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4. PEMBAHASAN 

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

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

bakpao atau roti kukus merupakan produk fermentasi berbahan dasar tepung terigu yang 

dimasak dengan cara dikukus.  

 

Bakpao atau yang dikenal dengan nama pao merupakan makanan yang berasal jadi 

negara Tiongkok. Bakpao  merupakan sejenis roti manis namun yang membedakan 

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

dengan cara dikukus. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat bakpao 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 

berisi 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. 

 

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 telur juga akan 

memberikan struktur pada produk bakery (Lai & Lin, 2006). 

 

4.1.Karakteristik Sensori 

Pada analisa organoleptik (sensori) dilakukan analisa terhadap 5 parameter yang diamati 

yaitu tekstur, volume pengembangan, warna, jumlah pori, dan overall. Pada penelitian 

ini sebanyak 30 panelis diminta untuk memberikan penilaian terhadap penerimaan 

karakteristik pao yang dihasilkan. Sampel pao yang diujikan merupakan sampel pao 

dengan penambahan konsentrasi putih telur yang berbeda dan pao kontrol (tanpa adanya 

penambahan putih telur). Perbandingan konsentrasi yang digunakan adalah 

M=60;T=0;A=250 (F1), M=60;T=30;A=220 (F2), M=30;T=30;A=220 (F3), 

M=30;T=60;A=190 (F4), M=60;T=0;A=190 (F5).  
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Dimana M merupakan jumlah mentega dalam gram, T merupakan jumlah putih telur 

dalam gram, dan A adalah Jumlah air dalam ml. 

 

Berdasarkan Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4. hasil analisa sensori pada hari ke-0 

diperoleh hasil yang berbeda antara setiap formulasi yang digunakan. Atribut warna 

yang paling disukai panelis pada hari ke-0 adalah pao dengan formulasi F3 

(M=30;T=30;A=220) dengan nilai rata-rata 2,7. Pada analisa sensori hari ke-1 diperoleh 

hasil yang tidak berbeda nyata antara setiap formulasi yang digunakan. Atribut warna 

yang paling disukai panelis pada hari ke-1 suhu ruang adalah pao dengan formulasi F2 

(M=60;T=30;A=220) dengan nilai rata-rata 3,10 dan diperoleh hasil beda nyata pada 

formulasi F2 dengan F1, F3, dan F4. Pada analisa sensori hari ke-3 diperoleh hasil beda 

nyata pada formulasi F2 dengan F1, F3, dan F4. antara setiap formulasi yang digunakan. 

Atribut warna yang paling disukai panelis pada hari ke-3 suhu chiller adalah pao dengan 

formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) dengan nilai 2,97. Hasil yang diperoleh dari uji 

organoleptik dengan adanya penambahan putih telur terhadap atribut warna 

memberikan hasil yang lebih disukai dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan 

putih telur) pada perlakuan hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, dan hari ke-3 suhu chiller.  

 

Parameter kedua yang diamati adalah atribut jumlah pori. Berdasarkan hasil analisa 

sensori jumlah pori dapat diketahui bahwa jumlah pori yang paling disukai panelis pada 

hari ke-0 adalah pao dengan formulasi F3 (M=30;T=30;A=220) dengan nilai rata-rata 

2,87. Pada analisa sensori hari ke-1 diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara 

setiap formulasi yang digunakan. Atribut jumlah pori yang paling disukai panelis pada 

hari ke-1 suhu ruang adalah pao dengan formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) dengan nilai 

rata-rata 2,67. Pada analisa sensori hari ke-3 diperoleh hasil beda nyata pada formulasi 

F2 dengan F1, F3, dan F4. Atribut jumlah pori yang paling disukai panelis pada hari ke-

3 suhu chiller adalah pao dengan formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) dengan nilai 2,87. 

