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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Semakin meningkatnya kejadian penyakit degeneratif menyadarkan sebagian 

masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat. Perubahan gaya hidup menyebabkan 

terjadinya perubahan pola makan yang cenderung memiliki kandungan lemak, garam, 

dan gula yang tinggi (Popkin, 2002 dalam FAO 2004). Pola makan yang tidak sehat 

dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Konsumsi makanan yang banyak 

mengandung lemak jenuh dapat meningkatan prevalensi beberapa penyakit kronis 

seperti obesitas, diabetes, kanker, tumor, dan jantung koroner (Cleary et al., 2004; 

Myles, 2014). Kesadaran masyarakat akan besarnya hubungan antara konsumsi 

makanan dan timbulnya penyakit telah mengubah pandangan bahwa makanan tidak 

hanya sekedar untuk mengenyangkan saja tetapi juga sebagai sumber zat gizi dan ikut 

berperan penting dalam kesehatan. Peningkatan kesadaran akan pola makan yang sehat 

dan seimbang dapat menunjang kesehatan seseorang secara optimal, menyebabkan 

perlunya adanya penelitian mengenai potensi bahan pangan yang dapat digunakan 

sebagai fat mimetics (senyawa yang dapat memberikan mouthfeel, mengikat air, dan 

menggantikan peran lemak dalam makanan).  

 

Lemak memiliki peran untuk memberi sensasi rasa lezat, emulsifier, shortening, dan  

memberi aroma khas serta membentuk tekstur yang empuk dan lembut. Sebagian besar 

produk bakery yang mengandung lemak cukup tinggi, terutama jenis cake. Sponge cake 

adalah salah satu jenis cake yang memiliki komposisi lemak tinggi dan digemari mulai 

dari anak kecil hingga dewasa sehingga perlu adanya substitusi dengan fat mimetics 

untuk menurunkan penggunaan lemak pada sponge cake. Maka dari itu perlu adanya 

penurunan jumlah lemak pada sponge cake, salah satu caranya dengan menggunakan fat 

mimetics sebagai bahan pengganti lemak dalam produk tersebut. Fat mimetics cocok 

dijadikan sebagai salah satu alternatif bahan pengganti lemak karena dapat berfungsi 

meniru sifat dan fungsi lemak dalam produk pangan seperti karbohidrat dan protein 

(Serin dan Sayar, 2016). Labu kuning adalah salah satu bahan berbasis karbohidrat yang 

dapat berperan sebagai fat mimetics. Labu kuning tersusun atas beberapa karbohidrat 

seperti pektin, pati dan gula sederhana (Pandya dan Ramana, 2010). Karbohidrat 
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tersebut dapat berperan dalam pengikatan air sehingga dapat menggantikan lemak 

dengan meniru sifat dan fungsinya (Ong et al., 2015). Namun setiap buah labu kuning 

memiliki tingkat kematangan yang berbeda-beda sehingga kandungan karbohidrat yang 

dimiliki setiap labu juga berbeda. Hal tersebut menyebabkan perbedaan kualitas peran 

labu kuning sebagai fat mimetics dalam pengikatan air.   

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Sponge Cake 

Cake adalah produk bakeri yang memiliki kandungan lemak, gula, dan moisture content 

yang tinggi (Ashurst, 1999). Sponge cake adalah salah asatu jenis cake dengan metode 

foam. Penggunaan lemak pada kue berfungsi untuk meningkatkan aerasi 

(pemerangkapan udara), meningkatkan rasa gurih, tekstur empuk, dan aroma dari 

produk (Matz,1992). 

 

1.2.2. Fat Mimetics 

Fat replacer adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menggantikan lemak namun 

menghasilkan produk dengan karakteristik tekstur dan atribut sensori yang menyerupai 

lemak namun mengandung kalori yang lebih rendah (Bath et al.,1992 dalam Serin dan 

Sayar, 2016). Bahan yang digunakan sebagai fat replacer berbasis protein, karbohidrat, 

lemak atau kombinasinya, Menurut Ognean et al. (2006), ada dua jenis fat replacer 

yaitu fat mimetics dan fat substituses. Fat mimetics adalah makromolekul yang memiliki 

struktur kimia yang berbeda namun dapat berfungsi meniru sifat dan fungsi lemak 

dalam produk pangan seperti karbohidrat dan protein. Fat mimetics akan membentuk 

gel dan mengikat air sehingga menghasilkan karakteristik seperti pelumas yang 

menyerupai fungsi lemak (Yackel dan Cox, 1992 dalam Serin dan Sayar, 2016). Fat 

substitute adalah substansi yang memiliki sifat fisik dan struktur kimia yang mirip 

dengan lemak. Fat substitute stabil pada suhu penggorengan, sedangkan fat mimetics 

stabil pada suhu pemanggangan produk bakery tapi tidak pada suhu penggorengan 

karena akan mengalami karamelisasi atau denaturasi pada suhu tinggi.   

