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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Labu Kuning 

Labu kuning merupakan salah satu jenis tanaman sayuran menjalar dari 

famili Cucurbitaceae, yang tergolong dalam tanaman semusim atau tanaman yang  

setelah berbuah akan langsung mati. Labu kuning ini banyak Labu kuning dapat 

tumbuh didataran rendah maupun dataran tinggi. Ketinggian ideal untuk tanaman 

ini tumbuh adalah antara 0–1500 m di atas permukaan laut (Hendrasty, 2003). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Labu Kuning (Getty Image, 2014)  

Menurut Hendrasty (2003) klasifikasi dari tanaman labu kuning secara 

taksonomi adalah sebagai berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Cucurbitales 

Familia  : Cucurbitaceae 

Genus   : Cucurbita 

Spesies  : Cucurbita moschata 

Buah labu kuning berbentuk bulat pipih, lonjong atau panjang dengan 

banyak alur (15–30 alur). Pertumbuhannya cepat sekali, mencapai 350 gram per 

hari. Buah yang dihasilkan cukup besar dengan warna yang bervariasi. Biasanya 
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buah muda berwarna hijau, sedangkan yang lebih tua kuning pucat. Ketebalan 

daging buah yang dihasilkan sekitar 3 cm dan rasanya agak manis. Total bobot atau 

berat buah yang dihasilkan rata-rata 3–5 kg, namun untuk labu ukuran besar, 

beratnya dapat mencapai 20 kg per buah. Buah labu kuning mempunyai lapisan 

kulit yang tebal dan keras, hal tersebut dapat berperan dalam menghambat laju 

respirasi, penguapan maupun oksidasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan labu 

kuning lebaih awet hingga 6 bulan tergantung cara penyimpanannya. Namun, buah 

labu kuning yang sudah dikupas atau dibelah harus segera diolah karena mudah 

membusuk (Anonim, 2010). 

Waluh atau labu kuning juga sarat gizi, memiliki kandungan serat, vitamin 

dan karbohidrat yang tinggi. Selain itu, didalam waluh juga terkandung 34 kalori, 

lemak 0,8, 45 mg kalsium, dan mineral 0,8 sehingga labu kuning sangat baik 

dikonsumsi oleh anak-anak maupun dewasa, karena kandungan gizi yang terdapat 

didalamnya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Pada anak-anak dapat digunakan 

untuk menambah nafsu makan dan sebagai obat cacingan (Hidayah, 2010). 

Labu kuning (Cucurbita maxima) atau waluh merupakan bahan pangan 

yang kaya vitamin A, B dan C, mineral, serta karbohidrat. Daging buahnya 

mengandung antioksidan sebagai penangkal berbagai jenis kanker. Sifat daging 

buah labu kuning yang lunak dan mudah dicerna serta mengandung karoten (pro 

vitamin A) yang cukup tinggi, serta dapat menambah warna merupakan beberapa 

hal menarik yang dapat digunakan dalam olahan pangan. Namun, sejauh ini 

pemanfaatannya belum optimal (Hidayah, 2010). 
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Labu kuning mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi 

sehingga sangat berpotensi untuk diolah menjadi tepung labu kuning. Secara 

lengkap labu kuning mempunyai kandungan gizi tertulis pada tabel 1 dibawah ini : 

Tabel 1. Komposisi zat gizi labu kuning per 100 gram bahan  

Komponen Satuan Kadar  

Kalori  Kal 29,00 

Protein  g 1,10 

Lemak g 0,30 

Karbohidrat g 6,60 

Kalsium mg 45,00 

Fosfor mg 64,00 

Besi mg 1,40 

Vitamin A SI  180,00 

Vitamin B1 mg 0,08 

Vitamin C mg 52,00 

Air g 91,20 

b.d.d % 77,00 

Sumber : Departemen Kesehatan RI (1996). 

