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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Tepung terigu merupakan produk turunan dari biji gandum yang digiling dan banyak 

digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk pangan, seperti mi, roti, bolu, 

dan sebagainya. Untuk menekan peningkatan jumlah konsumsi tepung terigu di 

Indonesia, maka perlu adanya pengembangan produk pangan. Pengembangan produk 

pangan dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan populasi, perubahan 

gaya hidup dan ekonomi, serta pengaruh sosial dan lingkungan lainnya. Hal inilah yang 

menyebabkan produksi pangan menjadi lebih beragam. Produk pangan yang dihasilkan 

mengalami peningkatan baik dari segi teknologi pengolahannya maupun kemanan dan 

kualitas produk. Pengembangan produk pangan juga disesuaikan dengan kebutuhan 

konsumen. Salah satunya konsumen saat ini banyak mencari produk pangan yang tidak 

hanya memiliki rasa yang enak tetapi juga kaya akan nutrisi, sehingga bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh (Sharif et al., 2018). Oleh karena itu, permasalahan peningkatan jumlah 

konsumsi tepung terigu di Indonesia dapat ditekan dengan pengembangan produk yang 

memanfaatkan pangan lokal seperti tepung pisang.  

 

Tepung pisang memiliki manfaat bagi kesehatan, mudah dicerna, dan memiliki 

kandungan gizi yang tinggi (Histifarina et al., 2012). Selain itu, tepung pisang tidak 

mengandung gluten sehingga dapat dikonsumsi bagi penderita gluten intolerance atau 

celiac disease (Kaur et al., 2018). Tepung pisang dapat diaplikasikan ke berbagai 

macam jenis produk pangan, seperti roti, mi, dan kue (Histifarina et al., 2012). Di 

Indonesia pisang merupakan tanaman yang paling banyak tumbuh. Pada tahun 2018 

produksi pisang mencapai 7,3 juta ton dengan konsumsi buah pisang sebesar 59.912 

kg/kapita/tahun (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018). Buah pisang 

banyak digemari masyarakat Indonesia karena memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Namun terdapat kendala dalam proses penyimpanan dan pendistribusiannya, karena 

buah pisang mudah rusak sehingga dapat menurunkan kualitas buah pisang tersebut. 

Maka dari itu, pembuatan tepung pisang menjadi salah satu alternatif untuk 

memperpanjang umur simpan pisang tanpa mengurangi nilai gizinya. Salah satu varietas 
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pisang yang pada umumnya dijadikan tepung dan disukai konsumen adalah pisang 

kepok. Pembuatan tepung pisang menggunakan buah pisang kepok cukup tua tetapi 

masih mentah (Santoso, 2000). Pisang kepok merupakan jenis pisang yang buahnya 

dapat dikonsumsi setelah melalui proses pengolahan. Pisang kepok memiliki kandungan 

gizi seperti seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, zat besi, kalsium, 

kalium, fosfor, karbohidrat, protein, lemak, dan serat (Yasinta et al., 2017). 

 

Pada penelitian ini, tepung pisang diaplikasikan ke dalam produk sponge cake sebagai 

pensubstitusi tepung terigu. Hal ini dikarenakan produk bakery merupakan produk 

pangan yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia. Produk bakery sendiri terdiri 

atas berbagai macam jenis, salah satunya adalah cake. Berdasarkan teknik 

pembuatannya, cake dibagi menjadi tiga jenis yaitu sponge cake, pound cake, dan 

chiffon cake (Hoseney, 1986). Sponge cake tergolong popular di Indonesia, karena 

proses pembuatannya yang mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus. Pada 

umumnya, sponge cake terbuat dari tepung terigu, gula, margarin, telur, susu, dan 

emulsifier. Pada proses pembuatan sponge cake, tepung terigu berperan sebagai 

pembentuk struktur (Gisslen, 2013). Sponge cake dipilih sebagai produk dalam 

penelitian ini karena tidak memerlukan tepung dengan kadar gluten tinggi sebagai 

pembentuk strukturnya. Maka dari itu, pada penelitian ini dilakukan pengembangan 

produk sponge cake dengan mensubstitusi tepung terigu dengan tepung pisang.      

