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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan mensubstitusi bolu kukus dengan tepung jali dan 

penambahan tepung daun kelor. Penggunaan tepung jali dan tepung kelor pada bolu kukus 

akan menghasilkan karakteristik bolu kukus yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung jali dan penembahan tepung daun 

kelor terhadap kualitas fisikokimia dan sensori bolu kukus. 

  

4.1. Karakter Fisikokimia Bolu Kukus Jali Kelor 

4.1.1. Volume Pengembangan 

Volume pengembangan bolu kukus dipengaruhi oleh CO2 hasil fermentasi dari yeast atau 

baking powder dan ketahanan menahan gas dalam matriks adonan (Cauvain dan Young, 

2001). Menurut Kilara (1994, dalam jurnal Subagio et al..,2013), faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan produk cake yaitu kemampuan pembentukan matriks protein, penyerapan dan 

pengikatan air, pengemulsi dan pembentukan busa dari bahan yang ada. Volume 

pengembangan paling tinggi adalah bolu J80K7 dengan rata-rata 24,20% . Sedangkan volume 

pengembangan paling rendah adalah bolu kontrol dengan rata-rata 18,46% (Tabel 4). 

 

Pada tepung yang tidak mengandung gluten seperti tepung biji jali, pengembangan bolu bisa 

berasal dari proses pengocokan telur sehingga terbentuk foaming dan pengikatan air oleh pati 

selama pemanasan, serta bahan tambahan seperti baking powder, emulsifier, dan agen 

pengembang lainnya (Andriani, 2012). Selain itu, kadar amilosa dan amilopektin juga 

mempengaruhi daya kembang dari cake. Kandungan amilosa pada tepung terigu (± 20%) 

(Belitz and Grosch, 1987) yang lebih tinggi  dari pada biji jali (± 11,55%) ( menyebabkan 

daya kembang pada cake yang lebih kecil (Anggraini et al., 2017). Cake dengan bahan 

beramilosa tinggi cenderung memiliki rongga yang makin kecil atau makin rapat yang 

disebabkan karena amilosa mampu membentuk kristal yang lebih besar. Amilosa memiliki 

kemampuan membentuk kompleks dengan lipida dalam pati, sehingga dapat menghambat 

proses pengembangan. Cabang amilopektin berkontribusi dalam peningkatan nilai 

pengembangan karena amilopektin mudah menangkap air (Imam et al., 2014)  

 

Pada jurnal Subagio et al. (2013), penambahan isolat protein dari koro pedang meningkatkan 

volume pengembangan pada cake. Hal ini dikarenakan kemampuan protein dalam koro 

pedang dalam pembentukan buih sehingga terjadi evolusi dan ekspansi gas selama 
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pengocokan. Menurut Grubben dan Partohardjono, (1996) protein yang terdapat pada jali 

adalah sebanyak 14,10%. Jumlah protein pada jali ini lebih besar dibandingkan dengan 

protein pada tepung terigu (11-12,5%). Penelitian Kutscera dan Wunwisa (2012) 

menambahkan bahwa tepung jali memiliki protein 10,9%, sedangkan pada tepung terigu 

mengandung protein 6,9%. Oleh karena kandungan protein dari tepung jali yang lebih tinggi, 

diduga kemampuan untuk mengemulsikan lemak dan pembentukan buih akan menjadi lebih 

baik sehingga bisa menyebabkan volume pengembangan lebih tinggi. 

 

Emulsifier dalam adonan mempengaruhi volume pengembangan bolu. Emulsifier bisa 

meningkatkan volume karena dapat meningkatkan menahan gas CO2 dan stabilitas adonan 

(Cauvain dan Young, 2001). Emulsifier di dalam adonan akan membentuk matriks kompleks 

dengan protein. Emulsifier akan berikatan dengan bagian hidrofobik pada protein dan 

mebentuk tekstur yang kokoh (Kohajdova et al, 2009). Emulsifier akan membentuk fase cair-

kristalin di dalam air, yang mempengaruhi keelastisitasan adonan dalam merangkap gas 

sehingga volume pengembangan produk bisa menjadi lebih tinggi (Kohajdova et al, 2009). 