2.1.1 Tepung Labu Kuning 

Pengolahan produk setengah jadi merupakan salah satu cara pengawetan 

hasil panen, terutama untuk komoditas pangan yang berkadar air tinggi, seperti 

umbi-umbian dan buah-buahan. Keuntungan lain dari pengolahan produk setengah 

jadi, sebagai bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, aman 

dalam distribusi, serta hemat ruang dan biaya penyimpanan. Teknologi pembuatan 

tepung merupakan salah satu proses alternatif produk setengah jadi yang dianjurkan 

karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), dibentuk, 

diperkaya zat gizi, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan modern yang 

serba praktis. Dari segi proses, pembuatan tepung hanya membutuhkan air relatif 

sedikit dan ramah lingkungan dibandingkan dengan pembuatan pati (Anonim, 

2009). 
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Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus, berwarna putih 

kekuningan, berbau khas labu kuning dengan kadar air yang dihasilkan sekitar 13%. 

Kondisi fisik tepung labu kuning dipengaruhi oleh bahan dasar dan suhu 

pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu kuning, semakin tinggi kandungan 

gulanya. Apabila kandungan gula dalam labu kuning tinggi kemudian pada saat 

proses pengeringan menggunakan suhu yang tinggi pula, maka tepung yang 

dihasilkan akan menggumpal dan berbau caramel (Hendrasty, 2003). 

Secara umum, tepung labu kuning berpotensi sebagai pendamping terigu 

dan tepung beras dalam berbagai produk olahan pangan. Produk olahan dari tepung 

labu kuning mempunyai warna dan rasa yang spesifik labu kuning, sehingga lebih 

disukai oleh konsumen. Kualitas tepung labu kuning ditentukan oleh komponen 

penyusunnya yang menentukan sifat fungsional adonan maupun produk tepung 

yang dihasilkan serta suspensinya dalam air. Tepung labu kuning mempunyai sifat 

gelatinisasi yang baik, sehingga akan dapat membentuk adonan dengan konsistensi, 

kekenyalan, viskositas maupun elastisitas yang baik, sehingga roti yang dihasilkan 

akan berkualitas baik pula. Karbohidrat dalam tepung labu kuning juga cukup 

tinggi. Karbohidrat ini sangat berperan dalam pembuatan adonan pati. Granula pati 

akan melekat pada protein selama pembentukan adonan. Kelekatan antara granula 

pati dan protein akan menimbulkan kontinuitas struktur adonan (Hendrasty, 2003). 

Enzim yang terkandung dalam tepung labu kuning adalah amilase, protease, 

lipase dan oksidase. Enzim amilase akan menghidrolisis pati menjadi maltosa dan 

dekstrin, sedangkan enzim protease berperan dalam pemecahan protein sehingga 

akan mempengaruhi elastisitas gluten (Sufi, 1999). Sifat kimia dari tepung labu 

kuning dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini : 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Labu Kuning  

Komponen 

Labu Segar Tepung Labu  

referensi *) referensi **) referensi **) 

Kadar Air (%) 92,69 89,47 12,01 

Protein (%) 0,59 1,19 7,83 

Abu (%) 0,46 0,70 8,56 

Lemak (%) 0,05 0,16 1,05 

Serat Kasar (%) 0,46 0,87 3,48 

Karbohidrat (%) 5,47 8,48 70,55 

Pektin (%bk) 9,20 0,62 0,09 

Pati (%bk) 31,92 - - 

β-karoten (µg/g) - 1.187,23 222,81 

Gula 41,06 -   - 

Sumber : *) Budiman et al. (1984); **) Usmiati et al. (2004) 

2.2 Kacang Merah  

Kacang merah atau kacang jogo ini mempunyai nama ilmiah yang sama 

dengan kacang buncis, yaitu Phaseolus vulgaris L. Biji kacang merah berbentuk 

bulat agak panjang, berwarna merah atau merah berbintik-bintik putih. Kacang 

merah banyak ditanam di Indonesia. Varietas kacang merah berada di pasaran 

jumlahnya sangat banyak dan beraneka ragam (Rahmat, 2009).  

Kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) merupakan salah satu jenis 

kacangkacangan (Leguminoceae) yang memiliki kandungan pati serta serat yang 

tinggi. Kacang merah tersedia melimpah di Indonesia dan mudah diperoleh. 