Hasil yang diperoleh dari uji organoleptik dengan adanya penambahan putih telur 

terhadap atribut jumlah pori memberikan hasil yang lebih disukai dibandingkan dengan 

kontrol (tanpa penambahan putih telur) pada perlakuan hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, 

dan hari ke-3 suhu chiller. Hasil uji beda pada analsia sensori jumlah pori, 

 



24 
 

 
 

Parameter ketiga yang diamati adalah atribut volume pengembangan. Dari hasil uji 

analisa sensori bahwa volume pengembangan yang paling disukai panelis pada hari ke-0 

adalah pao dengan formulasi F4 (M=30;T=60;A=190) dengan nilai rata-rata 2,70. Pada 

analisa sensori hari ke-0 diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata antara setiap 

formulasi yang digunakan. Atribut volume pengembangan yang paling disukai panelis 

pada hari ke-1 suhu ruang adalah pao dengan formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) 

dengan nilai rata-rata 2,93. Pada analisa sensori hari ke-3 diperoleh hasil yang tidak 

berbeda nyata antara setiap formulasi yang digunakan. Atribut volume pengembangan 

yang paling disukai panelis pada hari ke-3 suhu chiller adalah pao dengan formulasi F2 

(M=60;T=30;A=220) dengan nilai 2,70. Hasil yang diperoleh dari uji organoleptik 

dengan adanya penambahan putih telur terhadap atribut volume pengembangan 

memberikan hasil yang lebih disukai dibandingkan dengan kontrol (tanpa penambahan 

putih telur) pada perlakuan hari ke nol, hari pertama suhu ruang, dan hari ketiga suhu 

chiller. 

 

Parameter keempat yang diamati adalah atribut tekstur. Berdasarkan hasil uji analisa 

sensori pada atribut tekstur atau nilai kekerasan (hardness) yang paling disukai panelis 

pada hari ke-0 adalah pao dengan formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) dengan nilai rata-

rata 2,83. Pada analisa sensori hari ke-1 diperoleh hasil yang berbeda nyata antara F4 

dengan F1 dan F2 dan tidak berbeda nyata dengan F3. Atribut tekstur yang paling 

disukai panelis pada hari ke-1 suhu ruang adalah pao dengan formulasi F2 

(M=60;T=30;A=220) dengan nilai rata-rata 3,33. Pada analisa sensori hari ke-3 

diperoleh hasil yang berbeda nyata antara F4 dengan F1 dan F2 dan tidak berbeda nyata 

dengan F3. Atribut tekstur yang paling disukai panelis pada hari ke-3 suhu chiller 

adalah pao dengan formulasi F2 (M=60;T=30;A=220) dengan nilai 3,00. Hasil yang 

diperoleh dari uji organoleptik dengan adanya penambahan putih telur terhadap atribut 

tekstur atau kekerasan (hardness) memberikan hasil yang lebih disukai dibandingkan 

dengan kontrol (tanpa penambahan putih telur) pada perlakuan hari ke nol, hari pertama 

suhu ruang, dan hari ketiga suhu chiller. Pao dengan formulasi yang mengandung 

mentega dan putih telur memiliki nilai tekstur yang terbaik dimana menurut Ramasari, 

Egi Lukiasa et al,. (2012)  yang mengatakan bahwa Emulsifier merupakan zat di mana 

dapat menjaga kesetabilan suatu produk. 
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Atribut terakhir yang diamati pada analisa sensori ini adalah atribut overall (secara 

keseluruhan). Tujuan dari diujikannya atribut ini adalah untuk mengetahui formulasi 

mana yang paling disukai panelis. Nilai overall tertinggi pada hari ke-0 diperoleh 

formulasi M=60;T=0;A=250 (F1) dengan nilai rata-rata 2,87. Nilai overall yang 

diperoleh pada hari ke-1 suhu ruang adalah formulasi M=60;T=30;A=220 (F2) dengan 

nilai rata-rata 3,27. Nilai overall yang diperoleh pada hari ke-3 suhu chiller adalah 

formulasi M=60;T=30;A=220 (F2) dengan nilai rata-rata 2,97. Berdasarkan hasil analisa 

