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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu makanan khas Cina adalah dim sum. Dim sum memiliki berbagai macam jenis, 

mulai dari dim sum yang digoreng (fried) seperti Fried Wonton, Seafood Parcel, Ham 

Sui Kok, Kumis Naga, Wu Kok, hingga dim sum kukus (steam) seperti Pao, Dumpling, 

Hakau, dan Kaicak. Mantou juga termasuk dalam salah satu jenis dim sum. Mantou 

merupakan salah satu jenis makanan yang berasal dari negara Cina dan merupakan 

makanan yang terbuat dari tepung terigu dan dimasak dengan cara dikukus.  Steam bread 

(roti kukus) merupakan makanan pokok yang populer di Cina. Roti ini biasanya 

dikonsumsi saat sarapan ataupun sebagai snack saat makan. Chinese steamed bread 

adalah produk yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dan dimasak dengan cara 

dikukus.  

 

Popper dan Zhong (2015) mengatakan unfilled steamed bread (roti kukus yang tidak 

berisi) lebih dikenal dengan nama “mantou”, sedangkan roti kukus yang diberi isian 

seperti sayuran, daging, dan lain sebagainya disebut dengan “steamed buns” atau “baozi”, 

yang lebih sering dikenal masyarakat dengan nama pao. Mantou merupakan salah satu 

jenis roti kukus yang hampir mirip seperti pao, perbedaannya, mantou tidak memiliki 

isian didalamnya seperti pao. Mantou memiliki rasa yang manis, padat, dan lembut. 

Mantou memiliki bentuk persegi panjang (Setiawan, 2012). Gambar mantou komersial 

dapat dilihat pada Gambar 1. Banyak masyarakat yang lebih mengenal pao dibandingkan 

dengan mantou sehingga dapat dikatakan bahwa mantou kurang populer dikalangan 

masyarakat.  

 

Gambar 1. Mantou Komersial 

Sumber: http://www.chinasichuanfood.com 
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Ubi jalar ungu merupakan salah satu pangan lokal dari Indonesia yang mengandung 

nutrisi, salah satunya adalah kandungan pigmen warna ungu, yaitu antosianin. Antosianin 

adalah pigmen yang menyebabkan warna kemerah-merahan, ungu, dan biru (Nollet, 1996 

dalam Husna, et al., 2013). Karena mengandung banyak nilai fungsional bagi tubuh, ubi 

jalar ungu sering dimanfaatkan dan digunakan sebagai makanan dengan cara dikukus, 

digoreng, hingga dijadikan tepung ubi ungu. Pengunaan ubi jalar ungu sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan mantou dapat dilakukan sebagai salah satu cara untuk 

meningkatkan nilai jual ubi jalar ungu. Meskipun belum populer, salah satu restoran di 

Semarang, yaitu Crystal Palace Restaurant yang terletak di Crowne Plaza Hotel, 

menyediakan mantou dalam menu dim sum. Kombinasi antara pangan lokal dengan 

penganan Cina yang belum banyak diketahui oleh masyarakat dapat menarik minat 

konsumen yang selama ini mungkin masih asing dengan mantou. Kombinasi dari mantou 

dan ubi jalar ungu menjadi mantou ubi ungu, diharapkan dapat menyajikan makanan yang 

tidak hanya enak, tapi juga memiliki nilai gizi yang baik. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1.  Mantou 

Mantou merupakan salah satu jenis chinese steam bread, yakni produk tradisonal dari 

negara Cina yang dibuat dengan cara fermentasi dan sudah dikonsumsi oleh masyarakat 

Cina sejak 1500 tahun yang lalu. Mantou menjadi salah satu produk fermentasi yang yang 

paling banyak dikonsumsi di Cina yakni sebesar 40% dari total konsumsi tepung terigu 

(Kim et al., 2009). Mantou merupakan produk yang terbuat dari tepung terigu dan 

dimasak dengan cara dikukus. Mantou biasanya memiliki warna putih, permukaan yang 

halus, dan berkilau (Zaigui dan Hongzuo, 2009). Terdapat tiga tipe steam bread di Cina, 

daerah timur, dan negara Asia selatan, yaitu tipe utara, selatan, dan Guangdong. Tipe 

utara (biasa disebut dengan changmian mantou), memiliki tekstur yang kenyal  dan elastis 

ketika digigit, serta memiliki struktur yang lebih padat. Tipe selatan (biasa disebut 

xiaomian mantou), yang saat ini populer di Cina, memiliki tekstur yang lembut, elastis, 

dan agak kenyal. Tipe Guangdong, yang paling populer di daerah selatan Cina (Taiwan, 

Hongkong, Hainan, Fujian) serta di bagian timur dan selatan negara Cina, memiliki rasa 

yang manis, tesktur yang sangat lembut, dan elastis. Mantou biasanya dibuat dari tepung 

terigu, gula, yeast, lemak, dan air. Pembuatan mantou dimulai dari proses pencampuran 
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bahan hingga menjadi adonan, fermentasi, pembentukan, proofing, steaming (Ang et al., 

1999).  

