasuk garam) 

dihitung atas dasar bahan 

kering 

%b/b Maks 40 

4. Abu yang tidak larut dalam 

asam 

%b/b Maks. 3.0 

5. NaCl %b/b Maks. 2,5 

6. Gula jumlah %b/b Maks. 8,0 

7. Lemak %b/b Maks. 3.0 

8. Serangga /Belatung - Tidak boleh ada 

9. Bahan tambahan Makanan   

 9.1 Pengawet    

 9.2 Pewarna   Sesuai SNI 01-

0222-1995 

 9.3 Pemanis buatan    

 9.4 Sakarin siklamat  Negatif 

10. Cemaran logam   

 10.1 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0.05 

 10.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1.0 

 10.3 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10.0 

 10.4 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40.0 

11. Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0.5 

12. Cemaran mikroba   

 12.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks.  

 12.2 E.Coli APM/gr < 3 

 12.3 Kapang Koloni/g Maks.  

Sumber : http//www.syaratmuturotimanisSNI 01-3840-1995.com. 

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

jenis bahan yang membentuk susunan bolu kukus adalah tepung, telur, dan susu. 

Kedua adalah jenis bahan yang menjadikan bolu kukus empuk yaitu gula, lemak, 

dan baking powder. 

2.4 Berikut Bahan Bahan yang Digunakan Dalam Pembuatan Bolu Kukus 

Adapun bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan bolu kukus yaitu : 
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2.4.1 Tepung Terigu 

Menurut Syarbini ( 2013), tepung terigu adalah hasil dari penggilingan biji 

gandum. Gandum merupakan salah satu tanaman biji-bijian yang biasa tumbuh di 

negara seperti Amerika, Kanada, Eropa, dan Australia. Secara umum tepung 

terigu biasa digunakan untuk membuat aneka macam makanan seperti kue dan 

roti. Hal ini menjadi salah satu dikonsumsi masyarakat karena dianggap sebagai 

pengganti karbohidrat dan  praktik. Tepung terigu mengandung gluten yang dapat 

membuat adonan makanan menjadi tipis  dan elastis. 

Tepung terigu adalah tepung atau bubuk  halus yang berasal dari bulir 

gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue kering, biskuit, mie, 

cake, roti, dan lain-lain. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa 

Portugis, trigo, yang berarti “gandum”. Tepung terigu mengandung banyak zat 

pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga 

mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan 

kekenyalan makanan yang terbuat dari bahan terigu (Salam dkk, 2012). 

Terigu banyak digunakan untuk pemuatan mie, kue, roti, biskuit. Ciri khas 

terigu adalah mengandung protein yang lebih tinggi dan dapat membentuk gluten 

yang berupa jaringan dari sebagian penyusun protein, apabila terigu diberi air dan 

digilas-gilas. Adonan yang mengandung gluten tersebut berikatan satu sama lain 

dan bersifat lenting, dengan demikian lebih mudah dibentuk, lebih mudah matang, 

dalam keadaan encer adonan tidak segera mengendap dibanding tepung beras. 

Pada produk makanan, gluten juga cenderung memberikan rasa lebih enak dari 

pada produk makanan yang dibuat dari tepung yang lain. Tepung terigu adalah 

bahan dasar pembuatan mie. Tepung terigu diperoleh dari biji gandum yang 
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digiling. Tepung ini berfungsi untuk membentuk struktur mie, sumber protein, 

dan karbohidrat. Kandungan protein utama tepung terigu yang berperan dalam 

pembuatan mie dan roti adalah gluten. Protein dalam tepung terigu untuk 

pembuatan mie harus dalam jumlah yang cukup tinggi supaya mie menjadi elastis 

dan tahan terhadap penarikan sewaktu proses produksi berlangsung (Handayani, 

2007). 

Tepung terigu yang digunakan sebaiknya yang mengandung gluten 8-12%. 

Tepung terigu ini tergolong  medium hard flour di pasaran dikenal sebagai 

Segitiga Biru atau Gunung Bromo. Gluten adalah protein yang terdapat pada 

terigu. Gluten bersifat elastis sehingga akan mempengaruhi sifat elastisitas dan 

tekstur mie yang dihasilkan (Widyaningsih dan Murtini, 2006). 

Menurut Astawan (2009), Berdasarkan kandungan gluten (protein), tepung 

terigu  yang  beredar dipasaran dapat dibedakan 3 macam sebagai berikut : 

a. Hard flour: Tepung ini berkualitas paling baik. Kandungan  proteinnya  

12-13%. Tepung ini biasanya  digunakan untuk pembuatan roti dan mi berkualitas 

tinggi. Contohnya terigu cakra kembar atau kereta  kencana. Tepung terigu  yang 

mempunyai kandungan protein tinggi, terbuat dari biji gandum yang mempunyai 

karakteristik luar yang keras dan tidak mudah pecah. Gandum ini mudah digiling, 

menghasilkan tepung  dengan  kualitas  yang  baik,  mengandung  protein bermutu 

tinggi, adonan hasil tepungnya mempunyai daya serap yang tinggi, menghasilkan 

adonan yang kuat, kenyal dan memilki daya kembang yang baik. 

b. Medium hard flour: Terigu  jenis  ini  mengandung  proteinn  9,5-11%. 

