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4. PEMBAHASAN 

 

Penelitian menggunakan konsentrasi tepung pisang sebesar 0%, 20%, 40%, dan 60%. 

Dengan beberapa analisa yang akan dilakukan yaitu analisa fisik, analisa kimia, dan 

analisa sensori. Pada analisa fisik terdiri atas analisa volume pengembangan, warna, dan 

tekstur. Pada analisa kimia terdiri atas analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar 

protein, kadar karbohidrat, dan kalori. Sedangkan pada analisa sensori terdiri atas 5 

parameter yaitu warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall. 

  

4.1. Analisa Fisik 

 

4.1.1. Analisa Volume Pengembangan 

 

Terjadi penurunan volume pengembangan sponge cake seiring dengan peningkatan 

substitusi tepung pisang (Tabel 3. dan Gambar 4.). Pengembangan sponge cake dari 

tepung pisang sebagian besar disebabkan oleh proses pengocokan telur dan penggunaan 

bahan tambahan pangan (Silfia, 2012). Pengocokan telur dapat membentuk lapisan yang 

dapat memerangkap udara, sehingga dapat membentuk struktur sponge cake (Matz, 

1992). Bahan tambahan pangan yang digunakan adalah emulsifier, dalam penelitian 

digunakan emulsifier merk SP Ryoto. Emulsifier akan berikatan dengan rantai 

hidrofobik protein sehingga menghasilkan tekstur yang lebih kokoh (Stankov et al., 

2015). Kandungan protein tepung pisang (4,4%) lebih rendah dibandingkan tepung 

terigu (9,5-11%) (Satuhu & Supriyadi, 1996; Astawan, 1991), serta proteinnya tidak 

mengandung gluten. Gluten terbentuk ketika protein (gliadin & glutenin) tepung terigu 

bercampur dengan air, lalu membentuk adonan dengan viskositas yang elastis (Matz, 

1992). Ketika proses pemanggangan, gluten akan mencegah gas yang terperangkap dari 

pengocokan telur agar tidak keluar, sehingga adonan menjadi mengembang (Akubor & 

Ishiwu, 2013). Penambahan tepung pisang menyebabkan jaringan gluten yang terbentuk 

lebih sedikit, sehingga sulit untuk menahan gas (Silva et al., 2017). Hal tersebut yang 

menyebabkan volume pengembangan sponge cake dari tepung terigu lebih tinggi 

dibandingkan dengan sponge cake dari substitusi tepung pisang. 
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4.1.2. Analisa Warna 

 

Sponge cake dari tepung terigu memiliki warna yang berbeda dengan sampel sponge 

cake yang disubstitusi dengan tepung pisang. Sponge cake dari tepung terigu memiliki 

warna kuning cerah, sedangkan sponge cake dari tepung pisang memiliki warna 

kecoklatan (Tabel 3. dan Gambar 3.). Warna kuning pada sponge cake dihasilkan dari 

pigmen pada kuning telur, yaitu karotenoid (Matz, 1992). Tepung pisang memiliki 

warna coklat kehijauan yang berasal dari reaksi pencoklatan enzimatik. Tepung pisang 

mengandung gula sederhana sekitar 1,5-1,8 g/100 g (Adeniji & Abdou, 2008). Sehingga 

warna kecoklatan pada sponge cake disebabkan oleh reaksi maillard dan karamelisasi 

pada saat pemanggangan. Reaksi maillard adalah reaksi antara gula pereduksi pada 

karbohidrat dengan gugus amina primer dari protein (Winarno, 2004).  

 

4.1.3. Analisa Tekstur 

 

Tekstur merupakan salah satu karakteristik utama yang menentukan kualitas sponge 

cake (Goranova et al., 2015). Pada penelitian terjadi penurunan nilai hardness seiring 

dengan peningkatan substitusi tepung pisang (Tabel 3.). Hal ini disebabkan oleh 

kandungan protein yang terdapat dalam tepung yang digunakan. Kandungan protein 

pada tepung terigu lebih tinggi dibandingkan tepung pisang. Protein tepung terigu dapat 

membentuk gluten yang berfungsi untuk mengikat udara dan membuat adonan menjadi 

elastis, sehingga mudah dibentuk dan menghasilkan produk akhir yang kokoh dan 

berpori (Atwell, 2001). Dengan adanya penambahan tepung pisang menyebabkan, 

jumlah gluten yang terbentuk menjadi sedikit sehingga tidak dapat membentuk massa 

elastis dan menyebabkan tekstur sponge cake menjadi tidak kokoh (Fance, 1966). Selain 

itu, nilai hardness juga dipengaruhi oleh kandungan amilosa. Semakin tinggi kandungan 

amilosa maka semakin tinggi nilai hardness (Yu et al., 2009). Tepung terigu memiliki 

kandungan amilosa sebesar 25%, sedangkan pada tepung pisang sebesar 20,5% 

(Yuliana & Novitasari, 2014). Amilosa mudah melepaskan air selama proses pemanasan 