   

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Sponge Cake 

 

Cake merupakan salah satu jenis produk bakery yang tergolong dalam leavened 

product. Berdasarkan teknik pembuatannya, cake dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu sponge cake, butter atau pound cake, dan chiffon cake. Untuk pembuatan sponge 

cake dilakukan dengan cara mengocok gula dan telur hingga mengembang, lalu 

ditambahkan bahan-bahan lainnya. Sponge cake memiliki tekstur yang padat dan 

berpori, serta memiliki rasa yang enak sehingga cocok dikonsumsi sebagai makanan 

penutup (dessert) (Hoseney, 1986; Fance, 1966). Kualitas sponge cake yang baik adalah 
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ringan, memiliki lapisan permukaan (crust) tipis berwarna keemasan, serta memiliki 

flavor dan aroma yang dapat diterima. Pada umumnya, sponge cake terbuat dari tepung 

terigu, gula, margarin, telur, susu, dan emulsifier. Tepung terigu dan telur berperan 

sebagai pembentuk struktur, sedangkan margarin dan gula berperan sebagai pengempuk 

sponge cake (Matz, 1992). 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pembuatan sponge cake adalah 

formulasi bahan, jenis tepung dan margarin yang digunakan, penambahan telur pada 

adonan, lamanya proses pencampuran bahan, dan kondisi saat pemanggangan (Gisslen, 

2013). Proses pencampuran atau pengadukan merupakan faktor yang paling penting 

terhadap pengembangan volume sponge cake. Kecepatan pengadukan yang tinggi 

disertai dengan peningkatan waktu aerasi dan tekanan pengaduk dapat meningkatkan 

pengembangan gas dan ukuran gelembung dalam adonan, sehingga menghasilkan 

pengembangan volume sponge cake yang cukup tinggi. Sedangkan tekstur cake dapat 

menjadi bantat jika formulasi bahan tidak sesuai, pengocokan yang berlebihan sehingga 

pengembangan gluten menjadi berlebih, menggunakan tepung dengan kadar protein 

yang terlalu tinggi, waktu pemanggangan terlalu lama, menggunakan jenis margarin 

yang salah, serta menambahkan terlalu banyak margarin (Matz, 1992). 

 

Keunggulan sponge cake adalah menggunakan jumlah margarin yang lebih sedikit 

dibandingkan dengan pound cake, serta menggunakan telur utuh (kuning dan putih 

telur). Penggunaan telur utuh menyebabkan busa yang dihasilkan menjadi lebih lembut 

karena kandungan lemak yang terdapat dalam kuning telur, sedangkan busa yang 

dihasilkan dari pengocokan putih telur saja menghasilkan busa yang lebih padat dan 

cenderung mudah kempis (Matz, 1992). Sponge cake sangat popular karena proses 

pembuatannya mudah, memiliki volume yang tinggi, serta mudah divariasi baik dari 

segi bentuk maupun rasa (Fance, 1966).  

 

Beberapa contoh pengembangan produk sponge cake adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Lu et al. (2010), yaitu sponge cake dari teh hijau yang menunjukkan bahwa sponge 

cake dengan substitusi 20% teh hijau mengandung komponen bioaktif yang berfungsi 

sebagai antioksidan, serta memiliki rasa teh yang dapat diterima oleh panelis. Contoh 
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lainnya penelitian yang dilakukan oleh Olua et al. (2014), yaitu sponge cake dari tepung 

walnut yang menunjukkan bahwa sponge cake dari tepung komposit 30% substitusi 

tepung walnut dengan tepung terigu lebih mudah mengalami staling dibandingkan 

sponge cake dari tepung terigu karena memiliki tingkat kehilangan bobot yang tinggi.  

 

1.2.2. Tepung Terigu 

 

Tepung terigu merupakan produk turunan dari biji gandum yang digiling. Berdasarkan 

kandungan proteinnya, tepung terigu dibagi menjadi tiga yaitu protein tinggi, sedang, 

dan rendah. Tepung terigu protein sedang merupakan campuran antara soft wheat dan 

hard wheat, serta memiliki protein sebesar 10-11%. Tepung terigu protein sedang dapat 

diaplikasikan dalam pembuatan berbagai macam produk seperti donat, mi, dan cake 

(Fance, 1966). Tepung terigu berfungsi sebagai pembentuk struktur pada sebagian besar 

jenis produk bakery. Protein tepung terigu mengandung gliadin dan glutenin, yang 

ketika bercampur dengan air dapat membentuk gluten yang dapat membentuk adonan 

menjadi elastis. Kandungan gluten pada tepung terigu sebesar 9,61% (Matz, 1992). 

Semakin tinggi kandungan protein dalam tepung terigu, maka semakin besar potensi 

pembentukan gluten yang kuat dan semakin besar daya serap airnya. Dalam pembuatan 

sponge cake digunakan tepung terigu jenis protein sedang, karena sponge cake memiliki 

tekstur yang padat dan berpori sehingga tidak membutuhkan kandungan gluten yang 

tinggi (Gisslen, 2013). Gluten dalam pembuatan sponge cake berfungsi untuk 

meningkatkan volume cake, membuat ukuran pori-pori cake menjadi seragam, serta 

membuat cake menjadi lebih kokoh (Wilderjans et al., 2008). 

