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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Tentang Eucheuma spinosum L. 

2.1.1 Deskripsi Eucheuma spinosum L. 

 Eucheuma spinosum L. merupakan salah satu0jenis rumput laut dari7.kelas 

Rhodopyceae (ganggang merah) (Anggadiredja, 2010). Eucheuma spinosum L. 

memiliki%ciri-ciri thallus licin silindris, kartilagenus, warna coklat tua, hijau 

kuning atau merah ungu. Terdapat duri yang tumbuh melingkar pada thallus 

diantara lingkaran duri (Utomo, B, S, 2011) 

2.1.2 Klasifikasi Euchema spinosum L. 

 Menurut (Armita, 2011) ,.rumput laut jenis0,Eucheuma spinosum L. 

(Gambar 2.1) memilikipklasifikasi taksonomi sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rumput laut Eucheuma spinosum  L. 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Rhodophyta 

Kelas  : Rhodophyceae  

Ordo  : Gigartinales 

Famili  :.Solierisceae 

Genus  : Euchemua 

Spesies : Eucheuma spinosum L. 

 

2.1.3 KomposisihKimia Eucheuma spinosum L. 

 Kompossi kimia rumput laut kering Eucheuma spinosum L. dapat dilhat 

pada Tablel 2.1. 

Tabel 2.1 Komposisi kimia rumput laut kering 

Unsur Ganggang merah 

                         Klor  

                         Kalium  

                         Natrium  

                         Magnesium  

                         Sulfur  

                         Silicon  

                         Fosfor  
                         Kalsium  

                         Besi  

                         Yodium  

                         Brom  

1.5-3.5 

1.0-2.2 

1.0-7.9 

0.3-1.0 

0.5-1.8 

0.2-.0.3 

0.2-.0.3 
0.4-1.5 

0.1-0.15 

0.1-0.15 

Diatas 0.005 

(Sumber : Listiyana, 2014) 

 

2.1.4 Manfaat Eucheuma spinosum L. 

 Secara2umum3pemanfaatan rumput laut Euchema spinosum L. yaitu sebagai 

bahan baku pembuatan tepung agar-agar,2keraginan dan alginat (Farnani, 

Cokrowati, & Farida, 2013). Pemanfaatan1untuk bahan obat-obatan biasanya 

digunakan sebagai obat penyakit bronkitis, dan dibidang industri kosmetik sebagai 
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bahan kecantikan serta pemanfaatan untuk bahan pangan seperti dodol, manisan 

dan minuman (Wibowo & Fitriyani, 2012). 

 

2.2 Tinjauan Tentang  Wingko 

2.2.1 Definisi Wingko 

Wingko merupakan salah satu jenis makanan tradisional yang berasal dari 

Babat, Jawa Timur3(Ihsan, 2010). Wingko adalah 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 (Kamal, 2016). Wingko memiliki rasa manis 

legit dengan cita rasa gurih dari kelapa. Wingko biasanya berbentuk bundar dan 

biasa disajikan dalam keadaan hangat. Wingko dijual di pasaran dalam bentuk 

bundar berukuran besar maupun berukuran kecil yang dikemas dengan bungkusan 

yang terbuat dari kertas (Sukrama, 2009). Gambar wingko dapat dilihat pada 

Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Wingko Babat 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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2.2.2 Standar Mutu Wingko 

 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 dapat dilihat pada Table 2.2. 

Tabel 2.2 Standar Mutu Wingko (SNI 01-4311-1996) 

No.          Kriteria uji Satuan                  Spesifikasi 

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

  9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Keadaan 

Bau 

Rasa 

Air : % ; b/b 
Jumlah gula, %, b/b 

Asam lemak bebas 

Serat kasar, %, b/b 

Bahan pengawet 

Pemanis buatan 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

Raksa (Hg) 

Asren 

Angka lempeng total 
E.coli 

Kapang dan khamir 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

   Koloni/g 
APM/g 

   Koloni/g 

       Normal, khasmanis 

       - 

       - 

       Maks. 30 
       Min. 24 

       Maks. 1,0 

       Maks. 3,0 

       Sesuai SNI 0-1222-1995 dan peraturan        

       Menteri Kesehatan RI yang berlaku negatif 

       Maks. 1,00  

       Maks. 10,0  

       Maks. 40,0  

       Maks. 0,05 

       Maks. 0,5 

       Maks. 1 × 104  
       Negativ  

       Maks. 1 × 103 

(Sumber : BSN , 1996) 