Tepung ini banyak digunakan untuk  pembuatan roti, mi, dan macam-macam  kue,  

serta biskuit. Contohnya: terigu segitiga biru. 
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c. Soft flour: Terigu ini mengandung protein sebesar 7-8,5%. 

Penggunaannya cocok sebagai bahan pembuatan kue dan biskuit. Contohnya: 

terigu kunci biru. 

Berikut merupakan tabel kandungan gizi tepung terigu berdasarkan 100 

gram penyajian : 

Tabel 4. Kandungan Gizi Tepung Terigu per 100 gram 

Kandungan Gizi Kadar 

Kalori  365   kalori 

Protein   8,9   gram 

Lemak   1,3   gram 

Karbohidrat 77,3   gram 

Air    12   gram 

Fosfor  106   mg 

Zat Besi   1,2   mg 

Vitamin B1   0,1   mg 

Kalsium    16   mg 

Sumber : Bogasari, (2011). 

2.4.2 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, 
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sedangkan lutein dapat memberi warna pada hasil akhir produk. Telur yang baik 

digunakan untuk membuat bolu adalah telur ayam. Untuk membuat bolu, gunakan 

telur yang masih segar dengan ciri – ciri berkulit cokelat mulus, tidak berbintik, 

dan ketika dipecahkan putih telurnya masih kental dan menyatu dengan kuning 

telur (Fifi Erdia, 2014). 

2.4.3 Gula Pasir  

Fungsinya memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, membantu 

mengempukkan kue, melembapkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk 

membuat bolu kukus, jenis gula yang digunakan bisa macam-macam. Namun 

untuk hasil terbaik sebaiknya gunakan gula yang halus butirannya agar susunan 

bolu kukus rata dan empuk. Bila mengkremkan gula dengan lemak, yang paling 

baik ialah dengan menggunakan gula sebanyak dua kali lemak. Gula akan 

mematangkan dan mengempukkan susunan sel dan bila presentase gula terlalu 

tinggi dalam adonan, maka hasil bolu kukus akan kurang baik, cenderung "jatuh" 

bagian tengah-tengahnya. Lemak juga mempunyai pengaruh yang sama pada bolu 

kukus. Berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada makanan, minuman, ataupun 

segala jenis aneka masakan. Gula kastor sering digunakan dalam pembuatan kue 

kering maupun bolu karena memiliki tekstur yang lebih halus sehingga mudah 

larut. Gula kastor dapat dibuat sendiri dengan menghaluskan gula pasir yang 

diproses dengan menggunakan blender kering (Fifi Erdia, 2014). 

2.4.4 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 
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dalam pembuatan bolu kukus, karena hasil pengocokan adonan bisa lebih stabil, 

sehingga hasilnya lebih maksimal. 

2.4.5 Vanili  

  Vanili (Vanilla planifolia) adalah sejenis tanaman berfisik pendek dengan 

daun berukuran sedang  berasal dari mexico dan dibudidayakan untuk pembuatan 

bumbu pelengkap untuk adonan kue. Buah vanili yang berwarna kekuningan dan 

batang tanaman vanili adalah anggota pada tubuh vanili yang banyak diproses 

sebagai vanili yang saat ini banyak dipasarkan  di Indonesia sebagai pengharum 

dalam pembuatan kue dan makanan. 

 Ada dua jenis vanili yang digunakan sebagai bumbu pelengkap terakhir 

dalam pembuatan kue, yaitu: 

1. Vanili yang dibuat secara alami yaitu dibuat kering  dan padat menyerupai buah 

cherry. Vanila yang dibuat secara alami memiliki aroma harum yang sangat kuat 

dan memberi cita rasa lebih lezat pada kue yang sudah matang. 

2. Vanili  Sintetis yang diolah dengan campuran bahan kimia berbentuk bubuk 

dan Essens Vanili yang dibuat secara sintetis lebih mudah dalam penggunaannya  

karena selama membuat kue kita dapat menakar sendiri berapa banyak yang harus 

dituang keadonan kue.  Vanili sintesis mempunyai struktur ringan karena 

berbentuk cair. Memiliki aroma harum yang khas buah vanili, tetapi tidak 

memberikan cita rasa apapun pada kue agar terasa lebih gurih. 

 Vanili juga ada juga yang dibuat dengan bentuk ekstra, yaitu memanfaatkan 

batang dari tanaman vanili  (essens vanili) untuk pengharum adonan kue. 