overall pada hari ke-0 diperoleh formulasi F1 (kontrol) yang paling disukai diperoleh 

hasil tidak berbeda nyata dengan formulasi F2 dan F3,. Hal ini tidak sesuai dengan nilai 

yang diperoleh setiap atribut yang diamati meliputi warna, pori, volume, dan tekstur 

dimana nilainya lebih rendah dibandingkan dengan formulasi lainnya. Ketidaksesuaian 

ini dapat disebabkan pao yang diujikan memiliki karakteristik hampir sama sehingga 

panelis tidak dapat memberikan penilaian yang sesuai terhadap karakteristik akhir dari 

produk. 

 

4.2.Karakteristik Fisik 

4.2.1. Tekstur (hardness) 

Pengujian analisa pada tekstur dilakukan dengan menggunakan alat tekstur analyzer 

dengan melihat nilai dari parameter yang diamati  (hardness). Berdasarkan Tabel 5. 

dapat dilihat bahwa penambahan putih telur dapat menurunkan tingkat kekerasan baik 

pada hari ke-0 langsung konsumsi, hari ke-1 pada suhu ruang, dan hari he-3 pada suhu 

chiller. Bakpao yang ditambahkan putih telur memiliki tingkat kekerasan lebih rendah 

dibandingkan dengan bakpao kontrol (tanpa ditambahkan putih telur). Namun dalam 

hasil penelitian ini, bakpao yang ditambahkan putih telur dengan jumlah yang cukup 

banyak dan tidak digunakan mentega dalam proses pembuatannya akan membuat 

bakpao menjadi tidak mengembang, sehingga akan meningkatkan nilai kekerasan 

(hardness) pada setiap perlakuan penyimpanannya. Putih telur akan dapat bekerja 

dengan baik apabila semua bahan yang digunakan sesuai dengan komposisinya. Dalam 

hal ini berati putih telur tidak bisa menggantikan posisi mentega, melainkan harus saling 

melengkapi satu sama lain untuk memperoleh hasil yang maksimal (Wijayanti, 2017). 
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Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan alat texture analyzer pada Tabel 5. 

dapat dilihat bahwa penggunakan putih telur dapat menurukan tingkat kekerasan 

(hardness) terhadap karakteristik fisik bakpao pada hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, dan 

hari ke-3 suhu chiller. Pada penyimpanan hari ke-0, kekerasan terendah diperoleh 

dengan penambahan formulasi putih telur M=30;T=30;A=220 (F3) dengan nilai 222,85 

gf. Nilai yang diperoleh bakpao kontol pada hari ke nol sebesar 411,88 gf. Nilai 

hardness yang diperoleh dari penambahan putih telur pada hari ke-0 berkisar antara 

222,85 gf – 411,88 pada formulasi F2, F3, dan F4. Nilai uji fisik kekerasan terbaik pada 

hari ke-0 diperoleh dengan formulasi F3, jika dibandingkan dengan hasil analisis 

sensori hari ke-0 formulasi F2 lebih disukai panelis dan diperoleh hasil yang tidak 

berbeda nyata dengan formulasi F1 dan F3. Nilai yang diperoleh dari penyimpanan hari 

ke-1 suhu ruang, tingkat kekerasan terendah diperoleh dengan penambahan formulasi 

putih telur M=30;T=30;A=220 (F3) dengan nilai 295,35 gf. Nilai yang diperoleh 

bakpao kontol pada hari ke-1 sebesar 495,13 gf. Nilai hardness yang diperoleh dari 

penambahan putih telur pada hari ke-1 berkisar antara 295,35 gf – 495,13 gf pada 

formulasi F2, F3, dan F4. Pada penyimpanan hari ke-3 pada suhu chiller, nilai tingkat 

kekerasan terendah diperoleh dengan penambahan formulasi putih telur 

M=30;T=30;A=220 (F3) dengan nilai 298,49 gf. Nilai yang diperoleh bakpao kontol 

pada hari ke-3 sebesar 491,73 gf. Nilai hardness yang diperoleh dari penambahan putih 

telur pada hari ke nol berkisar antara 298,49 gf – 491,73 pada formulasi F2, F3, dan F4. 

