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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pao merupakan salah satu jenis produk makanan yang serupa dengan roti namun 

mengalami perbedaan pada proses akhirnya. Suryatna (2015) menyatakan bahwa pao 

atau roti kukus merupakan produk fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang 

dimasak dengan cara dikukus. Dalam pembuatan pao, tepung terigu menjadi pilihan 

utama yang harus diperhatikan, dimana tepung terigu memiliki beberapa klasifikasi 

berdasarkan tingkat proteinnya. Perbedaan protein inilah yang nantinya akan 

mempengaruhi produk akhir. Biasanya dalam pembuatan pao digunakan tepung protein 

rendah atau sedang. Tepung terigu merupakan komponen utama dalam pembuatan 

bakpao maupun roti. Dimana tepung terigu sebagian besar mengandung gluten dan pati, 

dengan sejumlah kecil pentosan (terutama arabinoksilan) dan lipid. Semakin banyak 

gluten yang terdapat pada tepung maka adonan akan semakin kenyal dan tidak mudah 

putus. Tepung yang mempunyai gluten yang tinggi sangat baik untuk membuat roti 

sebab dengan mudah akan mengikat bahan-bahan yang lain. Gluten yang terkandung 

dalam terigu memiliki peran penting dalam retensi dan struktur gas formasi (Hager & 

Arendt, 2013). Pemilihan protein pada tepung yang tidak sesuai dapat menyebabkan 

kurangnya retensi karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi sehingga akan diperoleh 

tekstur yang kasar dan kaku tidak elastis (Skendi, Mouselemidou, Papageorgiou, & 

Papastergiadis, 2018). 

 

Pao biasanya dikonsumsi dalam keadaan hangat sehingga tekstur yang diperolah 

lembut. Pao yang beredar di pasaran dapat bertahan hingga 1 hari pada suhu ruang. 

Namun pao yang disimpan terlalu lama akan mengalami retrogradasi. Jane dan Chen 

(1992) dalam Tan dkk. (2009) menyebutkan bahwa selama proses retrogradasi amilosa 

berkristalisasi sehingga strukturnya kompak dan tahan terhadap hidrolisis. Pada proses 

retrogradasi inilah yang akan membuat tekstur pao mengalami penurunan selama 

penyimpanan baik pada suhu ruang maupun suhu refrigerator. Menurut Sajilata dkk. 

(2006), keberadaan ion dapat mencegah pembentukan ikatan hidrogen antar rantai 

amilosa dan amilopektin karena penyerapan ion pada gugus rantai pati. Penyimpanan 

pao pada suhu refrigerator akan menyebabkan proses retrogradasi berjalan lebih cepat. 
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Proses retrogradasi dapat dihambat dengan menambahkan agent yang dapat bekerja 

sebagai emulsifier, yang dapat menjaga kesetabilan suatu produk (Ramasari et al., 

2012). Emulsifier yang ditambahkan akan memperlambat terbentuknya ikatan kembali 

antara amilosa dan amilopektin. Selain itu penggunaan emulsifier adalah untuk 

mengurangi tegangan permukaan antara kedua fase sehingga dapat mempermudah 

terbentuknya emulsi. Salah satu contoh emulsifier yang dapat digunakan adalah putih 

telur, dimana mempunyai kemampuan sebagai emulsifier, meskipun kemampuan 

emulsifier dari telur putih tidak sebagus kuning telur. Menurut Anief (2000) 

mengatakan bahwa putih telur memilki kemampuan sebagai emulsi alami yang dapat 

digunakan selain minyak. Protein yang terkandung dalam putih telur juga dapat 

berfungsi sebagai zat pengemulsi dengan kekuatan biasa, lebih rendah dibandingkan 

kuning telur (Budiman dan Rukmiasih , 2007). 

