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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Substitusi bahan pangan merupakan cara memodifikasi resep bahan pangan dengan 

mengganti sebagian bahan dengan bahan pangan yang memiliki kandungan nutrisi yang 

dibutuhkan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan nilai ekonomi produk 

pangan. Bahan pangan yang dapat digunakan sebagai bahan substitusi adalah buah dan 

sayur. Salah satunya adalah wortel.  

 

Wortel merupakan tumbuhan yang hanya pada bagian akarnya yang dapat dikonsumsi 

karena mengandung karbohidrat yang tinggi (gula) dan β-karoten (pra-vitamin A) (Luo, 

Suslow & Cantwell, 2008). Wortel memiliki karotenoid, polifenol, dan vitamin yang 

bertindak sebagai antioksidan yang berguna untuk menghambat aktifitas mutagen 

sehingga dapat menurunkan risiko penyakit seperti kanker dan mencegah inflamasi. 

Selain itu, wortel juga mengandung anti diabetes, anti hipertensi, dan menurunkan 

penyebab penyakit kolesterol dan kardiovaskular (Da & Dias, 2014).  

 

Salah satu produk bakeri yang memiliki jumlah peminat yang tinggi yaitu bolu. 

Berdasarkan data statistik konsumsi pangan tahun 2017, masyarakat Indonesia 

mengalami peningkatan jumlah konsumsi kue basah atau kue yang diolah dengan cara 

dikukus dengan jumlah rata-rata dari tahun 2014 hingga 2018 sebesar 23,375% (Setjen 

Pertanian Republik Indonesia, 2018). Namun kue bolu ini memiliki kekurangan yaitu 

umur simpan yang pendek karena kandungan air yang cukup tinggi yang dapat 

menyebabkan perubahan pada bau aroma, rasa, warna dan tekstur (Conte, Angiolillo, 

Mastromatteo, & Del Nobile, 2013).   

 

Di pasaran, bolu dimodifikasi dengan berbagai jenis dan rasa. Salah satu cara modifikasi 

bolu adalah bolu dengan bahan buah atau sayur seperti bolu pisang dan puree wortel. 

Pembuatan bolu pisang dan puree wortel memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa dan 

nutrisi yang dapat berasal dari buah pisang dan wortel. Namun mengingat kue bolu yang 

memiliki kadar air tinggi terlebih penambahan buah pisang dan wortel yang dapat 

menyebabkan peningkatan kadar air dapat mempersingkat umur simpan bolu pisang dan 
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puree wortel. Salah satu faktor penentu umur simpan produk adalah kemasan. Kemasan 

yang umum digunakan pada produk bolu adalah pengemas berbahan plastik. Bahan 

plastik PE digunakan sebagai pengemas karena plastik dapat melindungi produk dari 

oksigen atau udara, cahaya, kontak dengan bahan kimia, kontaminasi mikrobiologi serta 

perpindahan panas. Penggunaan plastik untuk mengemas makanan menarik karena 

plastik memiliki sifat yang mudah dibentuk, tidak korosif seperti pengemas berbahan 

logam, serta mudah dalam penangannya.  

 

Plastik terbuat dari bahan-bahan polimer termoplastik yang didasarkan pada satu atau 

lebih senyawa sederhana atau monomer. Contoh monomer sederhana adalah etilena, yang 

berasal dari minyak dan gas alam yang didasarkan pada atom karbon dan hidrogen. Lalu 

monomer-monomer tersebut yang berjumlah ribuan molekul digabungkan bersama untuk 

membuat polietilen yang dikenal dengan proses polimerisasi (Kirwan, Plant, & 

Strawbridge, 2011). Jenis plastik yang digunakan merupakan plastik PE dan plastik nylon. 

Metode pengemasan yang digunakan yaitu non vakum, vakum, dan vakum dengan 

penambahan oxygen scavengers. Perbedaan jenis plastik dan metode pengemasan 

diharapkan dapat digunakan untuk menentukan jenis pengemas dan metode pengemas 

yang tepat digunakan untuk mengemas bolu pisang dan puree wortel. 

 

1.2.Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Bolu 

Bolu atau kue basah merupakan produk bakeri yang diolah dengan cepat dengan cara 

dikukus atau dipanggang. Proses pencampuran bahan dan kandungan gluten yang berasal 

dari tepung terigu yang digunakan memberikan pengaruh terhadap kualitas produk bolu. 

Gluten merupakan zat yang terdiri dari protein yang berfungsi memberi struktur dan 

kekuatan ketika dipanggang, dapat dilihat ketika adonan menjadi menggumpal dan 

memadat. Pemilihan tepung terigu ditentukan dengan produk bakeri yang akan dibuat. 