2.2.3 Bahan Baku Pembuatan Wingko 

2.2.3.1 Tepung Ketan putih 

 Tepung ketan putih merupakan bahan utama dalam pembuatan wingko, 

Tepung ketan terbuat dari beras ketan putih, dengan cara digiling, ditumbuk atau 

dihaluskan(Larasati, MP, & Dr. Tantan Widiantara, ST., 2016). Tepung ketan putih 

mengandung 0,88% Amilosa dan 99,11% Amilo pektin, sehingga teksturnya lebih 

pulen dan kenyal (Almatsier, 2009). 

Tepung ketan akan menghasilkan adonan kue yang lebih lengket 

dibandingkan adonan kue yang berbahan dasar tepung beras. Hal ini pula yang 
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menyebabkan kue-kue tradisional yang terbuat dari tepung ketan memiliki tekstur 

yang lebih kenyal dibandingkan kue tradisional yang terbuat dari tepung beras 

(Edward, 2014).  

 Syarat tepung ketan yang digunakan dalam pembuatan wingko harus 

memiliki butiran yang halus, berwarna putih bersih, kering, bebas dari kotoran dan 

aromanya khas aroma tepung ketan atau tidak berbau apek. Syarat mutu dan 

kandungan gizi tepung ketan dapat dilihat pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Syarat mutu tepung ketan putih berdasarkan SNI 01-4447-199 

(Sumber : BSN, 1998) 

 

2.2.3.2 Tepung Rumput laut 

 Tepung rumput laut adalah senyawa hidrokoloid yang terdiri atas ester 

kalium, natrium, magnesium dan kalium sulfat dengan galaktosa 3,6 

anhidrogalaktosa kopolimer. 

 Dalam dunia industri dan perdagangan, karaginan dapat digunakan sebagai 

bahan baku untuk industri makanan, industri farmasi, industri kosmetik, 

bioteknologi dan non pangan. Tepung rumput laut merupakan bagian penyusun 

yang besar pada rumput laut dibandingkan dengan komponen yang lain. Di bidang 

No             Karakteristik Satuan           Persyaratan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Warna 

Bau 
Rasa 
Benda asing 
Serangga 
Jenis pati lain selain pati ketan 
Lolos ayakan 60 mesh (b/b) 
Lolos ayakan 60  mesh (b/b) 
Air (b/b) 

Abu (b/b) 
Silikat (b/b) 
Serat kasar (b/b) 
Amilosa (b/b) 
Deajat asam 
Bahan pengawet  

- 

- 
- 
- 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

ml NaOH 
1N per 100 g 

bahan 
- 

Normal 

Normal, tidak berbau apek 
Normal 
Tidak boleh ada 
Tidak boleh ada 
Tidak boleh ada 
Min 99 
Min 70 
Maks 12 

Maks 1.0 
Maks 0.2 
Maks 0.2 
Maks 9 
Maks. 4.0 
Sesuai SNI 01-0222-1995 
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industri kue dan roti, kombinasi tepng rumput laut dengan garam natrium. Tepung 

rumput lut dengan lesitin dapat meningkatkan mutu adonan sehingga dihasilkan kue 

dan roti bermutu tinggi. Syarat mutu tepung rumput laut dapat dilihat pada Tabel 

2.4. 

Tabel 2.4 Standar mutu tepung rumpt laut 

Spesifikasi FAO FCC EEC 

Sulfat (%) 

Kadar abu (%) 

Viskositas (cps) 

Kadar abu tidak larut asam (%) 

Pb (ppm) 

As (ppm) 

15-40 

15-40 

Min 5 

Maks 2 

Maks 10 

Maks 3 

18-40 

Maks 35 

Min 5 

Maks 1 

Maks 10 

Maks 3 

315-40 

15-40 

Min 5 

Maks 2 

Maks 10 

Maks 

(Sumber : Ulfah, 2009) 

2.2.3.3 Kelapa Parut 

 Tanaman kelapa termasuk dalam kelompok palm, yaitu coconut palm, dengan 

nama ilmiahnya Cocos nucifera, salah satu famili dari Arecaceae yang merupakan 

satu-satunya spesies dalam Genus Cocos (Winarno, 2014). Kelapa memiliki banyak 

varietas, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kelapa 

dalam, kelapa genjah, dan kelapa hibrida (Maskromo Ismail et al., 2015). Varietas 

kelapa yang digunakan sebagai kelapa parut pada pembuatan wingko yaitu kelapa 

varietas hibrida karena varietas kelapa ini apabila digunakan dalam pembuatan 

suatu makanan tidak merubah warna asli makanan yang dibuat. 