 

Pao yang mengalami proses penyimpanan atau tidak langsung dikonsumsi setelah 

proses pengukusan, akan menyebabkan produk pao menjadi lebih keras dibandingkan 

setelah proses pengukusan. Kekerasan yang terjadi dapat disebabkan karena hilangnya 

sifat pengikatan air dan terbentuknya fraksi kristalin. Pembentukan fraksi kristalin 

merupakan proses retrogradasi, yaitu proses penggabungan komponen pati yang akan 

saling membentuk suatu kristal. Tinggi rendahnya proses retrogradasi dapat disebabkan 

beberapa faktor seperti tipe pati yang terkandung dalam produk itu sendiri, waktu 

penyimpanan, pH produk, proses pendinginan (Interpares, 2015). Pada umumnya proses 

retrogradasi akan berjalan optimal pada pH 5-7 dan tidak akan berjalan diatas pH 10 dan 

mengalami pelambahan dibawah pH 2. Laju proses retrogradasi yang terjadi pada 

produk akan mempengaruhi tekstur dari produk. Semakin tinggi laju retrogradasi akan 

menyebabkan tekstur yang dihasilkan semakin keras dan sebaliknya. Dalam industri 

pangan, ada beberapa produk yang diharapkan mengalami proses retrogradasi dan 

beberapa produk yang harus dihambat proses retrogradasinya. Pao merupakan salah satu 

produk pangan yang harus dihambat atau diperlambat proses retrogradasinya. Tekstur 

pao yang keras akan menurunkan minat konsumen terhadap tingkat konsumsi. Putih 

telur merupakan salah satu contoh bahan tambahan pangan yang dapat berkontribusi 

terhadap karakteristik fisik dan sebagai emulsifier. Menurut Agustina (2013) putih telur 

merupakan foaming agent yang dapat membentuk busa ketika dikocok, dan akan 
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memerangkap udara sehingga dapat berkontribusi terhadap volume pengembangan dari 

pao. Karakterisitk fisik lainnya adalah putih telur dapat berkontribusi sebagai pewarna 

alami dari pao, dimana penggunaan putih telur dapat menyebabkan warna pao menjadi 

lebih cerah (Astuti, 2019). Hal ini dapat disebabkan karena protein yang terkadung pada 

putih telur akan mengalami denaturasi dan menghasilkan warna putih ketika proses 

pemanasan. Fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh penambahan 

putih telur terhadap karakteristik fisik dari pao selama penyimpanan. 

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pao 

Pao atau yang dikenal dengan nama bakpao merupakan makanan yang berasal jadi 

negara Tiongkok. Pao  merupakan sejenis roti manis namun yang membedakan adalah 

proses pemasakannya, jika roti manis dipanggang didalam oven, pada pao dilakukan 

dengan cara dikukus. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pao adalah tepung 

terigu, gula, mentega, ragi, dan garam. Nama bakpao berasal dari kata “Bak” yang 

berarti  daging babi dan “pao” yang berati adonan bungkus. Namun dinegara yang 

penduduknya mayoritas muslim seperti indonesia membuat arti nama bakpao tidak lagi 

berasal dari daging babi, namun diolah menjadi berbagai macam varian rasa seperti 

ayam, coklat, pandan, dan lain sebagainya. Pada era modern pao dikenal dengan adonan 

yang berasal dari tepung terigu yang mengalami proses fermentasi dan pengadukan 

serta mengalami proses pengukusan. 

 

1.2.2 Putih Telur 

Putih telur sebagian besar terdiri atas air dan protein, ditambah sedikit gula dan ion-ion 

organik. Putih telur berperan dalam membantu pemerangkapan udara, menyebabkan 

pembesaran ketika dipanaskan dan membantu pengembangan. Protein yang terkandung 

dalam putih telur juga akan memberikan struktur pada produk pao (Lai & Lin, 2006). 

