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4. PEMBAHASAN 

 

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

tinggi (Ashurst, 1999). Sponge cake adalah salah satu jenis cake dengan metode foam. 

Kandungan lemak sponge cake lebih rendah dibandingkan produk bakeri lainnya seperti 

cookies dan  brownies. Namun sponge cake banyak disajikan dua layer cake dan diberi 

whipped cream pada bagian tengah, serta diberi topping yang mengandung banyak lemak 

seperti butiran coklat atau keju sehingga perlu adanya penurunan kadar lemak pada sponge 

cake. Labu kuning jenis Curcubita moschata memiliki kandungan lemak yang rendah. Labu 

kuning memiliki karakteristik kimia yang dapat meningkatkan nilai kandungan nutrisi dalam 

sponge cake seperti banyak mengandung gula sederhana, protein, phenols, lycopene, dan beta 

karoten((Kim et al., 2012; Pandya dan Ramana, 2010).  Beta karoten dalam labu kuning tidak 

hanya dapat berperan sebagai antioksidan, namun juga dapat  meningkatkan tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna sponge cake (pada tabel 5 dan 16).  

 

4.1. Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan untuk mengetahui perlakuan formulasi sponge cake rendah lemak 

terbaik dan diterima oleh responden. Terdapat 6 konsentrasi penambahan puree labu kuning 

yang diuji 0% (kontrol), 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60%. Pengujian yang digunakan pada 

penelitian pendahuluan adalah uji ranking hedonic. Ada 5 atribut yang diamati pada uji ini 

yaitu warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall. Berdasarkan atribut warna, sponge cake 

dengan penambahan puree labu kuning sebanyak 20% hingga 40% menunjukkan hasil tidak 

berbeda nyata dengan kontrol. Namun, sponge cake dengan penambahan labu kuning 

sebanyak 50% dan 60% memiliki warna yang lebih disukai oleh panelis. Berdasarkan atribut 

aroma, sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 20% da 30% lebih disukai.  

Namun sponge cake dengan penambahan puree labu 40%, 50% dan 60% memiliki warna, 

tekstur, dan overall lebih disukai oleh panelis apabila dibandingkan dengan penambahan 

puree labu kuning 20% dan 30%. Berdasarkan atribut rasa, sponge cake tiap perlakuan tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan. Maka dari itu, sponge cake dengan penambahan puree 

labu kuning 0% (kontrol), 40%, 50%, dan 60% yang akan digunakan untuk diuji selanjutnya. 

Penambahan vanilla essens digunakan untuk meningkatkan aroma, sedangkan penambahan 

garam digunakan untuk meningkatkan rasa gurih pada sponge cake.  Uji yang dilakukan pada 

penelitian utama meliputi uji fisik, kimia, dan organoleptik (rating hedonic).  
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4.2. Karakteristik Fisik Sponge Cake 

4.2.1. Warna Sponge Cake  

Nilai L* pada chromameter menunjukkan tingkat kecerahan. Semakin tinggi nilai yang 

didapat, maka semakin terang suatu produk. Penampakan warna sponge cake (Tabel 6.), 

diketahui bahwa semakin tinggi penambahan puree labu kuning pada sampel maka semakin 

rendah nilai kecerahan (L*). Pada Tabel 13 dan Gambar 12 dapat dilihat bahwa penambahan 

puree labu kuning menyebabkan meningkatnya kandungan karbohidrat dalam sponge cake. 

Karbohidrat tersebut akan mengalami proses karamelisasi dan maillard pada saat pemanasan 

yang menghasilkan warna kecokelatan sehingga warna sponge cake menjadi semakin gelap 

(Ramadhani dan Murtini, 2017). Reaksi Maillard merupakan reaksi antara gugus amino yang 

bebas dari protein dan gugus hidroksil dari gula reduksi membentuk ikatan (Ashurst, 1999). 

Selain itu, warna gelap dari sponge cake rendah lemak dikarenakan oleh volume 

pengembangan yang semakin menurun sehingga pori-pori pada cake semakin padat.  