Adanya telur dalam adonan juga merupakan emulsifier. Desrosier (1988 dalam jurnal 

Subagio 2003), menyatakan bahwa seluruh pengaruh pengembangan diperoleh dari udara 

yang terperangkap dari putih telur selama pengocokan, sedangkan kuning telur berfungsi 

sebagai pengemulsi dan pengempuk cake.  

 

Tepung jali dan tepung daun kelor mengandung antioksidan yang dapat mempengaruhi 

volume pengembangan. Daun kelor mengandung senyawa antioksidan alami seperti berbagai 

vitamin (A, C, E, K, B1, B2, B3, B6)  flavonoid, alkanoid, saponim, tanin, dan terpenoid 

(Kurniasih, 2013). Asam askorbat atau vitamin C memiliki dua peran yaitu sebagai reduktan 

ketika dalam keadaan tanpa oksigen tetapi pada proses pencampuran asam askorbat akan 

bereaksi dengan oksigen sehingga berubah peran menjadi oksidan. Adanya oksigen 

mengubah asam askorbat menjadi DHA atau dehydroascorbic acid (Cauvain dan Young, 

2001). Dalam jurnal Xijin Chen (1996), mengatakan bahwa dalam proses mixing yang cepat, 

asam askorbat akan mengoksidasi sulphydryl (SH) menjadi ikatan disulfida (SS). Pada proses 

pencampuran, karena adanya oksigen, asam askorbat akan teroksidasi dan diubah menjadi 

dehydroascorbic acid oleh enzim asam askorbat oksidase. Selama proses ini, oksigen akan 

terperangkap dalam adonan dan digunakan untuk mengoksidasi asam askorbat menjadi 

dehydroascorbic acid. Setelah teroksidasi, asam askorbat akan bertindak sebagai agen 

oksidan. Dehidroascorbic acid akan mengoksidasi dua gugus sulfhidril (SH) dari protein 
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gluten dan membentuk ikatan disulfida (SS) dan memperkuat struktur gluten menjadi lebih 

kokoh. Struktur gluten yang kokoh, dapat menahan gas CO2 yang terperangkap, sehingga 

volume pengembangan bisa lebih besar (Cauvain dan Young, 2001). 

 

Jurnal Ananingsih dan Zhou (2012) mengatakan bahwa katekin dalam teh hijau yang 

merupakan antioksidan, pada konsentrasi tertentu mampu mengubah ikatan disulfida menjadi 

tiol dan membentuk ikatan katekin-tiol, sehingga mampu menurunkan tekstur. Antioksidan 

yang ada pada daun kelor dapat sebagai agen pereduksi yang memecah ikatan disulfida 

menjadi ikatan sulphydryl (Cauvain dan Young, 2001). Namun, antioksidan dalam daun kelor 

mampu mengikat tiol sehingga mampu mengokohkan adonan karena jaringan yang terbentuk 

lebih kuat (Ananingsih dan Zhou, 2012).  

      

4.1.2. Tekstur 

Tingkat kekerasan (hardness) merupakan gaya yang dibutuhkan untuk menekan bolu. 

Tingkat kekerasan tertinggi adalah pada bolu dengan 100% tepung terigu, dan berbeda nyata 

dengan bolu yang disubstitusi dengan tepung jali dan tepung daun kelor. Apabila 

dibandingkan dengan hasil uji volume pengembangan, tingkat kekerasan dan volume 

pengembangan berbanding terbalik. Semakin tinggi volume pengembangannya maka tingkat 

kekerasannya akan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya gas CO2 

yang terperangkap dalam adonan. Menurut Subagio et al.. (2003), tekstur cake dipengaruhi 

oleh kekakuan jaringan, ukuran dan penyebaran rongga dalam cake. Protein yang lebih tinggi 

dari jali dapat menurunkan tegangan dari sistem emulsi sehingga bisa memperkecil ukuran 

buih yang mengakibatkan distribusi rongga-rongga cake akan menjadi baik, sehingga tekstur 

akan menjadi lunak.  

