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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Buah Apel 

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 Romebeauty, 

dan apel Anna. Apel termasuk buah yang dapat mengalami reaksi pencoklatan 

enzimatis apabila mengalami kerusakan berupa memar ataupun pengirisan dan 

pemotongan (Winarno, 1997). Hal ini disebabkan di dalam apel terkandung 

senyawa fenol yang apabila berinteraksi dengan enzim polifenol oksidase dengan 

bantuan oksigen akan mengalami pencoklatan (browning). Senyawa fenol yang 

terkandung pada apel meliputi asam klorogenat, katekol, katekin, asam kafeat, 

3,4-dihidroksifenilalanin (DOPA), p-kresol, 4-metil katekol, leukosianidin, dan 

flavonol glikosida (Marshall dkk, 2000). 

Penggolongan buah apel ditinjau dari kualitas menurut Soelarso (1996), 

ada 4 grade yaitu :  

a. Grade A = 15,9 % (3-4 buah/kg)  

b. Grade B = 45,25 % (5-7 buah/kg)  

c. Grade C = 29,6 % (8-10 buah/kg)  

d. Grade D = 7,0 % (11-15 buah/kg)  

Ukuran sangat kecil dan broken atau cacat tidak di perhitungkan atau 

dibuang, sehingga buah semacam ini dapat dimanfaatkan menjadi suatu produk 

olahan. Buah apel sortiran terdiri dari buah apel lewat suatu produk olahan. Buah 

apel sortiran terdiri buah apel lewat matang terutama karena penyimpanan, cacat, 
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berukuran kecil edan buah belum optimal. Menurut Susanto dan Saneto (1994), 

selain itu buah apel dapat mengalami rusak mekanis seperti memar, lecet dan 

lainlain sehingga tidak memiliki grade dan mutu yang ditentukan untuk 

diperdagangkan. 

 

     

Gambar 1 (1) Apel Manalagi (Malus sylvestris) dan (2) apel Anna 

(Malus domestica) 

( Untung,1996 ) 

2.1.1  Varietas Apel 

Varietas apel yang berbeda memiliki kandungan gizi yang berbeda juga. 

Kandungan gizi pada buah apel varietas Anna dan Manalagi Terdapat pada Tabel 

1.  

Tabel  1. Karakteristik Apel Varietas Anna dan Manalagi 

Kandungan Manalagi Anna 

Vitamin C (mg/100ml) 6,60 5,28 

Total asam (%) 0,52 0,61 

pH 4,27 3,54 

Aktivitas Antioksidan(%) 6,53 5,50 

Gula pereduksi 8,85 8,09 

Sumber : Wahono (2011) 

 

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 Romebeauty, 
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dan apel Anna. Masing-masing jenis apel lokal ini mempunyai karakteristik 

tersendiri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel  2. 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 Romebeauty 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, et. al. (2005)  

 

2.2  Bubur Instant  

Bubur instan yang lebih dikenal dengan sebutan pure (asal kata dari bahasa 

Inggris yakni puree). Pengertian pure berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1989) dalam Hendy (2007) adalah pangan atau bahan pangan yang dilembutkan. 

Bubur memiliki tekstur yang lunak sehingga mudah dicerna. Bubur tidak hanya 

terbuat dari beras saja namun dapat pula dibuat dari kacang hijau dan beras merah. 

Bubur diolah dengan memasak bahan penyusun dengan air seperti bubur nasi, 

mencampurkan santan (bubur kacang hijau), maupun dengan mencapurkan susu 

(bubur susu). Syarat mutu bubuk instan disajikan pada Tabel 2. 

Bubur instan memiliki komponen penyusun seperti halnya bubur. Bubur 

yang telah jadi (masak) mengalami proses instanisasi. Instanisasi dilakukan 

dengan cara memasak komponen-komponen penyusun bubur yang telah 
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berbentuk tepung sampai menjadi adonan kental. Bahan tepung yang diperoleh 

telah bersifat instan dan dikemas menjadi bubur instan (Perdana 2003). 

 

Tabel  3. Syarat mutu bubuk instan menurut SNI N0. 01-7111.1-2005 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan  

1 Bentuk dan tekstur - 
serbuk, serpihan, hablur, 

granul 

2 Air  g maks. 4,0g/100g 

3 Abu g mak. 3,5 g/100g 

4 Kepadatan energi kkal min. 0,8 

5 Protein g 8-22 

6 Karbohidrat %b/b 3,5- 7,5 

6.1 Serat pangan %b/b maks. 5g/100g 

7 Lemak %b/b 6-15 

8 Vitamin   

8.1 Vitamin A 
retinol 

ekivalen/g 
250 - 700 

8.2 Vitamin D µg/g 3-10 

8.3 Vitamin C µg/g 75mg/100g 

9 Cemaran   

9.1 Logam   

9.1.1 Arsen (As) mg/kg maks 0,38 

9.1.2 Timbal (Pb) mg/kg maks 1,14 

9.1.3 Timah (Sn) mg/kg maks 152 

9.1.4 Raksa (Hg) mg/kg maks 0,114 

9.2 Mikroba   

9.2.1 Angka Lempeng koloni/g maks 104 

9.2.2 MPN coliform gram <20 

9.2.3 Eschenrichia coli - negatif 

9.2.4 Salmonella - negatif 

9.2.5 Staphylococcus sp. koloni/g maks 102 

 