 

Nilai a* menunjukkan warna hijau (a*negatif) hingga warna merah (a* positif). Pada hasil 

penelitian parameter a* dapat diketahui bahwa penambahan puree labu kuning menyebabkan 

nilai a*negatif (hijau) semakin menurun dan cenderung menuju pada nilai 0. Nilai b* 

menunjukkan warna biru (b* negatif) hingga  warna kuning (b*positif). Berdasarkan tabel 6., 

menunjukkan bahwa penambahan puree labu kuning mempengaruhi warna parameter b yang 

dihasilkan. Peningkatan jumlah puree labu kuning pada sponge cake menyebabkan warna 

cake menjadi semakin berwarna kuning.  Apabila dihubungkan dengan kadar beta karoten 

pada tabel 15, peningkatan warna kuning pada sponge cake dikarenakan peningkatan kadar 

beta karoten pada produk yang ditambahkan puree labu kuning. Menurut Hendry dan 

Houghton (1996), pigmen karotenoid pada puree labu kuning merupakan pewarna alami yang 

memberi warna kuning hingga oranye.  

 

4.2.2. Tingkat Kekerasan Sponge Cake 

Penambahan konsentrasi puree labu kuning mempengaruhi profil tekstur pada sponge cake. 

Pada tabel 7  dapat dilihat bahwa peningkatan konsentrasi puree labu kuning dalam sampel 

menyebabkan peningkatan kekerasan sponge cake pula. Nilai kekerasan sponge cake 

terendah didapatkan oleh sampel kontrol, sedangkan nilai kekerasan sponge cake tertinggi 

didapatkan oleh sampel dengan penambahan puree labu kuning 60%. Hardness yang lebih 

tinggi dibandingkan sponge cake kontrol disebabkan karena adanya penurunan jumlah lemak 

pada tiap perlakuan. Menurut Bennion dan Hughes (1975), lemak berperan penting sebagai 
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shortening yaitu dengan memutus jaringan gluten sehingga cake menjadi lebih lembut. 

Substitusi lemak dengan bahan fat mimetics lebih dari 50% menyebabkan kualitas overall dan 

kelembutan menjadi menurun (Campbell et al., 1994 dalam  Zoulias et al., 2002).  

 

4.2.3. Volume Pengembangan Sponge Cake 

Pada Tabel 8 dan gambar 6, nilai volume pengembangan tertinggi terdapat pada sampel 

kontrol, sedangkan nilai volume pengembangan terendah pada sampel dengan penambahan 

puree labu kuning 60%. Peningkatan konsentrasi puree labu kuning pada sponge cake 

menghasilkan volume pengembangan yang semakin menurun. Pembentukan pori pada cake 

diawali dengan menguapnya air yang ada pada adonan.  Air yang terperangkap akan menjadi 

sistem emulsi yaitu oil in water (o/w) (Gaonkar dan Andrew, 2006). Penurunan kuning telur 

yang ditambahkan pada bahan menyebabkan sistem emulsi menjadi tidak stabil. Hal tersebut 

dikarenakan dalam kuning telur mengandung lesitin yang memiliki fungsi sebagai emulsifier 

(McClements, 2004). Emulsifier menyebabkan air dan lemak menjadi emulsi yang stabil dan 

distribusi pori menjadi rata dan seragam (Winarno, 1984). 

 

Labu kuning memiliki kandungan pati, pektin, dan gula sederhana yang dapat mengikat air 

dalam adonan dengan membentuk gel. Gelatinisasi tersebut terjadi karena adanya proses 

pemecahan ikatan intermolekuler antara O-6 pada amilosa dengan OH-2 pada amilopektin 

saat dipanaskan (Tako et al., 2014). Gula sederhana, pektin, dan pati pada labu kuning dapat 

memerangkap air sehingga membentuk pori akibat air yang teruapkan pada saat pemanasan. 

Walaupun dapat mengikat air, pektin, pati, dan gula sederhana tidak dapat membentuk sistem 

emulsi sestabil dengan menggunakan margarin sehingga volume pengembangan yang 

dihasilkan dari sponge cake dengan penambahan puree labu kuning tidak sebaik volume 

pengembangan pada sponge cake kontrol. (Ong et al., 2015).  