 Kelapa sering digunakan dalam pembuatan kue tradisional dalam bentuk 

kelapa parut, cincang, atau dalam bentuk santan. Penambahan kelapa akan 

membuat kue yang dihasilkan semakin gurih. Kelapa parut biasanya digunakan 

sebagai bahan taburan, isian, maupun bahan campuran dalam adonan kue 

tradisional Indonesia (J.Edward, 2014). Salah satu bahan dasar pembentuk tekstur 
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wingko yaitu kelapa parut. Kelapa parut berfungsi untuk membentuk tekstur 

wingko yang khas yaitu adanya serat kasar kelapa yang gurih. Kelapa parut yang 

digunaan dalam pembuatan wingko yaitu kelapa parut yang dihasilkan dari proses 

memarut daging buah kelapa varietas hibrida yang masih berusia muda. 

 Ciri kelapa muda yaitu memiliki tempurung berwarna coklat muda, 

teksturnya halus, dan tempurung yang kuat seperti kayu. Daging kelapa yang masih 

muda teksturnya seperti gel dengan citarasa yang khas (Hayati, 2016) Syarat kelapa 

parut yang digunakan dalam pembuatan wingko yaitu  masih dalam kondisi baik 

dan tidak berbau tengik. Kandungan gizi daging kelapa dapat dilihat pada Tabel 

2.5. 

Tabel 2.5 Kandungan Gizi Daging Kelapa Muda Per 100 gram 

        Kandungan gizi      Jumlah 

Energi (kkl) 

Protein (g) 

Karbohidrat (g) 

Vitamin C (mg) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Air (ml) 

68,00 

1,00 

14,00 

4,00 

7,00 

30,00 

83,30 

(Hayati, 2016) 

 

2.2.3.4 Gula Pasir 

 Menurut Darwin (2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena 

dapat larut dalam air dan langsung diserap tubuh untuk diubah menjadi energi. 

 Gula merupakan salah satu pemanis yang umum dikonsumsi masyarakat. 

Gula biasa digunakan sebagai pemanis dimakanan maupun minuman, dalam bidang 

makanan, selain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai stabilizer dan 

pengawet. Gula merupakan suatu karbohidrat yang umumnya dihasilkan dari tebu. 
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Namun ada juga bahan dasar pembuatan gula yang lain seperti air bunga kelapa, 

aren, palem, kelapa atau lontar. Gula sendiri mengandung sukrosa yang merupakan 

anggota dari disakarida  

 Gula pasir (Granulated sugar) adalah gula yang dihasilkan dari pengolahan air tebu, 

mempunyai kristal yang besar, memerlukan waktu agak lama untuk larut dalam 

adonan, biasanya digunakan sebagai untuk pembuatan adonan. Fungsi gula dalam 

pembuatan kue adalah makanan bagi ragi (adonan yang memakai ragi), memberi 

rasa manis, memberi cita rasa, memberi warna kulit, memberi kelembutan, dan 

memperpanjang kualitas penyimpanan (Faridah, 2008). Syarat mutu gula pasir 

dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6  Syarat  mutu gula pasir menurut SNI No. 3140-3-2010 

(Sumber : BSN, 2010) 

 

2.2.3.5 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 (Soro, Bahri, & Rahim, 2016). Penambahan 

santan pada pembuatan kue tradisional akan membuat kue yang dihasilkan semakin 

gurih. Santan yang biasa digunakan dalam pembuatan kue-kue tradisional yaitu 

No. Parameter uji Satuan Persyaratan 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Warna 
Warna kristal 

Warna larutan (ICUMSA) 

Besar jenis butir  

Susut pengeringan  

Polarisasi (0Z, 200C) 

Abu konduktiviti (b/b) 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

CT 
IU 

Mm 

% 

“Z” 

% 

mg/ kg 

mg/ kg 

mg/ kg 

4,0-7,5 
81-200 

0.8-1,2 

maks 0,1 

min 99,6 

maks 0,10 

maks 2 

maks 2 

maks 1 
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santan kental dan santan cair (J.Edward, 2014). Santan yang digunakan dalam 

pembuatan wingko yaitu santan kental.  