Tingkat produksi yang tinggi kerap kali tidak diimbangi dengan pemanfaatan yang 

tinggi pula. Di Indonesia, kacang merah biasanya hanya diolah menjadi es krim dan 

sup. Selain diolah menjadi kedua produk tersebut, kacang merah dapat diolah 

menjadi tepung. Pengolahan kacang merah menjadi tepung dapat memperpanjang 

masa simpan kacang merah itu dan memberikan peluang aplikasi lebih luas. Tepung 

kacang merah dapat digunakan sebagai campuran pada berbagai produk seperti roti, 

cake, dan cookies (Dewi, 2015). 
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Gambar 2. Kacang Merah (Dewasasri, 2016) 

Menurut Rahmat (2009), klasifikasi tanaman kacang merah adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plant 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiosspermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Sub kelas  : Calyciflorae 

Ordo   : Rosales (Leguminales) 

Famili   : Leguminosae (Papilionaceae) 

Sub famili  : Papilionoideae 

Genus   : Phaseolus 

Spesies  : Phaseolus vulgaris L. 

Menurut Salunkhe, dkk. (1985), vitamin B yang terdapat pada kacang merah 

terdiri dari thiamin 0,88 mg/100g, riboflavin 0,14 mg/100g dan niasin 2,2 mg/100g. 

Kacang merah juga mempunyai susunan asam amino essensial yang lengkap. Asam 

amino pembatas pada protein kacang merah adalah metionin dan sistein dengan 

kandungan relatif rendah yaitu 10,56 dan 8,46 mg/100g, namun protein kacang-
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kacangan biasanya mengandung lisin yang banyak. Menurut Sukami (1979), 

kacang-kacangan selain sebagai sumber protein juga sebagai sumber mineral. 

Kacang merah kering adalah sumber karbohidrat kompleks, serat makanan 

(fiber), vitamin B (terutama asam folat dan vitamin B6), fosfor, mangaan, besi, 

thiamin, dan protein. Setiap 100 gram kacang merah kering yang telah direbus dapat 

menyediakan 9 gram protein atau 17 persen dari angka kecukupan protein harian. 

Kandungan protein dan profil asam amino dalam 100 gram kacang merah (kidney 

bean) dari yang terbanyak adalah lisin (1323 mg), asam aspartat (1049 mg), leusin 

(693 mg), asam glutamat (595 mg), arginin (537 mg), serin (472 mg), phenilalanin 

(469 mg), valin (454 mg), isoleusin (383 mg), proline (368 mg), treonin (365 mg), 

alanin (364 mg), glisin (339 mg), metionin (10,56 mg) dan sistein (8,46 mg) (Kay, 

1979). 

Tabel 3. Kandungan Gizi Kacang Merah Per 100 gram 

No Nama zat gizi Satuan Kadar  

1 Protein g 23,10 

2 Lemak g 1,70  

3 Karbohidrat g 59,50 

4 Kalsium mg 80,00 

5 Fosfor mg 400,00 

6 Besi mg 5,00 

7 Vitamin A mg 0,00 

8 Vitamin B1 mg 0,06 

9 Vitamin C mg 0,00 

10 Air  g 12,00 

11 Kalori kal 336,00 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan, Depkes (1997). 

Tanaman kacang merah memiliki nama latin phaseolus vulgaris, tergolong 

dalam kelompok kacang polong (legume) dan masih satu keturunan dengan kacang 

hijau, kacang kedelai, kacang tolo, dan kacang usi. Kacang merah ditemukan 
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pertama kali di Amerika Tengah, kemudian dikembangkan diseluruh dunia. (Nur 

Afiansyah, 2010). 

2.2.1 Tepung Kacang Merah 

Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat halus 

tergantung pemakaiannya. Biasanya digunakan untuk keperluan penelitian, rumah 

tangga dan bahan baku industri. Pengolahan biji kacang merah menjadi tepung telah 

lama dikenal oleh masyarakat, namun diperlukan sentuhan teknologi untuk 

meningkatkan mutu tepung kacang merah yang dihasilkan. Pembuatan tepung 

kacang merah dapat dilakukan dengan cara mengeringkannya di bawah sinar 

matahari. Kacang merah kemudian dilepas kulitnya, disangrai, digiling, dan diayak 

menjadi tepung. Keunggulan dari pengolahan kacang merah menjadi tepung kacang 

merah adalah meningkatkan daya guna, hasil guna, lebih mudah diolah atau 

diproses menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi, lebih mudah 

dicampur dengan tepung-tepung dan bahan lainnya (Astawan, 2009). 