Walaupun Vanili diolah dengan berbagai cara yang berbeda sebagai bumbu 

pelengkap adonan kue tetapi tetap memiliki fungsi yang sama yaitu untuk 
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mengharumkan kue. Hingga membuat tampilan kue menjadi lebih menarik dan 

mampu mengunggah selera makan. 

 Buah dan batang vanili mengandung manfaat serat yang tinggi, mineral dan 

beberapa vitamin penting seperti manfaat vitamin A, manfaat vitamin B. 

Terutama manfaat vitamin E. Kandungannya adalah tertinggi sehingga dapat 

menyehatkan jaringan kulit terdalam wanita dan aman untuk digunakan sehari 

hari ( Ana, 2018). 

2.4.6 Coklat Pasta  

Terdapat aneka pasta, seperti pasta pandan, pasta vanili, pasta stroberi, pasta 

moka, pasta cokelat dan lain sebagainya. Aneka pasta ini ditambahkan pada 

produk bolu kukus, kue atau minuman dengan tujuan meningkatkan cita rasa dan 

aroma lebih kuat. Seperti cake cokelat. Meskipun sudah menggunakan cokelat 

blok atau cokelat bubuk, dengan ditambahkan pasta cokelat maka warna akan 

lebih cokelat dan aroma cokelat lebih kuat. 

2.4.7 Air Soda 

 Pada adonan bolu kukus, biasa ditambahkan cairan air soda manis. Air soda 

manis akan membuat hasil bolu kukus merekah sempurna. Air soda manis yang 

ditambahkan biasanya yang berwarna putih bening. Namun, ada kalanya juga bisa 

ditambahkan air soda manis berwarna – warni sehingga dihasilkan bolu kukus 

mekar yang memiliki warna menarik (Nunung, 2009: 20). Air soda manis yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Sprite. 

 Sprite adalah minuman berkarbonasi yang diproduksi oleh Coca Cola 

Company. Pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1961 dan 

sejak ini transparan minuman lemon-limau telah menarik imajinasi publik 

https://manfaat.co.id/manfaat-serat
https://manfaat.co.id/manfaat-vitamin-a-bagi-kesehatan
https://manfaat.co.id/manfaat-vitamin-b-bagi-tubuh
https://manfaat.co.id/manfaat-vitamin-e
https://manfaat.co.id/author/chy-ana
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Amerika. Bahan soda sprite sangat mirip dengan minuman berkarbonasi lainnya. 

Mengandung air yang berkarbonasi, asam posfat, kalium sitrat, kalium benzoate, 

asam sitrat, rasa alami, aspartam, dan acesulfeme kalium. Juga mengandung 

fructose corn syrup dan warna karamel. Natrium bikarbonat adalah senyawa kimia 

dengan rumus NaHCO3. Dalam penyebutannya kerap disingkat menjadi bicnat. 

Senyawa ini termasuk kelompok garam dan telah digunakan sejak lama. 

Senyawa ini disebut juga baking soda (soda kue), Sodium bikarbonat, natrium 

hidrogen karbonat, dan lain-lain. Senyawa ini merupakan kristal yang sering 

terdapat dalam bentuk serbuk. Natrium bikarbonat larut dalam air, senyawa ini 

digunakan dalam roti atau kue karena bereaksi dengan bahan lain membentuk gas 

karbon dioksida, yang menyebabkan roti "mengembang". 

2.5 Metode pembuatan bolu kukus 

Metode pembuatan bolu kukus antara lain:  

A. Menyiapkan alat dan bahan 

B. Menimbang bahan seperti tepung terigu 100 gram, gula pasir 80 gram, telur 1 

butir, bahan tambahan makanan atau Sp ½ sdt, sprite 100 ml,vanili 2 gram. 

C. Cara pembuatan bolu kukus seperti : 

1. Memasukkan telur, gula pasir, Sp, kemudian kocok dengan kecepatan tinggi 

selama 20 menit sampai adonan kalis atau tercampur rata. 

2. Memasukkan air soda dan tepung, sedikit demi sedikit sampai bahan habis. 

Kemudian kocok kembali selama 10 menit, hingga adonan tercampur rata. 

3. Mengambil adonan yang sudah jadi, serta membagi kedalam 2 wadah secara 

terpisah. adonan yang pertama diberi pewarna makanan dan yang kedua 

dibiarkan tidak pakai pewarna 
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4. Menyiapkan loyang atau cetakan yang akan di isi dengan adonan, serta

memanaskan panic atau dandang yang sebelumnya sudah di isi air .

5. Mengambil adonan lalu mengisi didalam loyang atau cetakan secara

bergantian dengan adonan putih dan coklat, dilakukan hingga adonan habis

6. Mengukus adonan selama 10 sampai 15 menit, hingga matang.

7. Bolu kukus kacang hijau

8. Melakukan pengujian daya kembang (pnetrometri), uji organoleptik (warna,

aroma, tekstur dan rasa) dan analisa kimia (kadar air, kadar abu, kadar protein,

kadar lemak dan karbohidrat)