Nilai kekerasan terbaik pada hari ke-3 diperoleh dengan formulasi F3, jika 

dibandingkan dengan hasil analisis sensori hari ke-0 formulasi F2 lebih disukai panelis 

dan diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata dengan formulasi F1 dan F3. 

 

Nilai hasil uji fisik kekerasan terbaik pada hari ke-1 suhu ruang dan hari ke-3 suhu 

chiller diperoleh formulasi F3, jika dibandingkan dengan hasil analisis sensori hari ke-1 

suhu ruang dan hari ke 3 suhu chiller formulasi F2 lebih disukai panelis. Berdasarkan 

hasil uji diperoleh hasil yang beda nyata antara formulasi F2 dan F3 dan tidak berbeda 

nyata antara F1 dan F2, meskipun diperoleh hasil yang berbeda nyata tingkat kesukaan 

panelis lebih memilih formulasi F2, hal ini dapat disebabkan karena pao yang terlalu 

empuk atau lembut juga kurang diminati oleh panelis. Berdasarkan gambar 2. formulasi 

M=0;T=60;A=190 (F5) diperoleh nilai hardness yang paling tinggi dibandingkan 
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dengan formulasi lain pada penyimpanan hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, dan hari ke-3 

suhu chiller. Dapat dilihat bahwa formulasi F5 berada jauh diatas formulasi F1, F2, F3, 

dan F4, dimana perbedaan yang dipeorleh sangat nyata antara formulasi yang 

digunakan. Selain itu pada formulasi F1, F2, F3, dan F4 seiring dengan penyimpanan, 

diperoleh hasil tingkat kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hari ke-0. 

Peningkatan tertinggi terjadi pada penyimpanan hari ke-1 suhu ruang dari hari ke-0 

dibandingkan hari ke-3 suhu chiller dari hari ke-0 yang cenderung tidak mengalami 

banyak peningkatan. Nilai kekerasan pada formulasi F5 yang sangat tinggi dapat 

diakibatkan tidak adanya penambahan mentega dalam proses pembuatan bakpao, 

dimana mentega berfungsi sebagai pengempuk dan memperbaiki struktur remah roti, 

menahan air sehingga roti tampak segar (fresh). Shortening adalah lemak yang biasa 

dipakai pada roti, istilah ini mengacu pada proses pembuatannya yaitu pemendekan 

rantai asam lemak bahan baku yang dilanjutkan dengan penambahan monogliserida 

(intersesterifikasi) sehingga dihasilkan lemak padat yang plastis dengan tekstur halus. 

Hal serupa dikemukakan oleh Pareyt et al., (2009) dimana mentega memiliki peran 

sebagai shortening, pelembut, pemberi rasa lemak, penambah kelezatan dan penambah 

citarasa. Kuantitas dan kualitas putih telur yang digunakan akan mempengaruhi nilai 

gizi dan daya ikat adonan sehingga adonan mudah dibentuk, kompak dan kenyal 

(Astuti, 2019). Penyimpanan hari ke-3 pada suhu chiller memberikan nilai kekerasan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan hari ke-1 suhu ruang. Interpares, 

(2015)  mengatakan bahwa adanya perlakuan penyimpanan suhu rendah dapat 

mengakibatkan proses retrogradasi dan memicu pembentukan pati resisten. Pati resisten 

ini yang nantinya akan mengakibatkan produk pao mengalami pengerasan tekstur 

selama penyimpanan (Han et al., 2019). 