Pada dasarnya tepung kacang merah terbuat dari kacang merah tua, berisi, 

tidak keriput yang dikeringkan dengan oven, dijemur, maupun disangrai sampai 

kering atau matang. Untuk mengetahui kacang merah sudah matang atau belum 

pada saat disangrai akan terdengar bunyi pletikan. Kacang merah yang sudah kering 

digiling dengan mesin penggiling, kemudian diayak untuk mendapatkan tepung 

kacang merah dengan ukuran 80 mesh (Rahmawati, 2003). 

Pada proses pembuatan tepung kacang merah diperlukan proses 

pengeringan dan perendaman. Proses pengeringan dilakukan untuk mengurangi 

kadar air semalam. Perendaman semalam terhadap kacang merah dilakukan untuk 

menghilangkan zat anti gizi yang terkandung dalam kacang merah, hal ini 
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dilakukan karena zat anti gizi tersebut dapat menyebabkan perut kembung. 

(Afiansyah, 2010). 

2.3 Biskuit Bayi  

Biskuit bayi umumnya dibuat dari bahan dasar tepung terigu atau tepung 

lain seperti serealia, kacang-kacangan, biji-bijian yang mengandung minyak, dan 

bahan makanan lain yang sesuai. Bahan-bahan yang digunakan harus bermutu, 

bersih, aman dan sesuai untuk bayi dan anak berusia 6 - 24 bulan. Proses 

pengolahannya harus mengikuti cara produksi makanan bayi dan anak. Zat gizi 

yang terkandung dalam biskuit bayi harus dapat mendampingi ASI untuk mencapai 

kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Biskuit bayi juga harus bertekstur renyah 

sehingga pada saat dicampur air menjadi lembut (Nurhidayati, 2011). 

Biskuit bayi sebagai MP-ASI berdasarkan SNI 01-7111.2-2005 

dipersyaratkan mengandung energi minimum 400 kkal/100 g dengan kadar protein 

minimum 6% dan kadar vitamin A minimum 250 RE/100 g. Protein untuk bayi 

berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan sel tubuh, sedangkan vitamin A 

untuk bayi berperan dalam fungsi sistem kekebalan, melindungi sel-sel epitel 

lapisan kulit, sistem penglihatan, membantu pertumbuhan, serta pembentukan 

tulang dan gigi. 

Menurut Samsudin (1995), makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 

adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi setelah berusia 4-6 bulan 

sampai bayi berusia 24 bulan atau bayi telah siap menerima makanan orang dewasa. 

Makanan tambahan bayi umumnya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu makanan 

bayi (infant food) untuk bayi yang berusia dibawah enam bulan dan makanan 
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sapihan (weaning food) untuk bayi berusia 6-36 bulan. Makanan pendamping ASI 

umumnya berbentuk bubur atau biskuit bayi. 

Sifat umum produk MP-ASI yang dikehendaki adalah padat energi dan 

padat gizi. Komponen gizi yang dibutuhkan bayi antara lain karbohidrat, protein, 

lemak, vitamin dan mineral. Serat makanan yang terlalu banyak dapat menganggu 

pencernaan bayi. Selain itu produk bayi tidak boleh bersifat kamba (bulky) karena 

akan cepat memberi rasa kenyang pada bayi. Sifat kamba umumnya terdapat pada 

bahan sumber karbohidrat (Astawan, 2009).  

Makanan pendamping ASI juga harus mengandung lemak yang bersifat 

sebagai sumber energi dan pemberi rasa gurih. Lemak sebaiknya memberikan 

sumbangan energi sebesar 25-30% dari total energi MP-ASI. Kadar lemak dapat 

ditingkatkan hingga mencapai 10% sejauh teknologi memungkinkan (Sugiyono, 

2000).  

Standar  makanan  pendamping ASI sebaiknya mengacu kepada Standar 

Nasional Indonesia (SNI 01-3842-1995) tentang Makanan Pelengkap Serealia 

Instan untuk Bayi dan Anak. Standar tersebut mengatur ketentuan gizi untuk 

makanan yang khusus diberikan kepada bayi (usia 4 sampai 12 bulan) dan anak 

(usia 1 sampai 3 tahun).  