 

1.2.3. Labu Kuning 

Labu kuning (Cucurbita moschata) adalah salah satu jenis buah labu yang memiliki 

nilai gizi yang baik, umur simpan panjang, dan bisa tumbuh di suhu tropis termasuk 
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Indonesia. Labu kuning kaya akan mineral, vitamin A, vitamin C, pektin, dan serat. 

Warna kuning dari labu  mengandung beta karoten yang tinggi yang berfungsi sebagai 

antioksidan sehingga membantu melindungi tubuh dengan menetralkan molekul 

oksigen jahat yang disebut juga radikal bebas. Labu kuning dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotiledonae  

Ordo  : Cucurbitales  

Familia : Cucurbitaceae  

Genus  : Cucurbita  

Species : Cucurbita moschata 

(USDA, 2008) 

 

Pemilihan labu kuning jenis Curcubita moschata karena memiliki kandungan lemak 

yang rendah dapat dilihat pada Tabel 1. Labu jenis ini banyak dihasilkan di Indonesia. 

Kandungan lemak yang terkandung termasuk rendah dan kadar karbohidrat pada jenis 

labu tersebut tidak terlalu rendah maupun tinggi.  

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Labu Kuning Matang pada Jenis yang Berbeda 

Kandungan Nutrisi  
Spesies 

C. pepo C. moschata C.maxima 

Karbohidrat (g/kg) 26.23 ± 0.20
a
 43.39 ± 0.84

b
 133.53 ± 1.44

c
 

Protein (g/kg) 2.08 ± 0.11
a
 3.05 ± 0.65

a
 11.31 ± 0.95

b
 

Lemak (g/kg) 0.55 ± 0.14
a
 0.89 ± 0.11

b
 4.20 ± 0.23

c
 

Serat (g/kg) 3.72 ± 0.02
a
 7.41 ± 0.07

b
 10.88 ± 0.35

c
 

Abu (g/kg) 3.44 ± 0.04
a
 10.36 ± 0.01

b
 10.53 ± 0.11

c
 

Moisture (g/kg) 967.70 ± 0.15
c
 942.31 ± 0.08

b
 840.43 ± 0.17

a
 

(Kim et al., 2012) 

 

Pada tahap pematangan, bentuk, warna, dan komposisi nutrisi pada buah labu kuning 

mentah akan berbeda dengan labu kuning matang. Pada buah labu kuning matang, 

kandungan protein, serat, karbohidrat, mineral, dan beta karotein semakin meningkat. 

Tekstur pada buah labu kuning yang masih mentah lebih keras karena banyaknya 
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kandungan pati, pektin, dan selulosa yang menyusun dinding sel. Karbohidrat kompleks 

tersebut akan mengalami depolimerisasi sehinga terdegradasi menjadi karbohidrat 

sederhana yaitu sukrosa, ribosa, fruktosa. Komposisi kimia buah labu kuning mentah 

hingga matang dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Labu Kuning pada Tingkat Kematangan yang Berbeda 

Komposisi  Kimia 
Tahap Kematangan Buah 

Muda Sebelum Matang Matang 

Total Karotenoid 

(mg/100 g) 

0.25±0.051 0.35±0.005 1.5±0.005 

Lycopene 

(mg/100 g) 

0.38±0.008 0.32±0.004 1.01±0.005 

Total karbohidrat 

(mg/g) 

6.663±0.017 7.322±0.047 12.718±0.017 

Gula reduksi 

(mg/g) 

1.982±0.006 2.402±0.011 4.100±0.013 

Non-gula reduksi 

(mg/g) 

4.683±0.022 4.920±0.054 8.595±0.003 

Protein 

(mg/g) 

28.72±0.121 42.72±0.601 56.68±0.102 

Phenols 

(mg/g) 

