
BAB II

KERANGKA TEORITIS

2.1 Pengertian Uji Coba

Produk  baru sangat  penting  untuk  mampu  mempertahankan  tingkat

pertumbuhan daya kreasi,  cipta,  rasa dan karsa setiap orang. Selain itu inovasi

pengembangan dan penemuan produk baru dibutuhkan juga untuk diversifikasi

menu  dan  menggantikan  produk-produk  yang  sudah  kuno  atau  lama  menjadi

produk baru yang lebih menarik. Untuk menemukan atau mengembangkan suatu

produk baru dibutuhkan suatu uji coba. Adapun bahasa baku untuk uji coba dalam

KBBI adalah percobaan.

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2016)”  inovasi  adalah

penemuan baru yang berbeda dari  yang sudah ada atau  yang  sudah dikenal

sebelumnya (gagasan,  metode,  atau  alat)”.  dalam memberikan sebuah inovasi

bagi  produk makanan  ini  maka  diperlukan  beberapa  kali  uji  coba  yang  harus

dilakukan secara bertahap.

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2016)  “uji  coba  diartikan

sebagai percobaan yang dilakukan untuk mengetahui mutu sesuatu”. Dalam hal

ini yang dimaksud dengan mutu yaitu kualitas dari produk makanan yang akan

diteliti  berupa  tekstur,  rasa,  warna,  aroma,  susunan,  keadaan  kerak,  butiran,

volume serta bentuknya

Uji  coba  adalah  suatu  tahapan  atau  proses  dalam penelitian  berdesain

eksperimental dalam pembuatan dan pengembangan produk baru yang digunakan

untuk  menguji  keberhasilan  dari  produk  yang  dihasilkan. Uji  coba  dilakukan
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dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dan akan digunakan sebagai

dasar untuk menetapkan tingkat keefektifan, efisiensi, penerimaan, daya tarik dan

rasa dari produk yang dihasilkan.

2.2  Pengertian Tepung 

Tepung  adalah  bubuk  yang  dibuat  dengan  menggiling  biji-bijian  sereal

mentah atau biji atau akar. Tepung mengandung proporsi yang tinggi dari pati,

yang  merupakan  bagian  dari  karbohidrat  kompleks  juga  dikenal  sebagai

polisakarida.  Jenis  tepung  yang  digunakan  dalam  memasak  mencakup  semua

tujuan-tepung. Semakin  tinggi  kandungan  protein  yang  lebih  keras  dan  kuat

tepung, dan lebih itu akan menghasilkan roti kering atau kenyal. Semakin rendah

protein yang lebih lembut tepung, yang lebih baik untuk kue, cookies, dan remah

kue.

2.2.1 Jenis-jenis tepung 

Berikut ini berbagai jenis –jenis tepung tepung antara lain (infodari.com):

1 Wheat  Flour :  terbuat  dari  biji  gandum  yang  di  kupas  dan  di

haluskan.digunkan untuk memberikan kekenyalan pada tekstur makanan.

2 Rye Floor : digunakan dalam kombinasi dengan terigu untuk roti sedikit

rye floor berhasil menggantikan 40 persen tepung terigu dalam resep tanpa

kehilangan volume.

3 Self  rising  floor  :  tepung  terigu  yang  sudah  di  tambahkan  bahan

pengembang dan garam. Digunakan agar adona mengembang.

4 Glutinous flour : tepung yang terbuat dari beras hitam atau putih digiling

dan di haluskan.
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5 Corn starch  :  Proses  pembuatannya  dari  sari  pati  biji  jagung.  Jagung,

dihaluskan,  diambil  sarinya,  dan  dikeringkan  hingga  berupa  buliran

tepung. 

6 Custard  powder  :  tepung  yang  di  buat  dari  campuran  tepung  kentang

/maizena ,gula, susu, telur dan bahan pengental lainya.di gunakan untuk

mebuat fla, bahan pengental, cookies.

7 Potato Flour : dibuat dari kentang yang di matangkan lalu di keringkan

dan di buat tepung. Di pakai sebagai pengental seperti sauce.

8 Rice flour : di buat dari beras yang di giling/ dihaluskan .

9 Wheat  starch:  tepung  ini  merupakan  endapan  (sari  pati)  tepung terigu,

yang telah diambil  glutennya. Atau bisa juga dibuat dari tepung sagu yang

juga telah diambil sarinya.

10 Semolina  :  Bahan dasarnya  adalah kulit  bulir  gandum yang keras, yang

didapat dari hasil penyisihan kulit gandum disaat membuat tepung terigu

2.3 Pasta

Pasta adalah jenis makanan yang terbuat dari adonan tepung gandum tanpa

ragi  dan  air.  Gandum  yang  digunakan  adalah  jenis  durum  semolina  yang

dikatakan memiliki kandungan gluten cukup tinggi. Gluten ini akan mengeluarkan

warna kuning dan memudahkan adonan cepat bereaksi dengan air.  Nama pasta

sendiri dipercaya berasal dari bahasa Yunani pastos yang berarti adonan. Dalam

cerita  mitologi  Yunani  kuno  disebutkan  Dewa  Vulcan  membuat  adonan  dari

gandung  dan  membuatnya  menjadi  tipis  –  setipis  benang,  untuk  kemudian
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dibagikan kepada orang-orang untuk dimakan. Menurut teori populer menyatakan

bahwa pasta dibawa oleh Marco Polo ke Italia setelah kunjungannya ke Cina. Saat

itu  Cina  dipimpin  oleh  Dinasti  Yuan  (1271-1368).  Orang  Cina  sudah

mengkonsumsi mie sejak 3000 SM. Marco Polo menyebut mie Cina ini dengan

nama  lagana.  Namun  mie  di  Cina  berbeda  dengan  pasta.  Sehingga  teori  ini

ditentang, terlebih ada sebuah penelitian menemukan bahwa di tahun 1279 para

prajurit di Genoa – Italia sendiri sudah mengkonsumsi pasta kering. Sementara

Marco Polo baru tiba di  Italia  tahun 1295.  Kemudian muncul  teori  baru yang

mengatakan  bahwa  orang-orang  Timur  Tengah  (negara-negara  Arab)  yang

membawa pasta ke Italia – bersama dengan bayam, terong dan tebu yang mereka

bawa dari lembah Mediterania – selama penaklukan Arab Sisilia di abad ke 9.