Menurut Li-Chan et al., (1995) dalam King’ori (2012) protein yang terkandung dalam 

putih telur adalah albumin, namun ada beberapa protein lain seperti conalbumin dan 

ovomucin. Putih telur merupakanj sumber protein yang baik dimana mengandung 

sedikit lemak didalamnya. Selain itu protein yang terkandung pada putih telur dapat 

berfungsi sebagai antioksidan alami yang dapat menghambar pertumbuhan 
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mikroorganisme. Menurut Negbenebor dan Chen (2006) putih telur dapat menghambat 

proses oksidasi selama proses pemasakan. 

 

King ori (2012) menjelaskan bahwa putih telur merupakan salah satu bagian dari sebuah 

telur utuh yangmempunyai persentase sekitar 58-60 %dari berat telur itu dan 

mempunyai dualapisan, yaitu lapisan kental dan lapisan encer. Bell and Weaver (2002) 

menambahkan bahwa lapisan kental terdiri atas lapisan kental dalam dan lapisan kental 

luar dimana lapisan kental dalam hanya 3% dari volume total putih telur dan lapisan 

kental putih telur mengandung protein dengan karakteristik gel yang berhubungan 

dengan jumlah ovomucin protein. Protein yang terkandung dalam putih telur merupakan 

protein yang berfungsi sebagai foaming agent dimana akan menghasilkan buih ketika 

protein putih telur mengalami proses pengocokan. Buih yang dihasilkan akan 

berkontribusi dalam pembentukan jumlah pori pada produk yang dihasilkan dan 

nantinya akan berkontribusi terhadap nilai volume pengembangan dari produk. Selain 

itu Belitz et al., (2009) dalam Imami (2018) menambahkan bahwa buih yang dihasilkan 

akan dapat memerangkap gas dan karbondioksida sehingga akan menyebabkan 

pengambangan pada volume produk. Menurut Imami (2018) mengatakan bahwa 

semakin tinggi kemampuan buih untuk memerangkap gas karbondioksida maka nilai 

porositas yang dihasilkan akan semakin besar. 

 

1.2.3 Tepung terigu 

Tepung gandum atau yang biasa disebut tepung terigu merupakan bahan yang paling 

penting karena merupakan bagian yang terbesar dan berfungsi memberikan struktur 

pada produk bakery (Lai & Lin, 2006). Gandum merupakan serealia yang unik karena 

tepung yang dihasilkan memiliki kemampuan membentuk adonan ketika dicampurkan 

dengan air. Gluten di dalam adonan memiliki kemampuan menahan gas yang 

diproduksi selama fermentasi ataupun secara kimiawi, sehingga menghasilkan produk 

yang mengembang (Hoseney, 1994). 

 

Dalam pembuatan pao biasanya digunakan tepung terigu. Tepung terigu jenis ini 

memiliki kandungan protein antara 8-9%. Tepung protein rendah diperoleh dari gandum 

soft 100% dan tidak ada pencampuran girst dari gandum hard. Tepung terigu dengan 
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karakteristik ini memiliki kegunaan untuk membuat gorengan, kue kering, waffer, 

cookies, cracker, dan mie (Bogasari, 2018).  

 

1.2.4 Gula 

Gula berfungsi sebagai penambah rasa manis, pengubah warma, dan sebagai salah satu 

bahan untuk memperbaiki susunan jaringan. Selain memberikan rasa manis, gula juga 

digunakan sebagai makanan bagi yeast dan memberikan perkembangan terhadap warna 

crust, meningkatkan flavor, kelembutan, dan memperpanjang umur simpan pada roti 

(Lai & Lin, 2006). Penambahan gula juga bertujuan untuk pengawetan dimana gula 

memiliki daya larut yang tinggi, kemampuan mengurangi kelembaban, dan mengikat air 

sehingga dapat mengurangi aktivitas pertumbuhan mikrooganisme (Saepudin, 2017). 