2.2.1 Bahan- bahan pembuatan bubur instant  

Makanan instan umumnya berbentuk kering. Makanan instan lebih praktis 

dari pada harus membuat sendiri (Marliyati, 2007). Masalah penyimpanan dan 

transportasi semakin dipermudah dengan adanya produk pangan instan. Pada 

produk pangan instan air dihilangkan, mutu terjaga, tidak mudah terjangkiti bibit 

penyakit dan mudah ditangani supaya mudah disantap (Hartomo dan Widiatmoko, 
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1993). Salah satu pruduk instan adalah bubur instan, pada umumnya bubur instan 

terbuat dari bahan berbentuk tepung- tepungan yang berasal dari umbi- umbian 

dan kacang-kacangan (Noer, 2006). 

2.2.2 Tepung Apel 

Produksi buah apel yang terus meningkat menyebabkan bahan baku apel 

melimpah. Sementara umur buah apel yang pendek menyebabkan banyaknya 

buah apel afkir yang tidak memiliki nilai jual. Sehingga perlu dilakukan 

pengolahan buah apel menjadi suatu produk olahan yang memiliki umur simpan 

panjang. Produk yang memiliki umur simpan panjang salah satunya adalah 

produk tepung – tepungan. Tepung buah merupakan produk setengah jadi yang 

saat ini mulai banyak dikembangkan contohnya  yaitu tepung pisang, tepung kulit 

buah naga dan tepung nangka (Muchtadi,1989). Sejauh ini terdapat temuan 

terbaru yaitu mengenaibuah apel yang diolah menjadi tepung apel. Pada penelitian 

Brazil (2017) menunjukikan kandungan gizi pada tepung apel terdapat pada 

Tabel. 4 berikut.  

Tabel  4. Kandungan Gizi tepung Apel Varietas Anna dan Manalagi 

Kandungan Manalagi Anna 

Kadar Air (%) 17,44 18,13 

Gula Total (%0 10,49 9,32 

Aktivitas Antioksidan (%) 70,37 72,55 

Vitamin C (mg/100g) 8,27 8,66 

Serat (%) 13,22 9,82 

Sumber : Brazil (2017) 
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2.2.3 Tepung Labu Kuning 

 

Gambar 2. Buah labu kuning (Cucurbita maxima) 

(Hendrasty, 2003). 

Tepung labu kuning adalah tepung dengan butiran halus, lolos ayakan 60 

mesh, berwarna putih kekuningan, berbau khas labu kuning, kadar air ± 13%. 

Kondisi fisik tepung labu kuning ini sangat dipengaruhi oleh kondisi bahan dasar 

dan suhu pengeringan yang digunakan. Semakin tua labu kuning, semakin tinggi 

kandungan gulanya. Oleh karena kandungan gula labu kuning yang tinggi ini, 

apabila suhu yang digunakan pada proses pengeringan terlalu tinggi, tepung yang 

dihasilkan akan bergumpal dan berbau karamel (Hendrasty, 2003).  

Tepung labu kuning mempunyai sifat spesifik dengan aroma khas. Secara 

umum, tepung tersebut berpotensi sebagai pendamping terigu dan tepung beras 

dalam berbagai produk olahan pangan. Sifat kimia dari tepung labu kuning dapat 

dilihati pada Tabel 5 di bawah ini : 

Tabel  5. Kandungan gizi labu kuning 

Komponen Labu Segar Tepung labu 

Referens*) Referens**) Referens**) 

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

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

Abu (%) 0,46 0,7 8,56 

Lemak (%) 0,05 0,16 0,73 

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

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

Pektin (%bk) 9,2 0,62 0,09 

Pati (%bk) 31,92 - - 
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β-karoten (μg/g) - 1.187,23 222,81 

Gula  41,06 - - 

Sumber: *) Budiman (1984); **) Usmiati (2004 

 

2.2.4 Tepung Ubi Ungu 

Komposisisi zat gizi dari varietas ubi jalar yang berbeda (putih, kuning 

dan ungu) hampir sama namun varietas ubi jalar ungu lebih kaya akan kandungan 

vitamin A yang mencapai 7.700 mg per 100 g. Jumlah ini ratusan kali lebih besar 

dari kandungan vitamin A bit dan 3 kali lipat lebih besar dari tomat. Setiap 100 g 

ubi jalar ungu mengandung energi 123 kkal, protein 1,8 g, lemak 0,7 g, 

karbohidrat 27,9 g, kalsium 30 mg, fosfor 49 mg, besi 0,7 mg, vitamin A 7.700 SI, 

vitamin C 22 mg dan vitamin B1 0,09 mg. Kandungan betakaroten, vitamin E dan 

vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan pencegah kanker dan beragam penyakit 

kardiovaskuler. Ubi juga kaya akan karbohidrat dan energi yang mampu 

mengembalikan tenaga. Kandungan serat dan pektin di dalam ubi jalar sangat baik 

untuk mencegah gangguan pencernaan seperti wasir, sembelit hingga kanker 

kolon (Subagio, 2006). Komposisi kimia ubi jalar dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel  6. Kandungan gizi tepung ubi jalar ungu per 100 g 