 

Selain dikonsumsi melalui proses pengukusan, mantou juga dapat dikonsumsi melalui 

proses penggorengan dan dimakan berdampingan dengan susu kental manis. Banyak 

tepung (digiling, ekstruksi, dan serbus halus) dari beras hitam, buckwheat, kacang merah 

telah digunakan dalam proses pembuatan mantou. Jumlah dari serbuk halus beras hitam, 

buckwheat, dan kacang merah yang dapat diterima adalah sekitar 20-30%. Setiap 

kenaikan konsentrasi diluar jumlah tersebut akan mengakibatkan efek negatif pada 

mouthfeel, warna pada permukaan, struktur dibagian dalam mantou, chewiness, dan 

springiness. Selain itu, 10 jenis buah-buahan dan sayuran dengan warna yang berbeda 

pernah dievaluasi dan ditambahkan dalam pembuatan mantou. Berdasarkan evaluasi 

analisis sensori, ubi jalar ungu berada satu golongan dengan wortel, labu, dan jujube 

merah, yang mana roti kukus jujube merah memiliki sifat terbaik dalam evaluasi sensori 

(Hu et al., 2015). 

 

Kualitas atribut sensori dari mantou, yang terdiri dari softness, stickiness, cohesiveness, 

elasticity, dan rasa dapat menurun secara drastis dalam 24 jam selama masa penyimpanan. 

Emulsifier dapat ditambahkan untuk memperpanjang umur simpan roti sebagai anti-

firming (pencegah terjadinya kekerasan). Umur simpan dari mantou juga dapat 

diperpanjang hingga 8 hari dibandingkan dengan kontrol yang hanya 4 hari dengan 

menambahkan gliserol dan asam laktat (Zhu, 2014). 

 

1.2.2. Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar ungu adalah salah satu jenis ubi jalar yang sering dijumpai di Indonesia selain 

yang berwarna putih, merah, dan kuning. Ubi jalar ungu merupakan jenis Ipomoea 

batatas L. dan memiliki warna ungu yang cukup  pekat sehingga dapat menarik perhatian 

(Hardoko et al., 2010). Ubi jalar ungu mengandung antosianin cukup tinggi, yang 

memberikan warna ungu yang menarik serta memiliki cita rasa yang enak. Ubi jalar ungu 

mengandung zat gizi yang terdiri dari: pati 22,64%, lemak 0,94%, protein 0,77%, air 

70,46%, abu 0,84%, serat 3%, antosianin 110,51 mg/100 g (Ginting et al., 2011), dan 

aktivitas antioksidan sebesar 61,24% (Husna et al., 2013).  
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Ubi jalar ungu merupakan salah satu bahan pangan Indonesia yang mengandung 

antioksidan. Warna ungu yang ada pada ubi jalar ungu disebabkan oleh zat warna yang 

disebut antosianin.  Antosianin merupakan salah satu antioksidan yang mampu mencegah 

berbagai jenis kerusakan akibat stres oksidatif (Jawi et al., 2007). Stres oksidatif 

merupakan kondisi ketidakseimbangan jumlah radikal bebas yang ada dengan jumlah 

antioksidan dalam tubuh. Antioksidan dapat melawan radikal bebas yang terdapat dalam 

tubuh yang disebabkan dari polusi udara, metabolisme tubuh, cemaran makanan, dan lain 

sebagainya. Antioksidan bersifat sangat mudah dioksidasi sehingga radikal bebas akan 

mengoksidasi antioksidan. Dengan demikian, antioksidan dapat melindungi molekul lain 

dalam sel dari kerusakan oksidasi oleh radikal bebas (Werdhasari, 2014). Selain itu, 

antosianin merupakan kelompok pigmen menyebabkan warna kemerah-merahan, ungu, 

dan biru, letaknya di dalam cairan sel serta bersifat larut dalam air (Nollet, 1996 dalam 

Husna et al., 2013). Antosianin dalam ubi jalar ungu inilah yang berfungsi sebagai 

antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadi 

penuaan, kanker, penyakit degeneratif, antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah 

gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan lainnya (Jusuf et al., 2008). Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi stabilitas antosianin antara lain pH, suhu, cahaya, oksigen, dan 

ion logam (Husna et al., 2013). 

 

Ubi jalar ungu dapat dimanfaatkan menjadi beberapa produk, salah satunya diolah 

menjadi tepung. Tepung ubi ungu dapat digunakan sebagai subtitusi parsial tepung terigu 

dalam pembuatan roti tawar sekaligus meningkatkan aktivitas antioksidan roti tawar yang 

dihasilkan. Subtitusi hanya dapat dilakukan hingga 20%, karena apabila lebih dari 20%,  

karakteristik roti tawar seperti volume spesifik roti, keempukan roti, dan kesukaan 

terhadap warna ungu roti tawar dapat menurun (Hardoko et al., 2010). Ubi jalar ungu 

juga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan es krim. Semakin tinggi konsentrasi ubi jalar 

ungu dapat menurunkan overrun dan meningkatkan waktu leleh es krim (Jumiati et al., 

2015). Dalam bidang kesehatan, ekstrak ubi ungu, baik yang tidak diolah maupun dalam 

bentuk sirup dapat melindungi jaringan hati dari pengaruh radikal bebas (Jawi, et al., 

2007). 
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1.2.3. Fermentasi dan Proofing 

Mantou merupakan salah satu produk makanan yang dibuat melalui proses fermentasi. 