Makanan yang diberikan pada bayi dan anak balita harus memenuhi syarat-

syarat brikut yaitu  memenuhi  kecukupan energi dan semua zat gizi sesuai usia, 

macam  makanan yang diberikan disesuaikan  dengan pola menu seimbang, bahan 

makanan yang  digunakan  tersedia di daerah setempat. Kebiasaan makanan, bentuk 

dan porsi  makanan disesuaikan dengan daya terima toleransi dan keadaan faali 

anak, dengan selalu  memperhatikan higienitas makanan maupun lingkungan. 
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MPASI untuk bayi sebaiknya mempunyai nilai energi, kandungan protein, vitamin 

dan minerat yang sesuai dengan kebutuhan (Jumiyati, 2014). 

Tabel 4. Syarat Mutu Biskuit Bayi dan Balita 

No Jenis Uji Satuan 

Persyaratan 

Disajikan dg. 

Susu 

Disajikan 

tanpa susu 

1 Keadaan    

1.1 Bau - Normal Normal 

1.2 Rasa - Normal Normal 

1.3 Warna - Normal Normal 

1.4 Tekstur - Normal Normal 

2 Air (b/b) % Maks 5,0 Maks 5,0 

3 Protein (b/b) % Maks 6,5 Maks 10,0 

4 Abu (b/b) % Maks 2 Maks 2 

5 Lemak (b/b)  % 6-11,0 6-11,0 

6 Serat kasar (b/b) % Maks 0,5 Maks 0,5 

7 Karbohidrat (b/b) % Min 75 Min 7,0 

8 Kalori  Kal/100g Min 370 Min 390 

9 Bahan tambahan 

makanan  

   

9.1 Pengawet - Negatif  Negatif 

9.2 Pemanis buatan - Negatif Negatif 

10 Besi (Fe) mg/kg Maks 140 Maks 140 

11 Kalsium (Ca), (b/b) % Maks 1,0 Maks 1,0 

12 Cemaran logam     

12.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,3 Maks 0,3 

12.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks 5,0 Maks 5,0 

12.3 Seng (Zn) mg/kg Maks 40,0 Maks 40,0 

12.4 Timah (Sn) mg/kg Maks 40,0 Maks 40,0 

12.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 Maks 0,03 

12.6 Arsen (As) mg/kg Maks 0,1 Maks 0,1 

13 Cemaran Mikroba     

13.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks 1x104 Maks 1x104 

13.2 Bakteri bentuk coli APM < 3 < 3 

13.3 Salmonella  Koloni/25g Negatif Ngatif 

13.4 Staphylococcus aureus Koloni/g Maks 1x102 Maks 1x102 

Sumber : SNI 01-4445-1998. 

Faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan tumbuh kembang bayi 6-

24 bulan di Indonesia berdasarkan hasil survei Departemen Kesehatan adalah 

rendahnya mutu MP-ASI dan ketidaksesuaian pola asuh yang diberikan sehingga 

kecukupan energi dan beberapa zat gizi mikro seperti vitamin A, kalsium, dan zink 
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tidak terpenuhi. Usia 6-24 bulan rawan terjadi kurang gizi karena adanya 

peningkatan kebutuhan 24-30 %. Oleh karena itu, pada periode ini anak mulai 

diperkenalkan dengan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI). Penyediaan 

MP-ASI dengan kepadatan mikronutrien dan frekuensi pemberian yang tepat harus 

diperhatikan sejak anak berusia 6 bulan untuk mencegah terjadinya stunting (Aini, 

2013). 

2.3.1  Bahan Pembuatan Biskuit 

Bahan-bahan baku yang digunakan untuk pembuatan biskuit secara garis 

besar bisa digolongkan menjadi dua kategori, yang pertama adalah bahan-bahan 

yang berfungsi sebagai pengikat dan pembentuk struktur biskuit, seperti terigu, air, 

garam, susu tanpa lemak dan putih telur. Sedangkan golongan kedua adalah bahan-

bahan yang digunakan sebagai pelembut tekstur seperti margarin, gula (sampai 

batas tertentu), bahan-bahan pengembang pati (pati jagung, gandum, tapioka dan 

sebagainya) serta kuning telur (Hui, 2000). 