 

Margarin juga berpengaruh terhadap tekstur dari cake. Adanya margarin, membuat tekstur 

bolu menjadi lebih padat (Rahayu, 2010). Amilosa yang tinggi pada tepung terigu 

memberikan nilai tekstur pada bolu kontrol semakin tinggi atau padat. Hal ini dikarenakan 

amilosa pada tepung terigu membuat struktur granula pati lebih kokoh dan keras, terkait 

dengan kemampuan amilosa membentuk kristal (Anggraini et al., 2017) . Springiness / 

kekenyalan merupakan tinggi yang dapat dicapai oleh produk pangan di antara gigitan 

pertama dan kedua. Dalam hasil, dapat dilihat bahwa adanya substitusi tepung jali dan tepung 

kelor tidak berpengaruh secara nyata terhadap kekenyalan.   
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4.1.3. Warna  

Warna merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan kualitas produk karena dapat 

mempengaruhi daya tarik konsumen. Warna bolu jali diukur menggunakan chromameter  

yang menunjukkan nilai L*, a*, dan b*. Nilai L* atau Lightness menunjukkan tingkat 

kecerahan produk yang nilainya berkisar 0 hingga 100. Nilai a+ menujukkan warna merah, 

sedangkan nilai a- menunjukkan warna hijau. Nilai b+ menunjukkan warna kuning, 

sedangkan warna biru ditunjukkan oleh nilai b- (Nugrahani, 2014).  

 

Hasil pada Tabel 3, menunjukkan bahwa antara bolu kontrol dengan bolu yang telah 

disubstitusi dengan menggunakan tepung jali kelor ada perbedaan. Bolu kukus kontrol 

memiliki warna kuning, sedangkan bolu dengan penambahan tepung daun kelor berwarna 

hijau. Nilai b* pada bolu kontrol yang berwarna kuning memiliki nilai yang paling besar 

dibandingkan dengan bolu yang ditambah dengan tepung daun kelor. Sumber warna kuning 

salah satunya didapat dari kuning telur yang mengandung betakaroten (Nastiti, 2014). Nilai 

a* antara bolu kontrol dengan bolu yang diberi tepung daun kelor juga berbeda, hal ini 

disebabkan oleh adanya penambahan tepung daun kelor yang menyebabkan warna bolu 

menjadi hijau. Dengan penambahan konsentrasi tepung daun kelor maka intensitas nilai a* 

akan semakin besar. Semakin banyak konsentrasi daun kelor yang ditambahkan, maka nilai 

a* akan semakin kecil, karena warna lebih cenderung hijau. Warna hijau didapat dari daun 

kelor yang mengandung klorofil yang merupakan zat warna hijau daun alami yang umumnya 

terdapat dalam daun (Krisnadi, 2015). Pada nilai L*, bolu kontrol memiliki tingkat kecerahan 

paling tinggi dibandingkan dengan bolu lainnya yaitu sebesar 77,88. Sedangkan nilai L* pada 

bolu jali kelor lebih gelap dibandingkan dengan bolu kontrol.  