(Matz, 1992), sehingga sponge cake dari tepung terigu tidak banyak mengandung air 

dan memiliki tektur yang kokoh. 
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4.2. Analisa Kimia 

 

4.2.1. Analisa Kadar Air 

 

Kadar air sponge cake mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan substitusi 

tepung pisang (Tabel 4.). Rantai hidrofilik pada pati tepung pisang memiliki daya serap 

air yang sangat besar, sehingga dapat meningkatkan kadar air (Ho et al., 2013). Selain 

itu, tepung pisang memiliki kemampuan menahan air yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tepung terigu (Akubor & Ishiwu, 2013). Hal ini disebabkan oleh kandungan 

amilopektin yang tinggi pada tepung pisang yaitu sebesar 79,5%, sedangkan pada 

tepung terigu sebesar 75%. Namun kadar amilosa pada tepung pisang (20,5%) lebih 

rendah dibandingkan dengan tepung terigu (25%) (Yuliana & Novitasari, 2014). 

Amilosa lebih mudah melepaskan air dibandingkan amilopektin, karena amilopektin 

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

pemanasan. Sedangkan amilosa yang memiliki pori-pori besar sehingga air mudah 

keluar ketika proses pemanasan (Matz, 1992).  

 

Gluten merupakan bagian dari komponen protein dalam tepung terigu yang mampu 

menyerap air (Matz, 1992). Sedangkan ketika pati tergelatinasi akan meningkatkan 

kemampuan mengikat air dalam jumlah yang lebih banyak (Winarno 2004; Atwell, 

2001). Oleh karena itu, granula pati yang melekat pada matrik protein menyebabkan 

interaksi pati dan air menjadi turun (Aprianita et al., 2009). Hal ini disebabkan karena 

gluten mengalami denaturasi ketika pemanasan, sehingga membentuk ikatan yang dapat 

mencegah air masuk dan menghalangi granula pati untuk menyerap air (Kovacs et al., 

2004). Dengan demikian, sponge cake dari tepung terigu memiliki kadar air yang paling 

rendah dibandingkan dengan sponge cake dari subtitusi tepung pisang. Menurut USDA 

(2018), per 100 gram sponge cake mengandung kadar air sebesar 29,40 gram, sehingga  

sponge cake dari subtitusi tepung pisang pada penelitian menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi. 
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4.2.2. Analisa Kadar Abu 

 

Kadar abu merupakan mineral yang terdapat dalam suatu bahan pangan dan tersisa dari 

proses pembakaran (Ramadhia et al., 2012). Pada penelitian terjadi peningkatan kadar 

abu sponge cake seiring dengan peningkatan substitusi tepung pisang (Tabel 4.) yang 

disebabkan oleh kadar abu pada tepung pisang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung 

terigu. Kadar abu tepung terigu hanya 1,5% (Matz, 1992), sedangkan pada tepung 

pisang sebesar 2,69% (Palupi, 2012). Tepung pisang mengandung mineral seperti 

kalsium (32 ppm), fosforus (104 ppm), dan natrium (4 ppm) (Forster et al., 2003; 

Satuhu & Supriyadi, 1996). Selain itu, Kadar abu sponge cake juga berasal dari bahan 

lain seperti margarin dan telur yang digunakan. Margarine mengandung 0,1-3% abu 

(Matz, 1992), sedangkan telur mengandung komponen mineral sebanyak 2% (Gisslen, 

2013). 

 

4.2.3. Analisa Kadar Lemak 

 

Terjadi penurunan kadar lemak sponge cake seiring dengan peningkatan substitusi 

tepung pisang (Tabel 4.). Dalam 100 gram sponge cake mengandung kadar lemak 

sebesar 4,30 gram (USDA, 2018). Penurunan kadar lemak sponge cake disebabkan oleh 

kadar lemak tepung terigu lebih tinggi dibandingkan dengan tepung pisang. Kadar 

lemak tepung terigu sebesar 1,5% (Matz, 1992), sedangkan pada tepung pisang sebesar 

0,52% (Palupi, 2012). Kadar lemak pada sponge cake tidak hanya dipengaruhi oleh 

jenis tepung yang digunakan, tetapi juga dari bahan lain seperti margarin dan telur. 