 

4.3. Karakteristik Kimia Sponge Cake 

4.3.1. Kadar Air 

Air menjadi salah satu komponen utama pada bahan pangan dalam menentukkan 

karakteristik produk akhir meliputi rasa, daya tahan, penerimaan, dan tekstur (Winarno et al, 

1984). Metode yang digunakan untuk pengujian kadar air sponge cake rendah lemak adalah 

thermogravimetri, dimana prinsip metode ini dengan menguapkan kandungan air di dalam 

produk dengan pemanasan (Winarno et al., 1984).  Pada pengujian ini, yang terhitung sebagai 

kadar air yaitu air bebas dan air terikat lemah pada jaringan hidrokoloid, sedangkan air yang 

terikat kuat pada produk tidak dapat teruapkan (Winarno et al., 1984). 
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Menurut USDA (2018), kadar air pada sponge cake yaitu 25,10 gram per 100 gram. Kadar 

tersebut sama dengan sponge cake kontrol, sedangkan kadar air pada sponge cake komersial, 

sponge cake dengan penambahan puree labu kuning konsentrasi 40%, 50%, dan 60% 

melebihi kadar air sponge cake pada tabel gizi USDA. Berdasarkan tabel 9, kadar air sponge 

cake meningkat seiring penambahan puree labu kuning. Peningkatan tersebut dipengaruhi 

oleh kandungan air dalam bahan pangan yang digunakan dan ikatan antar bahan yang terjadi 

selama proses pembuatan. Perbedaan kadar air yang dihasilkan dipengaruhi oleh perbedaan 

konsentrasi puree labu kuning matang dan margarin ke dalam adonan. Kadar air pada puree 

labu kuning lebih tinggi dibandingkan pada margarin. Menurut SNI (2002), air yang 

terkandung dalam margarin maksimal sebesar 18%, sedangkan kandungan air pada puree 

labu kuning berkisar antara 89,93-92,12% (Primasari, 2006).  

 

Labu kuning matang mengandung pektin, pati, dan gula reduksi seperti glukosa, maltosa, dan 

galaktosa (Pandya dan Ramana, 2010). Komponen-komponen tersebut dapat mengikat air 

pada saat pencampuran dengan cara membentuk matriks sehingga kadar air pada produk 

dengan penambahan puree labu kuning lebih tinggi daripada kontrol. Pektin merupakan salah 

satu serat larut yang terkandung dalam labu kuning. Pektin dapat membentuk gel bersama 

dengan air sehingga dapat memerangkap dan mempertahankan air pada adonan. Selain itu, 

keberadaan lemak dapat mengganggu ikatan air dengan karbohidrat pada saat pencampuran 

bahan. Lemak akan melapisi dan membentuk ikatan kompleks dengan amilosa pada pati. 

Pada saat gelatinasi, granula pati akan berinteraksi dengan air menyebabkan air menjadi 

terikat dan susah menguap pada saat pemanggangan. Namun lemak akan menghambat kontak 

intrapartikel tersebut sehingga pelepasan air dalam adonan semakin banyak dan 

menyebabkan terbentuknya kompleks (Coultate, 2002).  

 

4.3.2. Kadar Abu 

Sumber utama mineral yang terdapat dalam sponge cake berasal dari margarin, garam, tepung 

terigu, dan puree labu kuning. Kandungan garam natrium pada margarin merk “blueband” 

memiliki sebanyak 0,83 gram dalam 100 gram (Blueband, 2019). Tepung terigu merk 

“segitiga biru” yang digunakan memiliki kadar abu yaitu maksimal 0,64% (Bogasari, 2019). 

Berdasarkan tabel 10 didapatkan hasil bahwa kadar abu sponge cake meningkat seiring 

penambahan puree labu kuning. Kadar abu dari sponge cake dengan penambahan puree labu 

kuning 40% dan 50% tidak ada beda nyata. Pada kontrol, sampel tidak diberi penambahan 
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labu kuning sehingga mineral yang terkandung dalam sponge cake kontrol dan komersial 

paling rendah apabila dibandingkan sponge cake yang diberi penambahan puree labu kuning. 