 

4.2.2. Warna 

Pengujian intensitas warna pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat 

chromameter. Chromameter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur warna 

dari suatu benda/objek pada permukaannya. Nilai L* pada chromameter menunjukan 

tingkat kecerahan pada produk yang diamati, semakin tinggi nilai L* maka produk itu 

akan semakin terang atau cerah. Nilai L* menunjukan lightness dengan skala 0 yang 

berwarna hitam hingga 100 yang berwarna putih. Nilai a* positif menunjukan warna 



28 
 

 
 

yang cenderung kearah warna merah sedangkan nilai a* negatif menunjukan warna 

yang cenderung kearah warna hijau. Nilai b* positif menunjukan warna yang cenderung 

kearah warna kuning sedangkan nilai b* negatif menunjukan warna yang cenderung 

kearah warna biru (Kaemba, 2017). 

 

Berdasarkan Tabel 7. diketahui nasil penambahan putih telur dapat meningkatkan 

tingkat kecerahan atau dapat memutihkan bakpao. Nilai lightness yang diperoleh dari 

penambahan putih telur terhadap semua parameter lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol (tanpa penambahan putih telur).  Pada penyimpanan hari ke-0, nilai L 

yang diperoleh dari formulasi M=60;T=0;A=250 (F1) sebesar 81,14, sedangkan untuk 

formulasi F2, F3, dan F4 nilai L yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol, yaitu diantara 81,84 – 88,48. Pada penyimpanan hari ke-1 suhu ruang nilai L 

yang diperoleh dari formulasi M=60;T=0;A=250 (F1) sebesar 80,84, sedangkan untuk 

formulasi F2, F3, dan F4 nilai L yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol, yaitu diantara 80,84 – 83,12. Pada penyimpanan hari ke-3 suhu chiller nilai L 

yang diperoleh dari formulasi M=60;T=0;A=250 (F1) sebesar 83,14, sedangkan untuk 

formulasi F2, F3, dan F4 nilai L yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan 

kontrol, yaitu diantara 83,14 – 86,75. Nilai yang diperoleh formulasi M=0;T=60;A=190 

memiliki nilai L yang paling tinggi sebesar 86,75. Nilai uji fisik intensitas warna pada 

hari ke-0 dan hari ke-1 yang terbaik diperoleh formulasi F3, jika dibandingkan dengan 

hasil sensori pada hari ke-0 formulasi F3 lebih disukai panelis dan hari ke-1 formulasi 

F2 lebih disukai panelis. Berdasarkan hasil analisa sensori panelis lebih menyukai 

formulasi F2 untuk parameter warna. Namun pada formulasi F5 hari ke-0 dan hari ke-1 

suhu ruang, diperoleh nilai L yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol meskipun 

ditambahkan putih telur dengan jumlah cukup banyak dalam proses pembuatannya. Hal 

ini dapat disebabkan karena formulasi M=0;T=60;A=190 (F5) yang digunakan tidak 

ditambahkan mentega dalam prosesnya sehingga produk akhir yang dihasilkan menjadi 

tidak mengembang. Berdasarkan Gambar 2. formulasi M=30;T=30;A=220 (F3) 

diperoleh nilai intensitas warna yang paling tinggi dibandingkan dengan formulasi lain 

pada penyimpanan hari ke-0 dan hari ke-1 suhu ruang sedangkan pada penyimpanan 

hari ke-3 suhu chiller diperoleh formulasi F4 paling tinggi. Pada penyimpanan hari ke-1 

suhu ruang diperoleh nilai L yang menurun baik dibandingkan pada hari ke-0 pada 



29 
 

 
 

setiap formulasi yang digunakan. Pada penyimpanan hari ke-3 suhu chiller lebih dapt 

mempertahankan nilai L dibandingkan dengan penyimpanan hari ke-1 suhu ruang. 