Kandungan lemak dalam margarin dan kuning telur adalah lebih dari 80% dan 32% 

(Gisslen, 2013; Matz, 1992). 

 

4.2.4. Analisa Kadar Protein 

 

Pada penelitian, kadar protein sponge cake mengalami penurunan seiring dengan 

peningkatan substitusi tepung pisang (Tabel 4.). Menurut USDA (2018), per 100 gram 

sponge cake mengandung kadar protein sebesar 7,30 gram. Kadar protein sponge cake 

dapat dipengaruhi oleh penambahan telur yang mengandung protein sekitar 13% 
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(Gisslen, 2013).  Sedangkan penurunan kadar protein disebabkan oleh tepung pisang 

tidak mengandung gluten serta kandungan proteinnya lebih rendah dibandingkan tepung 

terigu (Oviasogie et al., 2016). Kandungan protein dalam tepung terigu protein sedang 

(9,5-11%) lebih tinggi dibandingkan dengan tepung pisang (2,60%) (Palupi, 2012; 

Astawan, 1991). Sehingga kadar protein sponge cake dari tepung terigu lebih tinggi 

dibandingkan kadar protein sponge cake dari substitusi tepung pisang. 

 

4.2.5. Analisa Kadar Karbohidrat 

 

Menurut USDA (2018), per 100 gram sponge cake mengandung kadar karbohidrat 

sebesar 57,70 gram. Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4., kadar karbohidrat 

sponge cake tidak berbeda nyata antar perlakuannya. Namun kadar karbohidrat sponge 

cake substitusi tepung pisang lebih tinggi dibandingkan sponge cake dari tepung terigu. 

Hal ini disebabkan karena tepung pisang memiliki kadar karbohidrat yang lebih tinggi 

dibandingkan tepung terigu. Kadar karbohidrat pada tepung terigu sebesar 76,31% 

(USDA, 2018), sedangkan kadar karbohidrat pada tepung pisang sebesar 88,60% 

(Palupi, 2012).  

 

4.2.6. Analisa Kalori 

 

Pada nilai kalori, lemak merupakan zat gizi yang menyumbang jumlah kalori per gram 

paling besar yaitu 9 kkal/gram dibandingkan jumlah kalori protein dan karbohidrat yang 

hanya sebesar 4 kkal/gram (Singh et al., 2017). Dalam 100 gram sponge cake 

mengandung kalori sebesar 297 kkal (USDA, 2018). Nilai kalori sponge cake per buah 

mengalami penurunan seiring dengan peningkatan substitusi tepung pisang (Tabel 4.). 

Hal ini disebabkan oleh nilai kalori yang terdapat dalam tepung yang digunakan. Nilai 

kalori tepung pisang sebesar 340 kkal/100 g (Palupi, 2012), sedangkan nilai kalori 

tepung terigu sebesar 364 kkal/100 g (USDA, 2018).  

 

Menurut BPOM (2011), kebutuhan energi per hari sebesar 2000 kkal dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menghitung persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG). Takaran 

saji untuk 1 buah sponge cake dengan ukuran sekitar 9 x 2 x 5 cm dan berat sekitar 33 
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gram, mengacu pada takaran saji produk sponge cake komersial dengan merk “Rious 

Gold Cake”. Berdasarkan takaran saji tersebut, konsumen dalam sehari dapat 

mengonsumsi 1 buah sponge cake. Nilai kalori paling tinggi terdapat pada sponge cake 

dari 100% tepung terigu yaitu 122,17 kkal/takaran saji, sedangkan nilai kalori paling 

rendah terdapat pada sponge cake dari 60% substitusi tepung pisang yaitu 115,31 

kkal/takaran saji. Kadar lemak total semua perlakuan sponge cake per takaran saji tidak 

melebihi syarat yang ditetapkan oleh BPOM (2016), yaitu 18 g lemak total. 