Hal tersebut dikarenakan labu kuning jenis “Cucurbita moschata” memiliki kandungan 

mineral yang cukup tinggi. Menurut teori dari Primasari (2006) kandungan abu pada puree 

labu kuning dengan basis kering adalah 4,96 hingga 7,47%, sedangkan kadar abu pada tepung 

terigu merk “segitiga biru” maksimal 0,64% dan kandungan garam natrium pada margarin 

merk “blueband” memiliki sebanyak 0,83% (Blueband, 2019; Bogasari, 2019). Beberapa 

jenis mineral yang terkandung dalam labu kuning adalah kalsium, fosfor, besi, dan kalium 

(Hendrasty, 2003; Setiawan et al., 2014). Menurut tabel gizi USDA (2018), total kadar abu 

pada sponge cake yaitu 1,9 gram per 100 gram. Kadar abu dari sponge cake dengan 

penambahan puree labu kuning 60% lebih tinggi daripada kadar abu sponge cake pada tabel 

gizi USDA, sedangkan kadar abu dengan perlakuan lainnya lebih rendah dari standar sponge 

cake menurut USDA.  

 

4.3.3. Kadar Lemak 

Lemak dalam produk cake dapat berfungsi sebagai shortening, pemberi tekstur, cita rasa, dan 

kalori (Winarno, 1984). Menurut WHO (2018), kadar lemak dalam makanan kurang dari 

30% dari asupan energi. Tabel 11 menunjukkan hasil semakin banyak penambahan puree 

labu kuning pada sponge cake,semakin menurun pula kadar lemak dalam sampel. Kadar 

lemak antara sponge cake kontrol pembanding dan kontrol komersial tidak berbeda nyata, 

namun apabila dibandingkan dengan sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 

berbeda nyata. Penurunan kadar lemak pada sponge cake dikarenakan pergantian konsentrasi 

margarin dan kuning telur dengan puree labu kuning, dimana puree labu kuning memiliki 

kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan margarin dan kuning telur. 

Kandungan lemak total dalam margarin merk “blueband” yang digunakan yaitu 66,67% atau 

10 gram  total lemak dalam 15 gram margarin (Blueband, 2019). Kandungan lemak dalam 

kuning telur yaitu 34%. Berdasarkan penelitian Kim et al (2012), kandungan lemak pada labu 

kuning yaitu.0,89 mg/kg. Selain itu, peningkatan kadar air pada adonan akibat penambahan 

puree labu kuning menyebabkan lemak sulit terekstraksi (Coultate, 2002). 

 

4.3.4. Kadar Protein 

Protein tersusun atas asam amino yang mengandung kompnen C, H O,dan N yang dapat 

berfunsgi sebagai pembentuk struktur dalam bahan pangan (Winarno, 1984). Metode 

Kjeldahl digunakan untuk mengetahui kandungan protein kasar dalam bahan pangan karena 
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yang terukur adalah kadari Nitrogen (Winarno, 1984). Berdasarkan tabel gizi USDA (2018), 

kandungan protein pada sponge cake yaitu 5,3 gram per 100 gram. Kadar protein sponge cake 

kontrol, penambahan puree labu kuning 50% dan 60% tidak melebihi kadar protein sponge 

cake pada tabel gizi USDA. Kadar protein sponge cake dengan penambahan puree labu 

kuning 40% melebihi standar USDA, namun kadar protein antar perlakuan tidak berbeda 

nyata (pada tabel 12).  

 

Sumber utama protein pada sponge cake yaitu berasal dari putih telur  dan tepung terigu. 

Jumlah penambahan putih telur dan tepung terigu tiap perlakuan sama sehingga 

menyebabkan kadar protein antar sampel tidak berbeda nyata. Putih telur tersusun oleh 

protein telur yaitu ovalbumin (54%), ovotransferrin (12%), ovomukoid (11%), ovomucin 

(3.5%), dan lysozyme (3.5%) (Abeyrathne et al., 2013). Tepung terigu merk “segitiga biru” 

yang digunakan mengandung kadar protein 11-12,5% (Bogasari, 2019). Ketika bercampur 

dengan air, kandungan gluten dalam tepung menyebabkan adonan menjadi viskoelastis. 

Gluten terdiri atas 2 fraksi protein yaitu glutenin dan gliadin. Glutenin termasuk high 

molecular weight protein yaitu dari 150.000 hingga 3 juta dalton, sedangkan gliadin termasuk 

low molecular weight protein yaitu berkisar antara 25.000 hingga 100.000 dalton (Eskin, 

1990). Namun apabila dibandingkan dengan kontrol, kadar protein kontrol lebih rendah 

dibandingkan perlakuan. Perbedaan tersebut dikarenakan margarin merk “blueband” yang 

digunakan tidak mengandung protein, sedangkan puree labu kuning mengandung protein 

sebanyak 1,84-1,85% (Primasari, 2006).  