 Santan kental apabila tidak langsung digunakan setelah melalui proses 

pemerasan akan mengalami kerusakan. Kerusakan santan dapat berbentuk 

pecahnya emulsi santan, timbulnya aroma tengik, dan perubahan warna menjadi 

lebih gelap atau agak cokelat. Untuk memperpanjang masa simpan santan kental 

maka diperlukan perlakuan pemanasan sehingga dapat menekan jumlah mikroba 

pembusuk dan patogen dalam santan serta meningkatkan masa simpannya 

(Winarno, 2014). 

2.2.3.6 Air kelapa 

 Air kelapa merupakan cairan endosperm buah yang mengandung senyawa-

senyawa biologi yang aktif (winarno, 2007). Air kelapa memiliki komposisi kimia 

seperti protein, lemak, hidrat arang, vitamin C, vitamin B kompleks, kalsium dan 

mineral yang sangat baik untuk kesehatan tubuh manusia. Komposisi kimia pada 

air kelapa adalah 2,56% gula, 0,46 % abu, 4,71% bahan padat, 0,74% minyak, 

0,55% protein, dan 0,17% khlorida, 203,70 mg/100 g kandungan mineral pada air 

kelapa muda dan 257,52 mg/100 g pada air kelapa tua (santoso, 2003). Syarat Air 

kelapa yang digunakan untuk pembuatan wingko yaitu air kelapa muda yang masih 

segar tanpa adanya proses penyimpanan. 

2.2.3.7 Minyak goreng 

 Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida 

yang berasal dari bahan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi termasuk 
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hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses rafinasi atau pemurnian yang 

digunakan untuk menggoreng (SNI, 2013). Penggunaan minyak goreng berfungsi 

sebagai medium penghantar panas, menambah rasa gurih, menambah nilai gizi dan 

kalori dalam makanan. Minyak goreng tersusun dari beberapa senyawa sepertiasam 

lemak dan trigliserida (Ketaren, 2008). Standar mutu minyak goreng kemasan 

kaleng dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Standar mutu minyak goreng kemasan kaleng SNI 01-3741-2002 

Kriteria uji              Satuan Syarat 

Keadaan bau, warna dan rasa 

Air 

Asam lemak bebas  

Bahan makanan tambahan 

Besi  

Tembaga (Cu) 

Raksa (Hg) 

Timbal (Pb) 

Timah (Sn) 

Seng (Zn) 

Arsen (As) 

- 

% b/b 

% b/b 

Sesuai SNI. 022.M  

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

Mg/kg 

% b/b 

%mg 02/gr 

Normal 

Maks 0.30 

Maks 0.30 

Maks 1.5 

Maks 0.1 

Maks 0.1 

Maks 40.0 

Maks 0.005 

Maks 40.0/250.0 

Maks 0.1 

Maks 1 

(Sumber : Standar Nasional Indonesia, 2002) 

2.2.3.8 Vanili 

 Vanili (Vanillap lanifolia Andrews) merupakan salah satu tanaman rempah 

yang memiliki kandungan flavor, Vanili mempunyai flavor yang dihasilkan dari 

transformasi enzimatik yang terjadi selama proses pengeringan. Hidrolisis senyawa 

glikosida oleh enzim  β-gluko-sidase menjadi aglikon yang memiliki aktivitas 

flavor  (Setyaningsih et al., 2006). Vanili memiliki beberapa fungsi antara lain 

mempunyai antioksidan alami yang membuat fungsi otak lebih tajam dalam 

bekerja, anti inflamasi, menjaga kesehatan fungsi saraf, menyebabkan sistem saraf 

bekerja lebih optimal, aroma dari vanili dapat membantu otak untuk lebih rileks 

sehingga dapat meredakan stress, membantu mengurangi keluhan pada awal 



18 
 

 
 

kehamilan, dan meringankan gejala histeria (Anonymous, 2014). Syarat mutu vanili 

menurut SNI No. 01-0010-1990 dapat dilihat pada Tabel 2.8. 