 

4.1.4. Kadar Air 

Pada hasil uji kadar air, didapat hasil bolu kukus kontrol memiliki kadar air yang paling 

tinggi yaitu 37,07% dan tidak berbeda nyata dengan bolu J40K3, J80K3, dan J80K7. yaitu 

sekitar 36,39% hingga 36,82%. Sedangkan bolu J40K7 memiliki kadar air yang paling 

rendah yaitu 35,89%. Bolu kukus termasuk produk pangan semi basah yang mempunyai 

kadar air sekitar 10-40% (Muchtadi dan  Ayustaningwarno, 2010). Dalam hal ini berarti bolu 

jali kelor sudah sesuai syarat. Dalam hasil, ada perbedaan nyata antara bolu kontrol dengan 

bolu J40K7. Walaupun berbeda nyata, namun selisih nilainya tidak berbeda jauh yaitu 1,18%. 

Kadar air pada bolu kontrol paling tinggi, hal ini menjadi salah satu penyebab yang akan 

mempengaruhi karakteristik bolu.  
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4.1.5. Kadar Kalsium 

Pada penelitian ini dilakukan uji kadar kalsium pada bolu kukus jali kelor menggunakan 

metode titrasi EDTA. Pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa substitusi dengan tepung jali dan 

tepung kelor dapat mempengaruhi kadar kalsium pada bolu kukus. Semakin tinggi substitusi 

tepung jali dan tepung kelor maka kadar kalsiumnya juga makin tinggi. Pada bolu kontrol 

kadar kalsiumnya 313,73 mg/100gram. Sedangkan dengan adanya substitusi dengan jali dan 

kelor, kadar kalsium akan semakin bertambah yaitu antara 390,37-493,39 mg/100 gram. 

Hasil menunjukkan bahwa adanya penambahan substitusi tepung jali sebanyak 80%, 

kandungan kalsiumnya akan berbeda nyata dengan kadar kalsium bolu kontrol dan bolu yag 

disubstitusi tepung jali 40%. Sedangkan penambahan tepung daun kelor tidak berpengaruh 

nyata, namun hasil bolu dengan penambahan daun kelor sebanyak 7% sedikit lebih tinggi 

dibandingkan dengan bolu dengan penambahan daun kelor 3%. Menurut Grubben dan 

Partohardjono (1996), kandungan kalsium dalam jali adalah 54 mg/100 gram. Kandungan 

kalsium pada tepung terigu adalah 33mg/100 gram dan pada serbuk daun kelor kandungan 

kalsiumnya adalah 2003 mg/100 gram (Haryadi, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

penelitian sesuai dengan teori dari Grubben dan Partohardjono (1996) dalam Nurmala (2011) 

dan Haryadi (2011), bahwa kadar kalsium pada tepung jali dan tepung daun kelor lebih tinggi 

dibandingkan dengan tepung terigu. Bolu kukus dengan substitusi 80% tepung jali dan 3% 

tepung kelor sebanyak 100 gram dapat memenuhi 38,24% dari angka kecukupan gizi kalsium 

yaitu 1200 mg/hari.  

 

4.1.6. Kadar Antioksidan 

Pada penelitian ini dilakukan uji kadar antioksidan untuk mengetahui kadar antioksidan pada 

bolu jali kelor. Daun kelor mempunyai antioksidan yang tinggi diantaranya tanin, steroid, 

triterpenoid, flavonoid, saponin, antarquinon, dan alkaloid (Kasolo et al, 2010). Berdasarkan 

hasil penelitian, dengan adanya penambahan tepung daun kelor ke dalam adonan bolu kukus, 

bisa meningkatkan kadar antioksidan pada bolu. Bolu kukus dengan substitusi tepung jali 

40% dan tepung kelor 3% (bolu J40K3) meningkatkan aktivitas antioksidan menjadi 9,76%. 