Terigu protein tinggi digunakan untuk membuat roti dan terigu protein sedang digunakan 

untuk membuat kue (Gisslen, 2007). Pengembangan produk bakeri juga dipengaruhi oleh 

penggunanan yeast atau ragi roti. Yeast atau ragi roti pada proses bakeri berguna untuk 

menyediakan karbon dioksida untuk mengembangkan adonan serta melepaskan sejumlah 
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reaksi kimia yang mempengaruhi konsistensi adonan sehingga produk bakeri yang 

dihasilkan memiliki elastisitas yang tinggi (Lee Ray, 1987). 

 

Pengolahan kue bolu dapat dilakukan dengan 2 macam jenis pemanasan, yaitu 

menggunakan oven atau pemanggangan dan menggunakan steam atau pengukusan. 

Ketika adonan dipanaskan protein gluten akan membentuk ikatan silang yang kuat satu 

sama lain dan butiran-butiran pati akan menyerap molekul-molekul air, membengkak dan 

amilosa keluar dari granula-granula. Kemudian protein gluten mengubah struktur roti dari 

jaringan tertutup sel-sel gas yang terpisah menjadi jaringan terbuka dari pori-pori atau 

berbentuk spons (Lee Ray, 1987). Pengolahan bolu pisang dan puree wortel 

menggunakan oven atau pemanggangan. 

 

Bolu pisang pada penelitian lain seperti Pengaruh Varietas Pisang terhadap Kualitas 

Tepung dan Bolu Kukus (Zunggaval, 2017), Pembuatan Bolu dengan Substitusi Tepung 

Pisang Goroho (Datunsolang, 2016), dan Pemanfaatan Tepung Pisang dalam Pembuatan 

Produk Banana Eclair dan Kue Satu Pisang (Falestinia, 2016). 

 

1.2.2. Wortel 

Wortel (Daucus carata L.) merupakan tumbuhan yang bagian akarnya yang dapat 

dikonsumsi karena mengandung karbohidrat yang tinggi (gula) dan β-karoten (pra-

vitamin A). Wortel yang baik memiliki bentuk yang padat 

di setiap sisinya, memiliki rasa manis tanpa rasa pahit, 

halus dengan sedikit sisa bulu, dan tidak menunjukkan 

tanda-tanda retak atau bertunas (Luo et al., 2008). Wortel 

mengandung air sebesar 88%, 1% protein, 7% 

karbohidrat, 0,2% lemak dan 3 % serat. Karbohidrat yang 

terkandung merupakan gula sederhana seperti sukrosa, 

glukosa, dan fruktosa dengan sedikit pati. Selain itu wortel 

mengandung vitamin A dengan α- dan β-karoten yang 

dapat memenuhi kebutuhan asupan vitamin A per 100 

gram wortel mentah. Beta-karoten merupakan pigmen 

yang terjadi secara alami pada tumbuhan dan organisme 

Gambar 1. Wortel 

(Sumber: 

Dokumen Pribadi) 
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yang melakukan fotosintesis. Beta-karoten memiliki sifat antioksidan (Nururrahmah & 

Widiarnu, 2013). Selain itu wortel juga mengandung vitamin B seperti thiamin, 

riboflavin, dan niacin. Namun wortel memiliki kelemahan yang tidak tahan terhadap suhu 

tinggi karena dapat menurunkan jumlah total fenol dan total aktivitas antioksidan yang 

terjadi pada proses penggunaaan suhu tinggi pada blanching dan penggunaan suhu tinggi 

pada proses pengeringan (Arscott & Tanumihardjo, 2010). 

 

Wortel yang digunakan sebagai puree wortel dalam pembuatan bolu pisang yaitu wortel 

lokal yang memiliki fisik yang utuh, tampilan segar, berwarna oranye cerah, bersih, serta 

tidak ditumbuhi tunas. 

 

1.2.3. Pisang 

Indonesia sebagai negara tropis memiliki buah yang tumbuh tahunan, salah satunya buah 

pisang. Pisang atau (Musa paradisiaca L) merupakan salah satu buah yang sering 

dikonsumsi karena mudah ditemukan dan langsung siap untuk disantap. Buah pisang 

sendiri memiliki banyak jenis, salah satunya pisang ambon. Pisang ambon memiliki 

panjang buah berkisar 16-20 cm dan memiliki warna daging buah putih kekuningan. 

Pisang ambon mengandung komposisi kimia seperti air, protein, lemak, karbohidrat, 

serat, betakaroten, abu, kalsium, fosfor, dan natrium yang bermanfaat bagi kesehatan 

(Handayani et al., 2013). 