Tbel 2.8 Syarat mutu vanili menurut SNI No. 01-0010-1990 

(Sumber : BSN, 1990) 

2.2.3.9 Garam 

 Garam ditambahkan kedalam makanan untuk menambah cita rasa, 

memperkuat tekstur dan mengikat air. Garam berfungsi menurunkan suhu 

terjadinya karamel pada adonan kue dan membantu agar memperoleh warna kerak 

kulit kue yang bagus. Garam yang sesuai standar yaitu tidak berair dan bebas dari 

logam berat (Rohmantin, D.A. , 2017). Tabel syarat mutu garam dapat dilihat 

pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Syarat mutu garam beryodium menurut SNI No.01-3556-2000 

No.           Jenis uji         Satuan         Persyaratan 

1. Kadar air (H2O) Air (g) % Maks. 7 

2. Jumlah Clorida (Cl) % Min 94,7 

3. Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 10 

4. Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 10 

5. Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,1 

6. Arsen (As) Mg/kg Maks. 0,1 

(Sumber : BSN 2000) 

2.2.3.10 Margarin 

 Margarin adalah produk makanan berbentuk plastis yang merupakan emulsi 

air dalam lemak. Margarin banyak dimanfaatkan dalam pembuatan bakery seperti 

bolu, roti, dan lain-lain (Hasibuan, 2009). Margarin adalah lemak yang dihasilkan 

dari lemak nabati. Ada pula margarin yang terbuat dari lemak nabati dan susu. 

No Karakteristik Syarat mutu Cara pengujian 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Bau  

Warna  
Polong  

Benda asing 

Kapang  

Wangi khas vanili  

Hitam mengikat, hitam kecoklatan  
Penuh berisi, berminyak, lentur sampai agak kaku 

Bebas  

Bebas  

Organoleptik 

Visual  
Organoleptik 

Visual  

Visual  
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Margarin dapat digunakan dalam jumlah yang sama dengan mentega sepanjang 

kadar airnya di perhatikan. Tersedia margarin yang asin, ada juga yang tawar. 

Margarin dengan kualitas yang bagus akan menghasilkan produk bermutu baik. 

Jumlah garam harus di kurangi jika menggunakan jika menggunakan margarin atau 

mentega yang mengandung garam (Koswara, 2009).  

 Margarin terdiri dari beberapa jenis, antara lain : margarin siap makan, 

margarin industri dan margarin krim atau spread. Margarin siap makan adalah 

margarin meja dan margarin oles yang ditujukan untuk langsung dimakan, tanpa 

diolah terlebih dahulu dan sudah dikemas dengan baik. Margarin industri adalah 

margarin yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi makanan lainnya. 

Sedangkan margarin krim adalah margarin dengan kandungan lemak total 62% - 

78% (BSN, 2002). Syarat mutu margarin industri menurut SNI No. 01-3541-2002 

dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

Tabel 2.10 Syarat mutu margarin industri menurut SNI No. 01-3541-2002 

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1.  

2. 

3. 

Bau 

Warna 

Rasa 

 dapat diterima 

dapat diterima 

dapat diterima 

4. Air %b/b maks 18 

5. Lemak %b/b min 80 

6. Vitamin A IU/100 gr - 

7. Vitamin D IU/100 gr - 

8. Asam Butirat %b/b maks 0,2 

9. Bilangan Asam mg KOH/gr maks 4 
10. Bilangan Tambahan pangan  Sesui peraturan berlaku 

11. 

12. 

13. 

Timbal (Pb) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

0,1 

maks 40,0/250 

maks 0,03 

14. Cemaran Arsen (As) mg/kg 0,1 

(Sumber : BSN, 2002) 
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2.2.4 Proses Pembuatan Wingko 

 Pada umumnya, proses pembuatan wingko melalui beberapa tahapan yaitu 

tahap persiapan alat, tahap persiapan bahan, tahap penimbangan bahan, dan tahap 

pembuatan wingko (Winarno, 2014). 