Penurunan nilai L tertinggi diperoleh pada perlakuan penyimpanan hari ke-0 dengan 

formulasi F3 sedangkan pada penyimpanan hari ke-3 suhu chiller rata-rata setiap 

formulasi mengalami peningkatan tingkat kecerahan pada produk pao. Meningkatnya 

nilai L selama proses penyimpanan suhu chiller dapat disebabkan karena adanya 

sineresis atau keluarnya air dari dalam sel pada produk pao, sehinga hanya tersisa 

padatan. Air yang ada dalam produk akan membuat nilai L menjadi lebih rendah karena 

akan menghalangi cahaya yang akan masuk ke produk (Haryanto, 2019). 

 

Jika dilihat tren dari ketiga perlakuan penyimpanan yang berbeda, penambahan putih 

dapat meningkatkan nilai L. Penambahan jumlah putih telur dengan proporsi yang 

berbeda memberikan perbedaan yang cukup nyata. Namun selama pengambilan data 

diperoleh kesalahan dalam proses penggunaan alat kromameter. Nilai L dengan 

formulasi M=60;T=0;A=250 (F1). Selain itu menurut Winarno, 1997 dalam Mastika et 

al., 2014 menambahkan bahwa penurunan warna dapat disebabkan adanya 

kemungkinan reaksi maillard. Reaksi maillard merupakan reaksi pencoklatan non 

enzimatis yang terjadi antara gula pereduksi dengan gugus amin primer dari asam 

amino. Penurunan tingkat kecerahan atau nilai L dapat dikarenakan adanya degradasi 

pigmen selama proses penyimpanan dan proses pemasakan (Imami, 2018). Hasil yang 

diperoleh berdasarkan data adalah dengan adanya penambahan putih telur dapat 

membuat bakpao memiliki warna yang cenderung lebih putih dibandingkan dengan 

tanpa penambahan putih telur. Hal serupa juga dikemukakan oleh Astuti, (2019) 

Semakin banyak penambahan putih telur akan menghasilkan warna semakin putih. 

Dengan adanya penambahan putih telur dapat memberikan warna yang lebih putih dapat 

disebabkan oleh adanya denaturasi protein pada saat proses pengukusan, sehingga 

produk yang ditambahkan putih telur akan memiliki warna yang cenderung lebih putih 

(Ekafitri et al., 2016). 

 

4.2.3. Volume Pengembangan 

Pada analisa volume pengembangan dilakukan penghitungan volume pengembangan 

secara manual dengan menggunakan millet. Bakpao yang mengalami proses proofing 
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ditimbang menggunakan millet dan dihitung beratnya lalu dicatat. Bakpao yang telah 

mengalami proses pengukusan dan diangin-anginkan ditimbang kembali menggunakan 

millet. Hasil yang diperoleh dicacat dan dihitung dengan menggunakan rumus. 

perhitungan volume pengembangan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan.  

 

Berdasarkan hasil dari Tabel 8. diketahui penambahan putih telur pada setiap formulai 

dapat meningkatkan volume pengembangan pada bakpao. Volume pengembangan yang 

diperoleh tanpa menggunakan putih telur (kontrol (F1)) pada hari ke-0 sebesar 59,44% 

sedangkan bakpao dengan penambahan putih telur memiliki nilai volume 

pengembangan diantara 59,44% – 75,52%. Namun pada formulasi F5, diperoleh nilai 

pengembangan yang jauh berada dibawah nilai kontrol yaitu 32,52%. Hal ini dapat 

disebabkan, pada formulasi F5 ditambahkan putih telur dengan jumlah yang cukup 

banyak, namun tidak ditambahkan mentega dalam proses pembuatan bakpao. Volume 

pengembangan yang diperoleh tanpa menggunakan putih telur (kontrol (F1)) hari ke-1 

pada suhu ruang sebesar 26,12% sedangkan bakpao dengan penambahan putih telur 

memiliki nilai volume pengembangan diantara 26,12% – 34,35%. Namun pada 

formulasi F5, diperoleh nilai pengembangan yang jauh berada dibawah nilai kontrol 