Hasil kadar antioksidan pada substitusi tepung jali 80% dan tepung kelor 3% (bolu J80K3) 

hasilnya juga lebih besar jika dibandingkan dengan kontrol tetapi tidak berbeda nyata dengan 

J40K3. Pada J40K7 dan 5 dengan penambahan tepung daun kelor sebanyak 7% serta tepung 

jali 40% dan 80% secara berturut menghasilkan aktivitas antioksidan yang lebih besar yaitu 

15,78% dan 18,40%. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya senyawa antioksidan 

yang diperoleh dari tepung daun kelor.  
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4.1.7. Serat Kasar 

Kadar serat kasar dalam suatu makanan dapat dijadikan indeks kadar serat makanan, karena 

menurut Winarno (1997), dalam terdapat serat yang tidak dapat larut sebanyak 1/5 –1/2 dari 

total serat. Biji jali mengandung serat sebanyak 0,90% (Grubben dan Partohardjono, 1996) 

dan pada serbuk daun kelor mengandung serat sebanyak 19,2% (Krisnadi, 2015). Sedangkan 

pada tepung terigu, mengandung serat kasar sebanyak 0,3% (Muliawati, 2015). Pada Tabel 7, 

hasil menunjukkan bahwa bolu jali kelor memiliki kadar serat kasar antara 1,81 – 2,72 %. 

Semakin tinggi konsentrasi substitusi tepung jali dan tepung kelor maka kandungan serat 

kasar cenderung meningkat. Dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa bolu dengan 

substitusi tepung jali 80% berbeda nyata dengan bolu tepung terigu. Pada bolu dengan 

substitusi tepung jali sebanyak 40%, walupun hasilnya tidak berbeda nyata dengan tepung 

terigu, namun kadar serat kasarnya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan bolu tepung 

terigu. Penambahan kelor juga meningkatkan kadar serat kasar walaupun hasilnya tidak 

signifikan. Kebutuhan serat bagi orang dewasa per harinya adalah ±30g/hari tergantung dari 

total asupan kalori (American Dietetic Association dalam Badrialaily, 2004). Walaupun 

belum bisa dikatakan sebagai sumber serat, adanya substitusi tepung jali dan tepung daun 

kelor ini bisa meningkatkan kadar serat kasar.  

 

4.1.8. Protein 

Pada kadar protein menunjukkan adanya substitusi tepung jali dan tepung kelor akan 

meningkatkan kadar protein (Tabel 8). Menurut Grubben dan Partohardjono (1996), 

kandungan protein pada biji jali adalah 14,10% dan pada tepung daun kelor sebanyak 27,1 

gram/100 gram (Krisnadi, 2015). Sedangkan pada tepung terigu kandungan proteinnya 

sebanyak 11-12,5%. Pada Tabel 8, dapat dilihat bolu dengan formulasi substitusi tepung jali 

dan tepung daun kelor yang paling banyak menghasilkan kadar protein yang paling banyak 

yaitu antara 5,59 – 7,00%, walaupun hasilnya tidak signifikan. Hal ini berarti bolu dengan 

substitusi tepung jali dan tepung kelor dapat menggantikan kadar protein pada bolu tepung 

terigu.  Kutscera dan Wunwisa (2012) dalam penelitiannya menambahkan bahwa butter cake 

yang terbuat dari substitusi biji jali sebanyak 15% meningkatkan nilai protein (5,8%) jika 

dibandingkan dengan bolu tepung terigu (5,3%). Penambahan daun kelor pada penelitian ini, 

memberikan penambahan pula pada kadar proteinnya.  
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4.2. Kualitas Sensori Bolu Kukus Jali Kelor  

Analisa sensori yang dilakukan adalah uji rating hedonik dengan skala 1-5, dimana nilai 1 = 

sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = netral, 4 = suka, dan 5 = sangat suka. Panelis berjumlah 

30 orang. Parameter yang diujikan adalah warna, aroma, tekstur, rasa, dan keseluruhan 

(overall). Pada Tabel 13., dapat dilihat bahwa pada warna dan aroma tidak ada perbedaan 

yang signifikan antar perlakuan. Hal ini berarti adanya substitusi tepung jali dan tepung daun 

kelor tidak memengaruhi tingkat kesukaan panelis. Pada parameter tekstur, bolu J40K3 yang 

paling disukai oleh  panelis, sedangkan bolu kukus kontrol yang paling tidak disukai oleh 

panelis. Pada parameter rasa, bolu J80K3 adalah bolu yang paling disukai oleh panelis, 

sedangkan bolu kukus kontrol adalah bolu yang paling tidak disukai oleh panelis. Secara 

keseluruhan, bolu J80K3 adalah bolu yang paling disukai, sedangkan bolu kukus kontrol 

adalah bolu yang paling tidak disukai oleh panelis.  