2.2.4.1 Tahap Persiapan Alat 

 Alat yang digunakan dalam proses pembuatan wingko dapat dikelompokkan 

menjadi tiga sesuai dengan jenis bahan alat tersebut, yaitu alat yang terbuat dari 

bahan logam, plastik, dan kayu. Peralatan yang terbuat dari bahan logam antara lain 

: pisau, sendok, alat penggiling tepung, timbangan dan cetakan wingko. Peralatan 

yang terbuat dari bahan plastik antara lain: baskom, loyang, dan gelas ukur. 

Sementara peralatan yang terbuat dari kayu yaitu parutan dan spatula. Peralatan 

yang akan digunakan untuk proses pembuatan wingko harus memenuhi 

persyaratan.  

 Persyaratan peralatan yang akan digunakan pada proses pembuatan wingko 

yaitu peralatan harus dalam kondisi bersih, tidak basah saat akan digunakan, tidak 

berjamur untuk jenis peralatan yang terbuat dari bahan kayu dan tidak berkarat 

untuk jenis peralatan yang terbuat dari bahan logam. Peralatan yang akan digunakan 

juga harus dalam keadaan baik, tidak rusak, dan dapat berfungsi dengan baik sesuai 

dengan fungsinya. 

2.2.4.2 Tahap Persiapan Bahan 

 Persiapan bahan merupakan tahapan kedua setelah tahap persiapan alat. 

Bahan yang dipersiapkan untuk pembuatan wingko yaitu : Tepung ketan, tepung 



21 
 

 
 

rumput laut, air kelapa, kelapa muda parut panjang, gula pasir, santan kental, 

minyak goreng, vanili, margarin, gara,. Pada tahap persiapan bahan yang harus 

diperhatikan adalah seleksi bahan dan komposisi bahan. Secara umum bahan 

tersebut harus dalam keadaan bersih, higienis, dan belum kadaluarsa. 

2.2.4.3 Tahap Penimbangan Dan Pengukuran Bahan 

 Penimbangan dan pengukuran bahan dilakukan agar bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan wingko sesuai dengan resep standar. Penimbangan 

bahan harus menggunakan timbangan digital yang tepat, akurat, dan memiliki 

ketelitian yang tinggi. Bahan-bahan yang ditimbang dan di ukur dalam pembuatan 

wingko antara lain tepung ketan, tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. , 

kelapa parut, gula pasir, garam,  margarin, minyak goreng, santan kental, air kelapa, 

vanili, Natrium benzoat. Sementara santan yang merupakan bahan cair diukur 

dengan menggunakan gelas ukur. Komposisi bahan sesuai resep standar pembuatan 

wingko secara umum dan standar pembuatn wingko  rumput laut  dapat dilihat pada 

Tabel 2.11. 

Tabel  2.11 Resep standar pembuatan wingko rumput laut 

No. Nama bahan                Berat bahan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

Tepung ketan putih 

Tepung rumput laut 

Kelapa muda parut panjang 

Gula pasir 

Minyak goreng 

Santan kental 

Air kelapa 

Vanili bubuk 

Garam 

Margarin  
Natrium benzoat 

300 gram 

100 gram 

300 gram 

200 gram 

50 ml 

50 ml 

450 ml 

Secukupnya 

Secukupnya 

Secukupnya 
0,2 gram 

(Sumber : Susilowati & Rahardjanto, 2017) 
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2.2.4.4 Proses Pembuatan Wingko 

 Proses pembuatan wingko meliputi proses pencampuran (mixing), 

pencetakan, pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan. Berikut ini akan 

dijelaskan secara lebih rinci proses pembuatan wingko. 

 1) Pencampuran (Mixing) 

 Proses pencampuran (mixing) pada pembuatan wingko merupakan salah satu 

tahap untuk mencampur semua bahan yang meliputi tepung ketan, tepung rumput 

laut kelapa muda parut panjang, gula pasir, minyak goreng, air kelapa, vanili, santan 

kental dan Natrium benzoat hingga semua bahan tersebut tercampur secara merata. 

2) Pencetakan  

 Adonan wingko yang sudah tercampur rata selanjutnya dicetak dengan 

bentuk bulat berdiameter kurang lebih 5 cm dengan ketebalan ± 1 cm. Proses 

pencetakan kue wingko harus memperhatikan ketebalan kue wingko yang ingin 

dihasilkan karena kue wingko yang dicetak terlalu tebal akan membutuhkan waktu 

yang cukup lama untuk proses pemanggangannya. 