Klasifikasi : 

Nama    : Pisang Ambon 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi  : Tracheophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo   : Zingibiralles 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa L. 

Species  : Musa paradisiaca 

 

 
Gambar 2. Pisang Ambon 

(Sumber: 

Dokumen Pribadi) 
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Buah pisang ambon yang digunakan sebagai puree pisang yaitu pisang ambon yang sudah 

matang dengan warna daging buah putih kekuningan cerah serta layak untuk dikonsumsi. 

 

1.2.4. Kemasan Vakum 

Pengemasan adalah cara yang bertujuan untuk memberikan penanganan yang tepat bagi 

produk untuk mempertahankan kualitasnya selama proses pengiriman dari produsen 

hingga ke tangan konsumen tetap baik. Bahan yang biasa digunakan dalam pengemasan 

produk pangan yaitu pengemasan berbahan plastik. Menurut Conte et al (2013) kemasan 

vakum merupakan metode yang bertujuan untuk mengontrol biokimia, aktivitas enzim, 

dan degradasi mikroba yang dapat mencegah menurunnya kualitas pada bahan pangan. 

Kemasan vakum digunakan pula pada penelitian Kemas Vakum dan Pengaruhnya 

terhadap Pertumbuhan Mikroba Pada “Sale Pisang” (Hendartini & Humam, 2006).  

 

Penggunaan kemasan vakum digunakan pada produk yang tidak mendapatkan perlakukan 

pengawetan dengan cara pengaturan suhu atau perlakuan kimia dengan bahan pengawet, 

seperti pengalengan, pembekuan, dan pengeringan. Prinsip kerja kemasan vakum adalah 

mengganti udara di dalam kemasan dengan gas atau campuran gas yang tidak bereaksi 

pada bahan pangan atau menghilangkan udara yang berada di dalam kemasan. Suhu yang 

digunakan dalam proses vakum sebesar 80oC dengan tekanan 0,5 atm selama 11,5 detik. 

Manfaat dari kemasan vakum seperti memperpanjang umur simpan, mengurangi limbah 

retail, meningkatkan penampilan produk, kemasan yang higienis karena dapat 

mempertahankan aroma produk, mudah disiapkan ketika akan dikonsumsi, dan 

meningkatkan efektifitas proses distribusi karena biaya distribusi yang rendah. Namun 

kemasan vakum memiliki beberapa kelemahan pula seperti biaya produksi yang tinggi 

karena penyediaan mesin, bahan, dan alat pengemasan vakum, perubahan warna dan 

tekstur pada produk, serta jika kemasan mengalami kerusakan kecil dapat membuat 

produk cepat rusak. 
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1.2.5. Kemasan Aktif 

Kemasan aktif merupakan kemasan yang memiliki kemampuan inert terhadap kondisi 

eksternal dengan cara menyerap oksigen, karbon dioksida, etilen atau rasa menyimpang, 

melepaskan karbon dioksida, etanol, antioksidan atau bahan pengawet serta mempertahan 

aroma. Pada umumnya kemasan aktif akan dikemas di dalam sachet kecil yang terbuat 

dari bahan permeabel ke udara tetapi dapat dimasukkan pula ke dalam tutup botol atau ke 

dalam matriks film plastik. Zat yang biasa digunakan 

dalam kemasan aktif yaitu serbuk besi dan asam 

askorbat. Prinsip kerja dari kemasan aktif yaitu 

mengontrol kadar air dan menyerap oksigen pada 

produk atau berfungsi ganda seperti menyerap oksigen 

dan menghasilkan karbon dioksida. Kemasan aktif 

yang umumnya digunakan pada produk kue adalah 

oxygen scavengers yang memiliki mekanisme proses 

dengan memperlambat metabolisme makanan, 

mengurangi ketengikan oksidatif, menghambat oksidasi yang tidak diinginkan dari 

pigmen dan vitamin, perubahan warna enzimatik terkontrol, serta menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme aerobik (Conte et al., 2013). Hal ini seperti pada Oxygen 

absorbers in food preservation: a review (Cichello, 2015) dan Active Oxygen Scavenging 

Film for Sliced Bread Packaging (Wongpradit, 2018). 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh berbagai jenis plastik (PE dan nylon) 

dan metode pengemasan (non vakum, vakum, dan vakum dan ditambah oxygen 

scavengers) serta lama penyimpanan terhadap kualitas bolu pisang dan puree wortel.

Gambar 3.  

Oxygen Scavengers 

(Sumber:Dokumen Pribadi) 