Penambahan gula dengan konsentrasi yang tinggi menyerap dan mengikat air sehingga 

mengurangi aktivitas pertumbuhan dari mikroba. Jumlah gula yang ditambahkan tidak 

boleh terlalu banyak dan terlalu sedikitm apabila gula yang ditambahkan terlalu sedikit 

maka proses fementasi dari yeast tidak akan berjalan dengan maksimal, sebaliknya 

apabila gula yang ditambahkan terlalu banyak maka gula tersebut akan menjadi gula 

sisa dimana dapat mempengaruhi rasa, warna kecoklatan, dan tekstur pada produk. 

 

1.2.5 Mentega 

Margarin diproduksi dari berbagai jenis lemak hewani maupun nabati yang 

dihidrogenasi, ditambah dengan bahan flavoring, pengemulsi, pewarna, dan bahan-

bahan lainnya (Bumbalough, 2000). Sedikit lemak di dalam roti akan melumasi sel-sel 

supaya dapat bergeser, terutama ketika proofing, supaya distribusi gas dari hasil 

fermentasi dapat menyebar dengan rata. Jika sel-sel tidak dapat bergerak, roti akan 

memiliki bentuk yang tidak teratur dan ada lubang-lubang pada area di mana gas telah 

terkonsentrasi. Kualitas pelumasan dari lemak juga berpengaruh pada produk akhir 

untuk memberikan tekstur dan butiran yang lembut (Lai & Lin, 2006).  

 

1.2.6 Air 

Air merupakan komponen terpenting dalam proses pembuatan adonan pao. Jumlah air 

yang digunakan akan mengontrol kualitas, tektur, rasa, bau, volume, flavor, dan 

mouthfeel dari produk-produk bakery (Saepudin, 2017). Menurut Salijata (2006), fungsi 
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air antara lain untuk menghidrasi protein supaya membentuk gluten, menghidrasi 

pentosan dan granula pati yang rusak, sebagai pelarut, agen dispersi, media reaksi kimia 

dan biokimia, serta membantu pergerakan adonan. Ramasari (2012) menjelaskan bahwa 

penambahan air berpengaruh pada proses pembentukan struktur glutein, pembentukan 

adonan yang elastis dan mengaja suhu adonan. Banyaknya air yang digunakan dapat 

mempengaruhi kualitas dari produk yang diinginkan. Apabila air yang digunakan terlalu 

bnanyak maka akan menyebabkan adonan menjadi lengket dan akan melemahkan ikatan 

gluten yang ada. Namun apabila air yang ditambahkan telalu sedikit, adonan akan 

menjadi tidak kalis dan adonan menjadi tidak elastis dan akan mempengaruhi hasil 

akhir dari produk. 

 

1.2.7 Garam 

Garam memiliki peran yang sangat penting dalam pemanggangan. Garam tidak hanya 

berfungsi sebagai bumbu atau penguat flavor, tetapi juga berfungsi untuk menguatkan 

struktur gluten dan membuatnya lebih lentur, serta menghambat pertumbuhan yeast 

untuk mengendalikan fermentasi adonan roti. Oleh karena itu, kuantitas garam di dalam 

formula roti harus dikontrol secara hati-hati. Jika garam yang ditambahkan terlalu 

banyak, fermentasi dan proofing akan menjadi lambat. Tetapi jika garam yang 

digunakan tidak cukup, maka fermentasi dan proofing akan menjadi terlalu cepat (Lai & 

Lin, 2006). Jumlah garam yang digunakan tidak boleh melebihi dari 2%, dimana apabila 

berlebih dapat menyebabkan rasa asin dan akan menghambat proses fermentasi. Garam 

dapat menghambat proses fermentasi karena garam bersifat higroskopis yang akan 

cenderung menarik air yang ada disekelilingnya sehingga garam dan ragi akan saling 

tarik menarik air yang sama. 

  

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

penambahan jumlah putih telur terhadap karakteristik fisik dan sensori pao selama 

penyimpanan. 