 

4.3. Analisa Sensori 

 

Warna merupakan salah satu atribut penting suatu produk pangan yang menjadi 

penilaian pertama bagi konsumen (Meilgaard et al., 2007). Pada atribut warna (Tabel 

5.), sponge cake dari 100% tepung terigu memiliki skor yang paling tinggi yaitu 4,86, 

sedangkan sponge cake dari subtitusi 60% substitusi tepung pisang memiliki skor yang 

paling rendah yaitu 2,51. Atribut warna sponge cake dipengaruhi oleh penggunaan telur, 

serta reaksi maillard dan karamelisasi pada saat pemanggangan (Winarno, 2004). 

Perbedaan warna sponge cake pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

Pada atribut aroma (Tabel 5.), sponge cake dari 100% tepung terigu memiliki skor 

paling tinggi yaitu 4,43, sedangkan sponge cake dari subtitusi 40% tepung pisang 

memiliki skor paling rendah yaitu 3,21. Stubstitusi tepung pisang pada produk sponge 

cake tidak mempengaruhi tingkat penerimaan panelis terhadap atribut aroma sponge 

cake, karena dari semua sampel sponge cake yang disajikan dapat diterima. Tepung 

pisang memiliki rasa dan aroma yang khas sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

campuran berbagai jenis (Silfia, 2012). Aroma pisang yang khas dihasilkan dari 

berbagai senyawa volatil seperti alkohol, aldehid, keton, ester amil, dan ester butil 

(Occeeña-Po, 2006).   

 

Pada atribut rasa (Tabel 5.), sponge cake dari 100% tepung terigu memiliki skor paling 

tinggi yaitu 4,38, sedangkan sponge cake dari substitusi 60% tepung pisang memiliki 

skor paling rendah yaitu  3,59. Penambahan tepung pisang pada produk sponge cake 
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tidak mempengaruhi tingkat penerimaan panelis terhadap parameter rasa sponge cake, 

karena dari semua sampel sponge cake yang disajikan dapat diterima. Hal ini 

disebabkan oleh tepung pisang memiliki rasa dan aroma yang khas sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan campuran berbagai jenis makanan (Silfia, 2012).  

 

Tekstur adalah besarnya tekanan yang dibutuhkan untuk merubah bentuk produk dan 

dideskripsikan dengan cara dirasakan dengan mulut ketika produk digigit, dikunyah, 

ditelan maupun diraba menggunakan jari (Cauvain, 2004). Sponge cake memiliki 

tekstur yang padat dan berpori (Hoseney, 1986). Pada atribut tekstur (Tabel 5.), sponge 

cake dari 100% tepung terigu memiliki skor paling tinggi yaitu 4,05, sedangkan sponge 

cake dari substitusi 40% tepung pisang memiliki skor paling rendah yaitu 3,35. Tepung 

pisang menyebabkan gluten menjadi terganggu sehingga tidak dapat membentuk massa 

elastis dan menyebabkan tekstur sponge cake menjadi tidak kokoh (Fance, 1966).  

 

Overall merupakan kesatuan dari parameter warna, aroma, rasa, dan tekstur yang 

membentuk keseluruhan cita rasa suatu produk pangan. Pada atribut overall (Tabel 5.), 

sponge cake dari 100% tepung terigu memiliki skor paling tinggi yaitu 4,49, sedangkan 

sponge cake dari substitusi 60% tepung pisang memiliki skor paling rendah yaitu 3,16. 

Sponge cake dari substitusi 40% tepung pisang memiliki skor yang lebih tinggi pada 

atribut warna dan rasa, sedangkan sponge cake dari subtitusi 60% tepung pisang 

memiliki skor yang lebih tinggi pada atribut aroma dan tekstur. Sponge cake dari 

subtitusi 40% tepung pisang tidak berbeda nyata dengan sponge cake dari substitusi 

60% tepung pisang. Namun dari kedua konsentrasi tersebut skor overall paling tinggi 

pada sponge cake 40% tepung pisang, sehingga panelis cenderung lebih mementingkan 

atribut warna dan rasa sebagai penentu penerimaan sponge cake. 

 

Berdasarkan hasil analisa sensori, menunjukkan bahwa sponge cake substitusi 20% 

tepung pisang memiliki skor paling tinggi pada semua atribut sensori, jika dibandingkan 

dengan sponge cake substitusi tepung pisang lainnya. Skor seluruh atribut sensori 

sponge cake 20% substitusi tepung pisang berada diantara 3 dan 4 yang menunjukkan 

bahwa tingkat kesukaan seluruh atributnya antara suka dan sangat suka, sehingga 

sponge cake 20% substitusi tepung pisang paling dapat diterima oleh panelis. 
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