yaitu 17,25%. Pada hasil uji hari ke-3 suhu chiller diperoleh nilai volume 

pengembangan sebesar 26,29% sedangkan bakpao dengan penambahan putih telur 

memiliki nilai volume pengembangan diantara 26,29% – 32,22%. Namun pada 

formulasi F5, diperoleh nilai pengembangan yang jauh berada dibawah nilai kontrol 

yaitu 15,59%. Nilai hasil uji fisik volume pengembangan terbaik pada hari ke-0, hari 

ke-1 suhu ruang, hari ke-3 suhu chiller diperoleh formulasi F3, jika dibandingkan 

dengan hasil analisis sensori hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang dan hari ke 3 suhu chiller 

secara berturut-turut formulasi F4, F2, dan F2 lebih disukai panelis. Berdasarkan hasil 

uji diperoleh hasil yang  tidak berbeda nyata antara formulasi F3 dan F4 pada hari ke-0 

dan hari ke-3 suhu chiller sehingga berdasarkan uji sensori formulasi F2 lebih disukai 

panelis. 

 

Berdasarkan Gambar 4. formulasi M=30;T=60;A=220 (F4) diperoleh nilai volume 

pengembangan yang paling tinggi dibandingkan dengan formulasi lain pada 

penyimpanan hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, dan penyimpanan hari ke-3 suhu chiller. 
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Pada penyimpanan hari ke-1 suhu ruang dan penyimpanan hari ke-3 suhu chiller 

diperoleh hasil volume pegembangan yang berbeda dibandingkan hari ke-0, hal ini 

dapat disebabkan karena pada hari ke-0 pao melalui proses proofing sebanyak dua kali, 

yaitu pada saat sebelum dan sesudah dikukus. Perbedaan nilai volume pengembangan 

yang cukup signifikan antara perlakuan hari ke-0 terhadap hari pertama dan ketiga dapat 

disebabkan oleh tidak adanya pengembangan atau (proofing) pada perlakuan 

penyimpanan hari pertama dan hari ketiga jika dibandingkan dengan hari ke-0. Pao 

dengan perlakuan penyimpanan pada hari ke-1 suhu ruang dan ke-3 suhu chiller tidak 

mengalami pengembangan saat proses penyimpanan, namun hanya akan mengalami 

proses pengembangan pada saat mendapatkan perlakuan pengukusan. Selain itu, pada 

penyimpanan hari ketiga suhu chiller diperoleh nilai volume pengembangan lebih 

rendah apabila dibandingkan dengan penyimpanan hari pertama suhu ruang. Faktor 

utama yang menyebakan nilai volume pengembangan menjadi lebih rendah adalah 

perlakuan suhu rendah. Dalam pembuatan bakpao lemak merupakan salah satu 

komponen yang penting. Lemak berperan sebagai shortening, pelembut, pemberi rasa 

lemak, penambah kelezatan dan penambah citarasa pada cookies (Pareyt et al., 2009). 

Selain itu lemak juga dapat berkontribusi dalam pengembangan produk. Anief (2000) 

menyatakan bahwa putih telur merupakan salah satu emulsi alam selain minyak yang 

biasa digunakan. Fungsi telur yang lain yaitu untuk membantu proses pengembangan 

pada produk dan juga memberikan flavor dan rasa yang gurih (Pamungkas, 2008). 

Lipoprotein memiliki fungsi sebagai penstabil emulsi karena mampu berinteraksi pada 

permukaan globula lemak membentuk lapisan pelindung. 