2.3.1.1 Tepung Terigu 

Tepung  terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan biskuit. Jenis 

tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan biskuit adalah tepung dari jenis 

gandum lunak (soft wheat) yang mengandung 7 protein sekitar 7,5-8%. Tepung ini 

memiliki  kemampuan  menyerap air yang rendah dan menghasilkan adonan yang 

kurang elastis sehingga menghasilkan roti yang memiliki tekstur padat seperti pada 

biskuit, kue kering, dan crackers (Koswara, 2009). Tepung terigu dalam pembuatan 

biskuit berperan sebagai pembentuk adonan selama pencampuran, pengikat bahan-

bahan lain, dan  pembentuk struktur biskuit selama pemanggangan (Matz, 1978). 
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2.3.1.2 Kuning Telur 

Telur merupakan bahan pangan yang berasal dari ternak unggas dan 

memiliki nilai gizi cukup tinggi karena telur mengandung protein yang tinggi 

dengan susunan asam amino yang lengkap dan seimbang. Lemak pada kuning telur 

terdiri dari fosfolipid yang dapat berfungsi sebagai agen pengemulsi dan pengaerasi 

(Claudia dkk., 2015). Penambahan telur dalam pembuatan biskuit berfungsi untuk 

memperbesar volume, memperbaiki tekstur, menambah protein yang dapat 

memperbaiki kualitas pada biskuit. Menurut Claudia dkk., (2015), penggunaan 

kuning telur pada pembuatan biskuit akan menghasilkan biskuit yang lebih empuk 

daripada memakai seluruh telur. Hal ini disebabkan lesitin pada kuning  telur 

mempunyai daya pengemulsi. Adanya zat pengemulsi ini menjadikan telur dapat 

memperbaiki tekstur, memperbesar volume serta menambah kandungan protein 

(Aini, 2009). 

2.3.1.3 Gula 

Gula digunakan sebagai pemanis dalam  pembuatan produk olahan roti. 

Selain sebagai pemanis, gula juga berperan dalam penyempurnaan mutu  panggang 

dan warna pada produk roti. Gula memiliki sifat higroskopis sehingga dapat 

memperbaiki masa simpan dari produk pangan (Koswara, 2009). Menurut Buckle 

dkk. (1987), gula dapat berfungsi sebagai pengawet karena dapat mengurangi 

aktivitas air (aw) bahan pangan sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Fungsi lain dari penambahan gula 8 dalam berbagai produk 

olahan roti terutama biskuit adalah untuk memberi tambahan energi pada produk 

tersebut (Purnamasari dan Harijono, 2014). 
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2.3.1.4 Margarin 

Margarin dalam pembuatan biskuit berfungsi sebagai lemak pengganti 

mentega. Margarin dimasudkan sebagai pengganti mentega dengan rupa, bau, 

konsisten rasa, dan nilai gizi yang hampir sama dengan mentega. Margarin 

merupakan emulsi dengan tipe emulsi yaitu fase air berada dalam fase minyak atau 

lemak  (Hutagalung, 2009).  

Menurut Tanjung dan Kusnadi (2015), margarin yang ditambahkan dalam  

biskuit sebagai lemak berfungsi untuk mengempukan biscuit  karena margarin 

memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga dapat memperbaiki tekstur 

biskuit. Sedangkan menurut Matz (1978), fungsi lemak dalam pembuatan biskuit 

adalah sebagai penghalus tekstur, sehingga dapat terbentuk struktur biskuit yang 

elastis. Selain itu, lemak dapat memberikan sumbangan terhadap cita rasa biskuit 

yang khas dan membuat cepat melunak saat dimulut. 

2.3.2 Pembuatan Biskuit  

Secara garis besar proses pembuatan biskuit terdiri dari proses pencampuran 

(mixing), pembentukan (forming), dan pemanggangan (baking). Tahap pertama dari 

proses pembuatan biskuit adalah proses pencampuran (mixing). Terdapat tiga 

metode pencampuran yaitu single-stage, multiple-stage, dan continous. Pada  

metode  single-stage, semua bahan dicampur menjadi satu dan dicampur 

bersamaan. Sedangkan untuk metode multiple-stage terdiri dari dua tahap atau 

lebih, pertama  yang dicampur lemak dan gula kemudian bahan-bahan cair 

selanjutnya bahanbahan lainnya. Metode yang ketiga adalah continous, metode ini 

banyak digunakan karena lebih efektif daripada dua metode lainnya, 
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memaksimalkan output dan meminimalkan input karena proses yang continue 

(Sunandar, 2001). 

Setelah mengalami proses pencampuran (mixing) maka akan terbentuk 

adonan. Adonan tersebut akan mengalami proses aging selama kurang lebih 15 

menit, tergantung jenis bahan pengembang yang digunakan. Aging diperlukan 

untuk memberi kesempatan pada bahan pengembang untuk bekerja efektif. 