 

4.3.5. Kadar Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan salah satu sumber kalori yang diperlukan oleh tubuh yang berperan 

penting dalam menentukkan karakteristik dan kualitas dari bahan pangan seperti rasa, tekstur, 

dan warna (Winarno, 1984). Karbohidrat dihitung secara by difference yaitu dengan 

mengurangkan seratus persen dengan persen total jumlah protein, lemak, air, dan abu dalam 

bahan pangan (Winarno, 1984). Hasil analisis karbohidrat (Tabel 13), kandungan karbohidrat 

pada sponge cake meningkat seiring dengan penambahan puree labu kuning. Berbagai jenis 

karbohidrat banyak ditemukan pada labu kuning seperti pektin, gula sederhana, dan pati. 

Teori tersebut didukung oleh penelitian Kim et al (2012), daging labu kuning jenis Curcubita 

moschata memiliki kandungan yang tinggi yaitu 43,39 g/kg. Menurut tabel gizi USDA 

(2018), nilai carbohydrate by difference dari sponge cake adalah 53 gram dalam 100 gram 
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sponge cake. Kadar karbohidrat pada semua perlakuan lebih rendah daripada kadar 

karbohidrat pada tabel gizi USDA.  

 

4.3.6. Kalori 

Berdasarkan tabel 14, didapatkan hasil bahwa semakin meningkat penambahan puree labu 

kuning, semakin meningkat pula kandungan karbohidrat, namun terjadi penurunan 

kandungan lemak dalam tiap sampel. Penambahan puree labu kuning menyebabkan 

penurunan jumlah kalori. Kandungan total kalori paling rendah yaitu sponge cake 

penambahan puree labu kuning 60%, sedangkan nilai total kalori tertinggi didapatkan oleh 

sponge cake kontrol. Total kalori pada sponge cake tiap perlakuan terdapat perbedaan 

signifikan. Penurunan total kalori disebabkan oleh menurunnya kandungan lemak tiap sampel 

terutama penurunan kandungan asam lemak jenuh dalam produk. Margarin mengandung 

asam lemak jenuh yang cukup tinggi. Asam lemak jenuh yang dihasilkan dalam proses 

pembuatan margarin adalah ketika minyak nabati dihidrogenasi untuk membentuk struktur 

menjadi semi padat atau lemak padat (Morris dan Vaisey, 2003). Berdasarkan data informasi 

nilai gizi Blueband (2019), kandungan lemak jenuh dalam margarin merk “Blueband” yaitu 

sebesar 26,67% atau 4 gram total lemak jenuh dalam 15 gram margarin. Lemak menjadi salah 

satu kontribusi terbesar dalam perhitungan total kalori karena satu gram lemak akan 

dikonversikan menjadi 9 kkal. Dalam satu gram karbohidrat dan protein akan dikonversikan 

menjadi 4 kkal (Singh et al., 2018).  

 

4.3.7. Kadar Beta Karoten 

Semakin banyak penambahan puree labu kuning pada sponge cake, semakin meningkat pula 

kadar beta karoten dalam sampel. Menurut Carvalho et al. (2012), labu kuning jenis 

Curcubita moschata memiliki kandungan beta karoten yang tinggi. Beta karoten dalam 

Curcubita moschata dapat berfungsi sebagai antioksidan (Dinu et al., 2016) dan pemberi 

warna tambahan pada sponge cake. Karoten masuk dalam golongan 

Tetraterpenoid/Carotenoid. Karotenoid terkristalisasi pada berbagai bentuk sehingga 

menimbulkan warna yang berbeda juga mulai dari orang-kuning hingga violet hitam, 

tergantung dari bentuk dan ukuran partikelnya. Kristal tersebut sangat sensitif terhadap udara 

dan cahaya sehingga harus disimpan dalam kondisi vakum. Karotenoid juga bersifat rentan 

terdegradasi oleh enzim lipogenase (Hendry dan Houghton, 1996). Beta karoten hilang pada 

pemanasan dengan suhu lebih dari 100 ̊C (Hendry dan Houghton, 1996), sedangkan adonan 

dioven hingga 180 ̊C pada proses pembuatan sponge cake sehingga banyak kandungan beta 
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karoten yang hilang. Sponge cake rendah lemak yang memiliki vitamin A tertinggi yaitu 

dengan penambahan puree labu kuning 60%. Kandungan beta karoten dalam 100 gram 

sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 60% yaitu 213,37 microgram. 