 

4.2.4. Pori-pori 

Berdasarkan hasil dari Gambar 5. diketahui dengan adanya penambahan putih telur 

dapat meningkatkan jumlah pori pada bakpao. Nilai jumlah pori yang diperoleh dari 

penambahan putih telur terhadap semua parameter lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol (tanpa penambahan putih telur).  Pada penyimpanan hari ke-0 nilai 

jumlah pori yang diperoleh dari formulasi M=60;T=0;A=250 (F1) sebesar 121,5 

sedangkan untuk formulasi F2, F3, dan F4 nilai L yang diperoleh lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol, yaitu diantara 121,5-135,5. Dari hasil uji fisik jumlah pori 

terbaik pada hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang, hari ke-3 suhu chiller diperoleh formulasi 
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F4, jika dibandingkan dengan hasil analisis sensori hari ke-0, hari ke-1 suhu ruang dan 

hari ke 3 suhu chiller secara berturut-turut formulasi F3, F2, dan F2 lebih disukai 

panelis. Berdasarkan hasil uji beda diperoleh hasil yang  tidak berbeda nyata antara 

formulasi F4 dan F2 pada hari ke-0 dan hari ke-1 suhu ruang sehingga berdasarkan uji 

sensori formulasi F2 lebih disukai panelis. Pada hari ke-3 suhu chiller diperoleh hasil 

berbeda nyata antara formulasi F2 dan F4.  

 

Pada formulasi F5, diperoleh nilai L yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. 

Hal ini dapat disebabkan karena formulasi M=0;T=60;A=190 (F5) yang digunakan 

tidak ditambahkan mentega dalam prosesnya sehingga produk akhir yang dihasilkan 

menjadi tidak mengembang sehingga pori-pori yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. 

Jumlah pori yang diperoleh tanpa menggunakan putih telur (kontrol (F1)) hari ke-1 pada 

suhu ruang sebesar 117,5 sedangkan bakpao dengan penambahan putih telur memiliki 

nilai volume pengembangan diantara 117,5-121,83. Namun pada formulasi F5, 

diperoleh nilai pengembangan yang jauh berada dibawah nilai kontrol yaitu 83,83. Pada 

hasil uji hari ke-3 suhu chiller diperoleh nilai jumlah pori formulasi F1 sebesar 116,67 

sedangkan bakpao dengan penambahan putih telur memiliki nilai volume 

pengembangan diantara 116,67-121,33. Namun pada formulasi F5, diperoleh nilai 

pengembangan yang jauh berada dibawah nilai kontrol yaitu 82,00. Menurut Han, 

(2019) penggunaan putih telur dapat mempertahankan udara yang ada pada produk pao 

sehingga diperoleh hasil yang remah. Putih telur dapat menghasilkan udara yang 

berbentuk busa dengan tujuan untuk mengembangkan adonan yang akan dimasukkan ke 

oven, Busa dalam telur akan menghasilkan udara & bersatu dengan adonan yang akan 

dipanggang. Seberapa besar kekuatan udara tersebut dihasilkan dengan cara seberapa 

lama mereka dikocok (whip) Scoot and Silverside, (2000). Hal yang sama dikemukakan 

oleh Crockett, (2011) dimana penggunaan putih telur dapat berkontribusi dalam 

pembentukan pori dan mempertahankan tekstur yang lembut agar tidak mudah rapuh. 

 

Pengocokan putih telur pada suhu 10oC sampai 25oC tidak mempengaruhi pembentukan 

busa. Tetapi pada suhu yang lebih tinggi lagi (lebih dari 25oC) peningkatan suhu 

mengakibatkan penurunan tegangan permukaan, yang akan mempermudah 

pembentukan busa. Pengocokan telur pada suhu ruang (28 - 30oC) lebih mudah 

menghasilkan busa daripada yang dilakukan pada suhu rendah. Menurut hasil penelitian 
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King’ori (2012), volume dan kestabilan busa yang terbaik dihasilkan dari pengocokan 

pada suhu 46,11oC. Dalam proses pengolahan pangan kemampuan membentuk busa 

(daya busa atau daya biuh) sangat penting dalam pembuatan film yang stabil untuk 

mengikat gas. Peningkatan pH yang terjadi pada putih telur akan menurunkan kualitas 

putih telur karena akan menyebabkan kerusakan protein dan daya guna putih telur tidak 

lagi optimal. Protein yang telah rusak tidak akan bisa membentuk buih secara optimal 

(Scoot and Silverside, 2000).  

 