Selanjutnya dilakukan pencetakan terhadap adonan yang sebelumnya telah 

ditipiskan sampai mencapai ketebalan tertentu. Bentuk dan ukuran biskuit 

diusahakan karena hal ini 10 dapat mempengaruhi proses pemanggangan. Untuk 

menghindari kelengketan antara adonan dan alat, permukaan adonan diberi tepung. 

Adonan yang telah mengalami proses pencetakan ditata diatas loyang yang telah 

diolesi dengan lemak lalu dipanggang. Pengolesan lemak pada loyang ini bertujuan 

untuk menghindari lengketnya biskuit pada loyang setelah dipanggang (Prasetyo, 

dkk., 2014).  

Proses terakhir dalam pembuatan biskuit adalah proses pemanggangan. 

Proses ini merupakan proses yang paling penting dari urutan proses sebelumnya, 

karena proses ini mengarah pada kualitas dari produk itu sendiri. Selama 

pemanggangan, lemak mencair, gula larut, bahan pengembang melanjutkan 

aktivitasnya, struktur terbentuk, cairan dipindahkan dan terjadi crust pada 

permukaan dan pembentukan warna. Suhu oven untuk proses pemanggangan 

tergantung pada jenis, bentuk, dan ukuran dari produk yang dibuat dan dijaga sifat-

sifat dari bahan-bahan penyusunnya. Pada umumnya suhu pemanggangan biskuit 

antara 218oC hingga 232oC dalam waktu 15-20 menit (Sunandar, 2001).  
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Menurut Matz (1978), proses pemanggangan akan meningkatkan ketebalan 

biskuit sebesar 4-5 kali dan kadar air akan menurun dari 21% menjadi 5%. 

Pemanggangan tergantung pada suhu yang digunakan, jenis oven, dan jenis 

biskuitnya. Suhu dan lama pemanggangan akan menentukan kadar air akhir dari 

biskuit yang dihasilkan. 

2.3.3 Formulasi Biskuit Bayi 

Hasil penelitian pendahuluan menurut Nurhidayati (2011) diperoleh bahwa 

subtitusi tepung labu kuning maupun tepung ikan patin terhadap tepung terigu 

maksimal sebesar 30% dengan berbagai perbandingan penambahan tepung labu 

kuning dan tepung kacang merah. Formulasi biskuit bayi tersebut dapat dilihat 

dalam tabel dibawah ini:  

Tabel 5. Formulasi Pembuatan Biskuit Balita pada 3 Macam Perlakuan 

Nama Bahan 
Perlakuan Variasi Tepung Labu Kuning dan Teung Ikan Patin 

1 : 3 1 : 1 3 : 1 

Tepung Labu 

Kuning 

2,83 5,66 8,49 

Tepung Ikan Patin 8,49 5,66 2,83 

Tepung Terigu 26,42 26,42 26,42 

Margarin 37,74 37,74 37,74 

Gula Halus 15,00 15,00 15,00 

Tepung Maizena 1,89 1,89 1,89 

Kuning Telur 7,55 7,55 7,55 

Total 100 100 100 

Pembuatan biskuit bayi menggunakan bahan utama tepung terigu 

dengansubstitusi tepung labu kuning dan tepung ikan patin. Bahan-bahan 

pendukung lainnya yaitu margarin, gula halus, kuning telur, dan tepung maizena. 
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Sebelum pembuatan biskuit, dilakukan pengolahan labu kuning dan ikan patin 

menjaditepung terlebih dahulu. Pembuatan tepung labu kuning meliputi labu 

kuning dikupas, dicuci hingga bersih, diiris tipis, dikeringkan dalam cabynet dryer 

dengan suhu ± 50oC. Labu kuning yang sudah kering lalu dihaluskan dan diayak 

hingga menjadi tepung labu kuning. Pembuatan tepung ikan patin meliputi ikan 

patin dibersihkan isi perutnya dan dicuci hingga bersih kemudian dikukus ± 30 

menit. Ikan patin yang sudah matang, lalu diambil dagingnya dan dipres, kemudian 

daging ikan patin dikeringkan dalam cabynet dryer dengan suhu ± 50oC. 