0.486±0.005 0.314±0.005 0.815±0.007 

Minyak (%) - - - 

Serat (%) 1.62 1.86 1.94 

Ukuran (cm) 15.4 x 18.9 20.3 x 23.6 25.3 x 21.7 

(Pandya dan Ramana, 2010) 

 

Buah labu kuning dilakukan blanching dengan cara dikukus selama 15 menit.Tujuan 

dilakukan proses tersebut adalah untuk menginaktivasi enzim dan melunakkan tekstur 

sehingga tekstur akhir produk yang dihasilkan tetap lembut. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil dari proses blanching adalah ketebalan, ukuran, dan suhu yang 

digunakan selama proses berlangsung (Sugiyono, 1992 dalam Primasari 2006). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Primasari (2006), komposisi gizi antara buah 

labu kuning dan puree labu kuning yang sudah dikukus tidak menunjukkan banyak 

perbedaan. Komposisi gizi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Komposisi Kimia Labu Kuning pada Buah Labu Kuning dan Puree Labu 

Kuning 

Komponen zat gizi Satuan 
Komposisi Kimia 

Buah Labu Kuning Puree Labu Kuning 

Air % 89.90-92.11 89.93-92.12 

Protein % 1.17-2.15 1.84-1.85 

Lemak % 0.05-0.08 0.07-0.08 

Abu % 0.36-0.90 0.39-0.094 

Karbohidrat % 6.31-6.98 5.567-7.40 

Serat Kasar % 0.63-0.95 0.82-0.89 

pH - 6.65-6.66 6.30-6.38 

(Primasari,2006) 

 

Karbohidrat kompleks seperti pektin bersama air akan mengalami proses gelatinisasi. 

Amilosa tidak memiliki cabang pada strukturnya dan berukuran lebih kecil, sedangkan 

amilopektin memilik struktur yang bercabang membentuk double helix dan ukuran 

partikel yang besar (Mailhot dan Paton, 1988 dalam Imanningsih, 2012). Ikatan rangkap 

amilopektin akan lepas dan renggang apabila pati dipanaskan dan menyebabkan 

terputusnya ikatan hidrogen. Semakin banyak air yang masuk ke dalam granula dan pati 

membengkak pada saat mencapai suhu optimum karena semakin banyak ikatan 

hidrogen yang terputus (Tako et al., 2014). Jumlah air bebas pada bagian luar granula 

pati menjadi berkurang. Kandungan karbohidrat sederhana dan pektin pada puree labu 

kuning menyebabkan labu kuning dapat dijadikan sebagai fat mimetics. Menurut Ong et 

al. (2015), pektin berfungsi sebagai pelumas dan mengikat air melalui proses 

gelatinisasi sehingga meningkatkan tekstur lembut dari kue. Labu kuning mengandung 

pektin sebanyak 0,89% (Santoso et al., 2006). Menurut Fachruddin (1997), jumlah 

pektin yang ideal untuk pembentukan gel berkisar 0,75 – 1,5%. Gula sederhana 

berperan dalam membantu penyerapan air (Ong et al., 2015). 

 

1.2.4. Telur  

Ada dua bagian pada telur yaitu putih telur dan kuning telur. Ovalbumin, ovomukoid, 

ovomucin, dan lysozyme adalah beberapa jenis protein penyusun putih telur 

(Abeyrathne et al., 2013), sedangkan kuning telur sebagian besar tersusun oleh lecithin. 

Albumin dapat mengembangkan adonan karena protein terdenaturasi pada saat proses 

pengocokan membentuk busa. Gugus hidrofilik dan hidrofobik dalam protein 
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membantu proses penyerapan udara selama proses proses pengocokan berlangsung dan 

membentuk lapisan film sehingga busa yang terbentuk menjadi stabil (Lomakina dan 

Mikova, 2006). Penyimpanan telur yang terlalu lama dapat menurunkan kemampuan 

putih telur dalam pembentukan busa (Silversides dan Budgell, 2004 dalam Lomakina 

dan Mikova 2006). Kuning telur yang mengandung banyak lemak dapat berfungsi 

sebagai pengemulsi dan pengempuk (Matz, 1992).  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh labu kuning (Curcubita moschata) 

matang sebagai fat mimetics berbasis karbohidrat pada sponge cake rendah lemak, serta 

mengetahui formulasi yang optimum  dari sponge cake rendah lemak.   