Berdasarkan data AKG (2013), kebutuhan vitamin A pada laki-laki yaitu 600 microgram, 

sedangkan pada wanita sebesar 500 microgram, sehingga mengonsumsi sponge cake dengan 

penambahan puree labu kuning 60% sebanyak 250-300 gram sudah dapat mencukupi 

kebutuhan vitamin A pada wanita dan laki-laki dalam sehari.   

 

4.4. Karakteristik Sensori Sponge Cake 

Analisa organoleptik sponge cake rendah lemak dilakukan menggunakan uji rating hedonik. 

Terdapat 5 atribut yang diuji meliputi warna, aroma, tekstur, rasa, dan overall. Hasil 

pengujian organoleptik (Tabel 2.) menunjukkan masing-masing perlakuan.  

4.4.1. Warna  

Warna merupakan salah satu atribut utama dalam penilaian terhadap kualitas dan kesukaan 

dari suatu produk (Tarwendah, 2017). Hasil Tabel 12 menunjukkan masing-masing perlakuan 

memiliki nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata berdasarkan atribut warna. Penilaian warna 

kuning oleh panelis menjadi kurang akurat dikarenakan lampu yang tersedia pada booth 

laboratorium analisa sensori hanya ada warna kuning dan merah menyebabkan penilaian 

panelis terhadap warna menjadi kurang akurat. Warna kuning pada sponge cake berasal dari 

pigmen karotenoid yang berasal dari puree labu kuning, kuning telur, dan margarin. Hal 

tersebut didukung oleh teori Hendry dan Houghton (1996) bahwa labu kuning dapat dijadikan 

sebagai pewarna alami karena kandungan beta karoten yang tinggi dan dapat berfungsi 

sebagai antioksidan yang baik untuk tubuh. Menurut Winarno (1984), kuning telur dan 

margarin memiliki kandungan beta karoten yang berwarna kuning hingga oranye.  

 

4.4.2. Rasa 

Flavor adalah gabungan dari persepsi yang diterima oleh indera kita seperti rasa, aroma, 

tekstur, bunyi, warna saat makanan dikonsumsi (Winarno, 2002). Ada 2 komponen utama 

yang mempengaruhi dari flavor makanan yaitu komponen volatil dan komponen non volatil. 

Komponen volatil merupakan komponen yang mudah menguap dan ditangkap oleh indera 

penciuman sebagai aroma, sedangkan komponen non volatil merupakan komponen yang 

dapat dirasakan oleh indera pengecap seperti rasa manis, pahit, asam, dan asin (Winarno, 

2002). Penurunan kadar lemak dalam produk pangan menyebabkan menurunnya rasa gurih 

dari suatu produk dan kehilangan tekstur (Winarno, 2002). 
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Dari hasil uji sensori diketahui bahwa bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada atribut rasa. 

Hal ini menunjukkan bahwa penambahan puree labu kuning tidak mempengaruhi tingkat 

kesukaan panelis terhadap rasa. Masing-masing perlakuan diberi tambahan garam sehingga 

walaupun kandungan karbohidrat pada sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 

meningkat, namun rasa manis yang dihasilkan masih dapat diterima oleh panelis. Hal tersebut 

dikarenakan garam dapat berguna untuk menurunkan rasa manis produk, memberi mouthfeel, 

dan menurunkan rasa pahit, asam, serta sensasi logam pada produk. Garam yang ditambahkan 

yaitu 0,2-1% dari total produk akhir tergantung dari tingkat kemanisan pada formulasi 

(Ashurst, 1999). 