3) Pemanggangan  

 Suhu dan waktu pemanggangan sangat mempengaruhi tingkat kematangan 

produk yang dihasilkan. Pemanggangan dilakukan menggunakan cetakan stenlis, 

alat pemanggang wingko berbentuk bulat, dipanaskan selama 10 menit dan sudah 

diolesi margarin. Pemanggangan dilakukan selama 20 menit hingga salahsatu sisi 

wingko berwarna kecoklatan, kemudian wingko dibalik dan dipanggang kembali 

selama 15 menit untuk memperoleh warna wingko yang sama pada kedua sisinya. 
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4) Pendinginan 

 Wingko yang sudah dikeluarkan dari dalam cetakan selanjutnya dibiarkan 

pada suhu ruang selama ± 45 menit. Proses pendinginan bertujuan untuk 

mengeluarkan panas sehingga saat dikemas wingko tidak mengeluarkan uap air 

yang dapat menjadikan wingko lembab dan mudah berjamur, dan masa simpan 

wingko akan menjadi lebih lama. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Uji Kualitas Wingko 

2.3.1 Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik atau uji kesukaan adalah suatu disiplin ilmu yang digunakan 

untuk mengungkap, mengukur, menganalisa, dan menafsir reaksi indera 

penglihatan, perasa, pembau, dan peraba ketika menangkap karakteristik suatu 

produk (Kartika, 2011). Karakteristik  pengujian organoleptik yaitu penguji 

cenderung melakukan penilaian berdasarkan kesukaan, pengujian tanpa melakukan 

latihan, penguji umumnya tidak melakukan penginderaan berdasarkan kemampuan 

dalam uji inderawi, dan pengujian dilakukan di tempat terbuka, sehingga diskusi 

kemungkinan terjadi (Bambang, 2012).  

 Uji kesukaan atau uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan masyarakat terhadap wingko hasil eksperimen yang ditinjau dari aspek 

warna, tekstur, aroma, dan rasa. Metode ini banyak digunakan karena dapat 

dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Penilaian menggunakan indera beberapa 

memilik ketelitian lebih baik dibandingkan menggunakan alat ukur yang paling 

sensitif. Indera yang berpean dalam uji organoleptik adalah indera penglihatan, 
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penciuman, pengecaap, peraba dan penglihatan. Atribut sensori merupakan 

kumpulan kata untuk mendeskripsikan karakteristik sensori pada suatu produk 

pangan, diantaranya adalah warna, rupa, bentuk, rasa, dan tekstur (Hayati dkk, 

2012).  

 Tingkat-tingkat kesukaan disebut sebagai skala hedonik. Skala hedonik dapat 

direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang dikehendakinya. Skala 

hedonik dapat juga diubah menjadi skala numerik dengan angka mutu menurut 

tingkat kesukaan. (Setyaningsih et al. 2010).  

2.3.2 Uji Kimia 

 Metode pengukuran untuk uji kmia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

analss proksimat dan analisis kualitatif atau kuantitatif. Analisis proksimat 

dilakukan untuk mengetahui komponen utama dari suatu bahan. Untuk makanan, 

komponen utama umumnya terdiri dari kadar air, kadar abu, karbohidrat, protein 

serta lemak (Hui, 2006). Analisis proksimat dalam makanan berkenaan dengan 

kadar gizi dari bahan makanan tersebut. Kadar gizi perlu diketahui karena 

berhubungan dengan kualitas makanan tersebut ( Ensminger, 1994). Analisis 

kualitatif atau kuantitatif, yaitu komponen makro (protein, lemak, karbohidrat) 

maupun unsur mikro (kadar asam lemak, kadar gula, kadar asam amino). 

2.3.3 Waktu Penyimpanan 

 Umur simpan produk pangan merupakan suatu parameter ketahanan produk 

selama penyimpanan atau selang waktu antara produksi hingga konsumsi dimana 

produk masih berada dalam kondisi yang memuaskan konsumen berdasarkan 
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karakteristik kenampakan, rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi (Institute of Food 

Science and Technology, 1974). Pada saat baru diproduksi, mutu produk dianggap 

dalam keadaan 100%, dan akan menurun sejalan dengan lamanya penyimpanan 

atau distribusi. Selama penyimpanan dan distribusi, produk pangan akan 

mengalami kehilangan bobot, nilai pangan, mutu, nilai uang, daya tumbuh, dan 

kepercayaan (Rahayu et al, 2003). Penggunaan indikator mutu dalam penentuan 

umur simpan produk siap guna atau siap saji bergantung pada kondisi saat 

percobaan penentuan umur simpan tersebut dilakukan (Kusnandar, 2004).  