 

1.2.3. Tepung Pisang Kepok (Musa paradisiaca L.) 

 

Pisang kepok (Musa paradisiaca L.) termasuk dalam famili Musaceae. Pisang kepok 

memiliki bentuk yang agak gepeng dan bersegi, memiliki panjang 10-12 cm dan berat 

sekitar 80-120 gram. Buah pisang kepok dapat dikonsumsi setelah diolah terlebih 

dahulu. Berdasarkan warna daging buahnya, pisang kepok dibagi menjadi dua jenis 

yaitu pisang kepok kuning dan pisang kepok putih (Satuhu & Supriyadi, 1996). Pisang 

kepok memiliki berbagai macam kandungan seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, 
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vitamin C, zat besi, kalsium, kalium, fosfor, karbohidrat, protein, lemak, dan serat 

(Yasinta et al., 2017). Buah pisang memiliki umur simpan yang pendek dan mudah 

rusak, sehingga banyak buah pisang yang kualitasnya sudah menurun ketika sampai di 

konsumen. Salah satu cara untuk mengolah produk buah pisang yang memiliki umur 

simpan panjang serta terjaga kandungan gizinya adalah dengan membuat tepung pisang. 

Selain itu, pembuatan tepung pisang untuk meningkatkan nilai ekonomi buah pisang 

yang penampilannya kurang menarik (Satuhu & Supriyadi, 1996).  

 

Pembuatan tepung pisang menggunakan buah pisang kepok yang cukup tua tetapi masih 

mentah (Santoso, 2000). Kelebihan dari pembuatan tepung pisang adalah 

memperpanjang umur simpan, mudah diolah menjadi berbagai produk makanan, mudah 

dicerna oleh tubuh sehingga aman dikonsumsi bagi lansia dan anak-anak (Anggraeni & 

Saputra, 2018). Tepung pisang secara umum dapat digunakan sebagai bahan dasar atau 

campuran dalam pembuatan produk pangan seperti roti, kue, dan mi (Histifarina et al., 

2012). Kandungan pati di dalam tepung pisang berkontribusi terhadap karakteristik 

tekstur produk pangan. Tepung pisang juga bermanfaat bagi kesehatan, mudah dicerna, 

dan memiliki kandungan gizi yang tinggi (Histifarina et al., 2012). Selain itu, tepung 

pisang tidak mengandung gluten sehingga dapat dikonsumsi bagi penderita gluten 

intolerance atau celiac disease (Kaur et al., 2018). Komposisi kimia tepung pisang 

kepok dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tepung Pisang Kepok 

 

Parameter Jumlah  
Kadar air (%) 13,84 
Kadar abu (%) 2,69 
Kadar lemak (%) 0,52 
Kadar protein (%) 2,60 
Kadar karbohidrat (%) 88,60 
Serat kasar (%) 1,40 
Kalori (kkal/100 g) 340,00 

(Palupi, 2012). 
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1.2.4. Pati 

 

Pati adalah homopolimer glukosa yang memiliki ikatan α-glikosidik. Berdasarkan 

struktur molekulnya, pati dibedakan menjadi amilosa dan amilopektin. Amilosa 

memiliki struktur yang lurus dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa, sedangkan amilopektin 

memiliki struktur yang bercabang dengan ikatan α-(1,6)-D-glukosa sebesar 4-5% dari 

berat total. Pati dapat mengalami gelatinisasi yaitu pembengkakan granula pati akibat 

penyerapan air ketika proses pemanasan (Winarno, 2004). Amilosa memiliki sifat yang 

mudah melepaskan air, karena memiliki pori-pori besar sehingga air mudah keluar 

ketika proses pemanasan. Sedangkan amilopektin memiliki sifat yang mudah menahan 

air, karena memiliki pori-pori yang lebih kecil sehingga air sulit keluar ketika proses 

pemanasan (Matz, 1992).  

 

Tepung terigu memiliki kandungan amilosa dan amilopektin sebesar 75% dan 25%, 

sedangkan tepung pisang memiliki kandungan amilosa dan amilopektin sebesar 79,5% 

dan 20,5% (Yuliana & Novitasari, 2014). Dalam pembuatan sponge cake, jumlah 

amilosa mempengaruhi tekstur dari sponge cake yang dihasilkan. Semakin tinggi 

kandungan amilosa maka semakin tinggi nilai hardness (Yu et al., 2009). Gelatinisasi 

pati dapat meningkatkan kemampuan pengembangan gas, sehingga memberikan 

struktur berpori dan kokoh pada produk sponge cake (Stankov et al., 2015) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi substitusi tepung pisang terhadap karakteristik 

fisik (volume pengembangan, tekstur, dan warna), kimia (kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan kalori), dan sensori (warna, aroma, rasa, 

tekstur, dan overall) pada produk sponge cake, serta mengetahui formulasi terbaik pada 

produk sponge cake substitusi tepung pisang kepok.  
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