 

4.4.3. Aroma 

Aroma adalah bau yang dapat ditangkap seseorang karena adanya komponen volatil yang 

masuk melalui indera penciuman (Tarwendah, 2017; Winarno, F.G. 2002). Berdasarkan 

atribut aroma pada tabel 16., nilai kesukaan yang dihasilkan sponge cake kontrol dengan 

sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 40% tidak menunjukkan adanya beda 

yang signifikan. Sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 50% dan 60% 

menunjukkan nilai aroma yang tidak berbeda nyata, sedangkan apabila dibandingkan dengan 

sampel kontrol menunjukkan nilai aroma yang berbeda nyata. Aroma khas sponge cake 

berasal dari komponen volatil yang dihasilkan oleh lemak dan vanillin, serta reaksi maillard 

yang terjadi setelah proses pemanggangan. Penurunan jumlah margarin yang ditambahkan ke 

dalam formulasi menyebabkan penurunan aroma yang dihasilkan. Akoh dan David (2002) 

menyatakan bahwa fat mimetics berbasis karbohidrat tidak bisa membawa aroma seperti 

lemak karena kekuatan menguap dari molekul flavor pada karbohidrat yang bersifat lipofilik 

lebih rendah daripada lemak. Penambahan vanillin berfungsi memberi aroma vanila pada 

produk  cake, namun apabila terlalu banyak menimbulkan rasa pahit. Lemak mengandung 

150.000-300.000 komponen volatil. Komponen volatil penghasil aroma dari vanillin tidak 

sebanyak pada lemak sehingga kurang menghasilkan aroma khas pada sponge cake. Vanillin 

komersial berasal dari proses sintesis guaiacol atau sisa proses sulfite liquor yang melalui 

proses ekstraksi, distilasi, dan kristalisasi (Ashurst, 1999). Reaksi maillard juga berperan 

memberi aroma pada sponge cake. Pada reaksi maillard, asam amino bebas dan gula 

pereduksi akan terkondensasi dan membentuk aroma serta flavor yang khas seperti fulfural, 

hydroximetilfulfural, pirazine (Ashurst, 1999).  
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4.4.4. Tekstur 

Hasil analisa tingkat kekerasan dari sponge cake rendah lemak dan kontrol menunjukkan 

bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Semakin banyak jumlah puree labu kuning yang 

ditambahkan ke dalam produk, semakin tinggi nilai hardness yang dihasilkan (pada tabel 16) 

dan nilai volume pengembangan yang menurun (pada tabel 3). Nilai rata-rata kesukaan 

panelis terhadap tekstur paling tinggi didapatkan oleh sponge cake dengan penambahan puree 

labu kuning 60%. Karakteristik tekstur yang dihasilkan oleh sponge cake dengan 

penambahan puree labu kuning 60% yaitu bantat (cenderung tidak mengembang) dan lebih 

keras dibandingkan kontrol, namun memiliki kadar air tinggi. Sebagian panelis mengatakan 

bahwa karakteristik sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 60% menyerupai 

karakteristik tekstur dari mandarin cake yaitu tidak terlalu mengembang namun lembut 

(Hidayat, 2005). Maka dari itu, sampel  yang diberi penambahan puree labu kuning lebih 

disukai dibandingkan sampel kontrol meskipun sponge cake dengan penambahan puree labu 

kuning memiliki tekstur yang berbeda nyata dengan kontrol. 

 

4.4.5. Overall dan Penentuan Perlakuan Terbaik  

Atribut terakhir yang pada uji rating hedonik ini adalah overall/ keseluruhan. Penilaian oleh 

panelis secara keseluruhan terhadap sponge cake kontrol dengan sponge cake penambahan 

puree labu kuning tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Maka dari itu dilakukan uji 

penentuan perlakuan terbaik untuk menentukkan formulasi mana yang paling optimal secara 

kualitas dan kesukaan. Parameter yang digunakan untuk menentukan perlakuan terbaik ada 4 

yaitu dari kadar air, kadar beta lemak, kadar beta karoten, hasil sensori atribut aroma dan 

tekstur. Berdasarkan tabel 17. dapat dilihat bahwa sponge cake denga penambahan puree labu 

kuning 60% memiliki skor penilaian paling tinggi dan lebih banyak memenuhi kriteria yang 

diinginkan. Sponge cake ini lebih banyak memiliki kelebihan yaitu memiliki kandungan 

lemak paling rendah, kandungan beta karoten paling tinggi, dan tekstur yang paling disukai, 

walaupun secara aroma paling tidak disukai dan kadar air yang tinggi apabila dibandingkan 

dengan sponge cake dengan penambahan puree labu kuning 40% dan 50%. Oleh karena itu, 

sponge cake perlakuan 60% ditetapkan sebagai sponge cake reduced fat yang terbaik secara 

keseluruhan.  

  