 Wingko babat memiliki umur simpan yang sangat singkat, yaitu 2-4 hari 

(Erwin 2003; Hadibroto et al. 2007) sehingga jangkauan pemasarannya menjadi 

sangat terbatas. Umur simpan produk pangan dapat diperpanjang jika faktor-faktor 

utama yang menyebabkan penurunan mutunya diketahui. Salah satu faktor utama 

yang menjadi penyebab kerusakan produk wingko babat adalah pertumbuhan 

mikroorganisme, terutama kapang (Herawati, 2008). Produk pangan yang kaya 

akan karbohidrat sangat rentan terhadap kapang perusak pangan (Abdullah et al. 

2000).  

 Faktor lain yang menjadi penyebab utama kerusakan produk wingko babat 

adalah ketengikan. Ketengikan atau rancidity adalah indikator kerusakan komponen 

lemak pada produk pangan yang dicirikan dengan timbulnya aroma yang 

menyimpang atau off-flavor (Coultate, 2009). Laju penurunan mutu produk pangan 

dapat diperlambat dengan memperbaiki teknik penanganan produk, teknik 

pengemasan, dan kondisi penyimpanan (Berk,  2009).  
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 Teknik penanganan produk yang digunakan pada penelitian ini yaitu kelapa 

setengah tua yang sudah diparut memanjang dikukus terlebih dahulu. Santan kental 

yang digunakan adalah yang sudah melalui proses pemasakan, tujuan dari 

pengukusan kelapa dan pemasakan santan kelapa yaitu  untuk memperpanjang 

kualtas wingko yang masih layak dikonsumsi.  

 

2.4 Tinjauan Tentang Pemanfaatan LKPD Sebagai Sumber Belajar  

2.4.1 Definisi LKPD 

 LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang 

berisi materi, ringkasan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu pada Kompetensi Dasar 

(KD) yang akan dicapai. 

2.4.2 Manfaat LKPD  

 Menurut Wulandari (2013), peran LKPD sangat besar dalamproses 

pembelajaran karena dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam belajar 

selain itu juga dapat mempermudah guru untuk mengarahkan peserta didik 

menemukan konsep melalui aktivitasnya sendiri. Manfaat LKPD secara umum 

yaitusebagaiberikut. 

1. Membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran 

2. Mengaktifkan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

3. Membantu peserta didik memperoleh catatan materi yang akan dipelajari 

melalui kegiatan belajar mengajar 
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4. Membantu peserta didik memperoleh informasi tentang konsep yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis 

5. Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan 

proses 
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2.5 Kerangka Konseptual 

 Berdasarkan judul penelitian pengaruh penambahan tepung rumput laut 

Eucheuma spinosum L. terhadap karakteristik mutu wingko dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi kerangka konseptual dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka konseptual 

Rumput Laut Ketan  

Bahan-bahan 

Tepung rumput laut 

Eucheuma spnosum L. 

Tepung Ketan 
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Vanili  

Margarin  

Organoleptik Kimia Waktu 
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wingko 
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Produk olahan wingko 
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wingko 

Dimanfaatkan 

sebagai  Sumber 

Belajar Biologi 

LKPD 
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2.6 Hipotesis Penelitian 

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

2.5.1 Ada pengaruh penambahan tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. 

terhadap kadar kimiawi (dilihat dari kadar air, abu, lemak, seratkasar) wingko 

2.5.2 Ada pengaruh penambahan tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. 

terhadap organoleptik (dilihat dari warna bagian luar, warna bagian dalam, 

tekstur, aroma dan rasa) 

2.5.3 Ada pengaruh penambahan tepung rumput laut Eucheuma spinosum L. 

terhadap waktu penyimpanan wingko 

2.5.4 Terdapat pemanfaatan hasil penelitian pengaruh penambahan tepung rumput 

laut Eucheuma spinosum L. terhadap karakteristik mutu wingko 

dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi  

 

 