Adonan mantou dibuat menggunakan metode straight dough  atau  sourdough. Metode 

straight dough merupakan metode pembuatan roti yang paling sederhana yang dilakukan 

dengan mencampur semua bahan dan dicampur bersama-sama dalam satu langkah. 

Kelebihan dari metode ini adalah menghasilkan roti yang empuk, porositas normal, sifat 

sensoris yang disukai panelis, dan waktu produksi lebih pendek (Kartiwan et al., 2015).  

 

Fermentasi terjadi ketika yeast mengalami kontak dengan air dan tepung. Yeast akan 

mengubah gula sederhana yang berasal dari gula dan tepung menjadi alkohol dan 

karbondioksida. Karbondioksida akan terperangkap dalam jaringan gluten (protein) yang 

terbentuk saat proses pencampuran dan pengulenan air serta tepung. Produk akan 

mengalami fermentasi dan dapat menyebabkan produk mengembang (Zaigui dan 

Hongzuo, 2009). Produk dapat mengembang karena adanya karbondioksida yang 

dihasilkan selama fermentasi. Proofing pada produk seperti mantou biasanya diletakkan 

pada wadah yang terbuat dari bambu atau aluminium. Proses proofing ini dapat dilakukan 

pada suhu ruang. Namun, di pabrik besar, proofing dilakukan dengan proofing cabinet, 

yang mana suhu dan kelembaban dapat dikontrol, yaitu sekitar suhu 40oC selama 30-40 

menit (Ang et al., 1999). 

 

1.2.4. Steaming (pengukusan) 

Steaming (pengukusan) merupakan tahap terakhir dalam pembuatan mantou. Pada tahap 

ini terjadi perubahan fisik, kimia, dan biokimia, yang meliputi volume pengembangan, 

evaporasi air, pembentukan pori-pori, denaturasi protein, gelatinisasi pati, dan lain 

sebagainya. Mikrostruktur dari tepung terigu yang digunakan akan terus mengalami 

perubahan selama steaming hingga struktur akhir terbentuk. Peran dari proses steaming 

ini untuk mengubah sifat sensori pada makanan untuk meningkatkan rasa, aroma, dan 

tekstur makanan. Flavor juga terbentuk selama proses fermentasi dan steaming (Zaigui 

dan Hongzuo, 2009).  

 

Air yang digunakan untuk mengukus harus benar-benar mendidih ketika mantou 

dimasukan. Apabila mengukus mantou, permukaan mantou tidak boleh terkena air karena 
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jika terkena air, maka permukaan mantou menjadi bergelombang. Oleh sebab itulah bila 

menggunakan dandang yang bertutup kaca cambung, sebaiknya tutup tersebut dibungkus 

dengan serbet bersih supaya uap air terserap serbet dan tidak langsung menetes (Ananto, 

2012). Roti kukus yang berasal dari Cina seperti mantou ini dapat dikukus hingga matang 

selama 10 menit (Rubenthaler et al., 1990). 

 

1.2.5. Kebutuhan Kalori Individu 

Kalori diperlukan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kalori dapat diperoleh 

dengan mengkonsumsi sarapan, makan siang, dan makan malam. Rekomendasi 

kontribusi energi dan zat gizi untuk sarapan sebanyak 25%, makan siang sebesar 30%, 

makan malam 25%, serta makan selingan pada pagi dan sore masing-masing 10% 

(Rohayati dan Zainafree, 2014). Konsumsi sarapan yang disarankan untuk memenuhi 

jumlah kalori adalah 300-500 kkal (Iswari, 2014). Menurut Kementrian Kesehatan RI 

(2014), angka kecukupan energi individu (orang Indonesia) yang dianjurkan berdasarkan 

berat badan dan tinggi badan dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Angka Kecukupan Energi yang dianjurkan untuk orang Indonesia (per orang 

per hari) 

Kelompok Umur BB(kg) TB (cm) Energi (kkal) 

Laki-laki    

10-12 tahun 34 142 2100 

13-15 tahun 46 158 2475 

16-18 tahun 56 165 2675 

19-29 tahun 60 168 2725 

30-49 tahun 62 168 2625 

50-64 tahun 62 168 2325 

65-80 tahun 60 168 1900 

80+ tahun 58 168 1525 

Perempuan    

10-12 tahun 36 145 2000 

13-15 tahun 46 155 2125 

16-18 tahun 50 158 2125 

19-29 tahun 54 159 2250 

30-49 tahun 55 159 2150 

50-64 tahun 55 159 1900 

65-80 tahun 54 159 1550 

80+ tahun 53 159 1425 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan ubi jalar ungu 

terhadap karakteristik sensori, karakteristik fisikokimia, dan kandungan kalori mantou. 