 

Warna adalah persepsi yang muncul saat melihat cahaya yang dipantulkan oleh objek 

(Lawless dan Heymann, 2010). Warna dapat menentukkan mutu dari produk pangan karena 

dengan warna dapat dilihat ada tidaknya penyimpangan dari produk (Soekarto, 1990). 

Walaupun pada hasil pengamatan menggunakan chromameter, menunjukkan hasil yang 

signifikan namun ternyata pada hasil sensori, warna tidak mepengaruhi tingkat kesukaan 

panelis pada bolu.  

 

Aroma bisa memberikan presepsi yang berbeda terhadap rasa pada produk makanan (Kartika, 

1988). Pada hasil sensori, tidak ada perbedaan nyata antar formulasi. Hal ini disebabkan 

karena tepung jali dan tepung kelor pada konsentrasi tertentu tidak menimbulkan aroma 

khusus. 

 

Tekstur merupakan parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas 

pada makanan (Lawless dan Heymann, 2010). Pada hasil sensori tekstur dengan J40K3 

adalah bolu yang paling disukai, namun tidak berbeda nyata dengan bolu J40K7 dan J80K3. 

Sedangkan bolu dengan bolu kontrol adalah bolu yang paling tidak disukai. Pada pengukuran 

tingkat kekerasan menggunakan texture analyzer, bolu dengan bolu kontrol memiliki tingkat 

kekerasan yang paling tinggi. Hal ini berarti antara hasil fisik dan hasil sensori saling 

berkaitan. Semakin keras bolu, maka tingkat kesukaan panelis akan semakin menurun. 
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Rasa merupakan pengalaman sensoris yang dihasilkan oleh reseptor lidah (Taub dan Singh, 

1998). Rasa yang paling disukai adalah bolu dengan J80K3 dan tidak berbeda nyata dengan 

J40K3 dan J40K7, sedangkan bolu yang paling tidak disukai adalah bolu dengan bolu kontrol 

yang tidak berbeda nyata dengan bolu dengan J80K7, J40K3, dan J40K7. Rasa pada produk 

pangan terbentuk karena adanya respon dari rangsangan kimia oleh indera perasa. Sensasi 

rasa, aroma, rekstur, dan mouthfeel akan membentuk interaksi sebagai flavor pada produk 

pangan.  

 

Parameter uji sensori yang diuji selanjutnya adalah tingkat kesukaan produk secara 

keseluruhan. Produk bolu kukus dengan J80K3 adalah yang paling disukai dan tidak berbeda 

nyata dengan bolu J40K3 dan J40K7. Sedangkan bolu pada kontrol adalah bolu yang paling 

tidak disukai, dan tidak berbeda nyata dengan bolu J80K7. Hal ini menunjukkan bahwa 

tekstur dan rasa dari bolu adalah parameter yang paling menentukkan tingkat kesukaan secara 

keseluruhan. 

 

Dari hasil sensori yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung jali dan 

penambahan tepung daun kelor berpengaruh terhadap tingkat kesukaan panelis terhadap rasa 

dan tekstur bolu. Selain mempunyai nilai fungsional, bolu dengan substitusi tepung jali dan 

penambahan tepung daun kelor lebih disukai dari pada bolu tepung terigu karena berpengaruh 

terhadap tekstur dan rasanya. Hal ini berarti produk bolu jali kelor ini berpotensial untuk 

dikembangankan.   
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