Kandungan  Jumlah  

Karbohidrat (%) 71,30  

Gula reduksi (%) 1,40  

Lemak (%)  0,91 

Protein (%) 2,79  

Air (%)  7,28 

Abu (%) 5,31  

Serat (%) 4,72 

Antioksidan (%) 70,64 

Sumber : Djani (2007) 

 

2.2.5 Susu Skim  

 Susu skim adalah bagian susu yang ditinggal setelah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya.Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu 
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kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim dapat 

digunakan oleh orang yang menginginkan nilai kalori yang rendah dalam 

makanannya karena hanya mengandung 55% dari seluruh energi susu, dan skim 

juga dapat digunakan dalam pembuatan keju rendah lemak dan yogurt susu skim 

dapat digunakan sebagai bahan tambahan karena bersifat adesif dan menambah 

nilai gizi. Aroma produk yang ditambah susu skim dapat meningkat akibat adanya 

kandungan laktosa dalam susu skim tersebut (Buckle, 1987). Pada umunya susu 

skim yang ditambahkan sebanyak 25% dari berat bahan. Komposisi yang 

terkandung dalam susu skim, dapat dilihat pada Tabel 7 .  

Tabel  7. Komposisi Kimia susu skim bubuk (tiap 100g bahan) 

Komposisi Jumlah 

Lemak (g) 1,0 

Protein (g) 35,6 

Karbohidrat (g) 52,0 

Fosfor (mg)                                                          1300 

Kalsium (g) 10,0 

Zat besi (mg) 1,0 

 Sumber : (Satiarini, 2006) 

2.3 Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa kimia alami maupun sintetik yang dapat 

menyumbangkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas, sehingga radikal 

bebas tersebut dapat dinetralkan (Suhartono dkk., 2002). Berdasarkan sumber 

perolehannya ada 2 macam antioksidan, yaitu antioksidan alami dan antioksidan 

buatan (sintetik). 

Mekanisme kerja antioksdian ada 2 fungsi. Fungsi pertama merupakan 

fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan 

(AH) yang memiliki fungsi utama disebut antioksidan primer. Fungsi kedua 

merupakan fungsi sekunder antioksidan, yaitu memperlambat reaksi radikal bebas 
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dengan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai oksidan dengan 

mengubah lipida ke bentuk stabil (Richa, 2009). 

2.3.1  Antioksidan Buah Apel 

Daging buah apel mengandung katekin, prosianidin, floridzin, Floretin 

glikosida, asam kafeat dan asam klorogenat. Kulit apel mengandung semua yang 

dijelaskan diatas ditambah dengan quercetin glikosida. Penelitian adelina (2009) 

menyatakan bahwa penyumbang aktivitas antioksidan terbesar pada kulit apel 

adalah senyawa flavonol, flavanol, dan prosianidin yang merupakan 90% dari 

total aktivitas. Kulit apel memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi 

dibanding daging buah. Quecetin memiliki aktivitas antioksidan paling besar 

karena di dalam strukturnya terdapat O-hidroksi dalam cincin B yang akan 

meningkatkan kestabilan bentuk radikal bebas. 

2.3.2  Antioksidan Labu Kuning 

Antioksidan pada buah labu kuning yang besar yaitu berasal dari 

kandungan betakaroten. Penelitian Dini (2013) kandungan antioksidan 

betakaroten pada buah labu kuning yaitu sebesar 6,9 mg per 100 gram sedangkan 

pada tepung labu kuning sebesar 7,29 mg per 100 gram, vitamin A 180 SI, dan 

vitamin C 52 mg per 100 gram. Beta karoten mempunyai kemampuan sebagai 

antioksidan yang dapat berperan penting dalam menstabilkan radikal berinti 

karbon. Aktivitas betakaroten dapat mencegah terjadinya plak atau timbunan 

kolesterol di dalam pembuluh darah serta sebagai anti inflamasi (peradangan). 

Labu kuning juga mengandung Vitamin C dimana vitamin C merupakan 

antioksidan larut air. Sehingga pada penelitian Dhiyas (2016) penambahan tepung 
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labu kuning dapat meningkatkan aktivitas antioksidan sebesar 23,63% pada 

pembuatan flakes.  

2.3.3 Antioksidan Ubi Ungu  

Ubi jalar ungu memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi, sumber 

antioksidan ubi jalar ungu berasal dari antosianin, vitamin C, vitamin E, dan 

betakaroten. Kandungan antosianin pada ubi jalar ungu yaitu 110 – 210 mg/1000 

gram, kandungan betakaroten sebesar 1.208 mg dan vitamin C 10,5 mg 

(wijdayanti ,2011). Pada penelitian lutfiah (2012) subtitusi tepung ubi jalar ungu 

dalam pembuatan mie basah dapat mempengaruhi peningkatan aktivitas 

antioksidan mie basah. 

 