Teori ini didukung oleh catatan sejarah pada buku sejarah talmud , yang ditulis

dalam bahasa Aram, yang menyatakan bahwa pada abad 5 terdapat resep untuk

memasak pasta dengan cara direbus.

2.3.1 Jenis-Jenis Pasta 

Menurut (diemexalbum, 2011) Pasta dapat di kategorikan menjadi 5 jenis yaitu:

1. Long Pasta/ Spagheti contohnya seperti : Spaghetti, Bucatini, Vermicelli.

2. Ribbon Pasta/ Flat Pasta Lasagna contohnya seperti : Fettucini ,Linguini,

Tagliatelle

3. Short Pasta Penne contohnya seperti Rigatoni, Mezze
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4.  Shape/  Decorativ  Pasta  contohnya  seperti Farfale,  Orreciette,  Fusilli,

Trofiete

5. Stuffed Pasta contohnya seperti Ravioli, Canneloni

2.3 Bahan Dasar Pasta 

Berikut adalah bahan dasar pembuatan pasta beserta cara pengelolahanya 

(Carl Hanson 2016) :

Bahan Dasar Pasta :

1. Tepung Terigu 

2. Telur 

3. Semolina

Cara Pengelolahanya :

1. Letekan  tepung  terigu  dan  semolina  di  mangkuk  atau  di  atas

permukaan datar seperti meja kemudian campurkan sedikit garam agar

pasta dough nya sedikit rasa  asin.

2. Siap  kan  telur  ,  gunakan  garpu  untuk  mengkocok  telur  agar  telur

kuning dan putih tercampur rata.

3. Setelah itu  campurkan telur  pelan pelan ke dalam tepung dan uleni

sampai pasta dough kalis dan lembut.
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4. Kemudia  bungkus  pasta  dough dengan  plastic  wrap dan  di  rest di

dalam chiller selama 30 menit agar pasta dough set.

2.3.1 Tepung Terigu

Tepung  terigu  merupakan  biji  gandum  melalui  proses  penggilingan

kemudian berhasil dikembangkan menjadi beragam makanan. Yang paling banyak

dikenal dan dikonsumsi berbagai negara termasuk Indonesia adalah roti dan mie.

Produk jadi lainnya kue, biskuit,  pastry, dan masih banyak lagi. Sudah menjadi

rahasia umum bahwa tepung terigu merupakan bahan utama dalam pembuatan

produk pastry.

Menurut Gisslen (2009, p.62)  “cake flour is a weak or low-gluten flour made

from soft wheat. It has a soft, smooth texture and a pure white color. Cake flour is

used for cakes and other delicate baked goods that require low gluten content”

dapat disimpulkan bahwa cake flour memiliki kadar gluten yang rendah. Selain itu

,  dapat  membuat  menghasilkan  olahan  dari  cake  flour menjadi  lembut  dan

memiliki  warna  yang  cerah.  Cake  flour digunakan  untuk  membuat  cake dan

pembuatan bahan olahan makanan lainnya.

Di dalam tepung terigu terdapat  Gluten,  yang secara khas membedakan

tepung terigu dengan tepung tepung lainnya.  Gluten merupakan suatu senyawa

pada  tepung  terigu  yang  bersifat  kenyal  dan  elastis,  yang  diperlukan  dalam

pembuatan  roti  agar  dapat  mengembang dengan baik,  yang dapat  menentukan

kekenyalan mie serta berperan dalam pembuatan kulit martabak telur supaya tidak
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mudah robek.   Umumnya  kandungan  gluten  menentukan kadar  protein tepung

terigu, semakin tinggi kadar  gluten, semakin tinggi kadar protein tepung terigu

tersebut. Kadar  gluten pada tepung terigu yang menentukan kualitas pembuatan

suatu makanan, sangat tergantung dari jenis gandumnya. Berikut tabel kandungan

gizi yang terkandung dalam 100 gr tepung terigu

Tabel 2.1
Kandugan gizi tepung terigu per 100 gr

N
o 

Kandungan gizi A
ngka

Satua
n

1 Energi 3
65

K kal

2 Protein 8
,9

Gr

3 Lemak 1
,3

Gr

4 Karbohidrat 7
7,3

Gr

5 Kalsium 1
6

Mg

6 Fosfor 1
06

Mg

7 Zat besi 1 Mg
8 Vitamin A 0 IU
9 Vitamin B1 0

,12
Mg

1
0

Vitamin C 0 Mg 

Sumber : http://www.organisasi.org(2012)

2.3.2 Telur .

Telur merupakan sumber protein yang murah dan mudah diperoleh. Demikian

pula kandungan asam amino asensialnya, hampir setara dengan yang berasal dari

air susu ibu. Beragam vitamin juga terdapat dalam telur yaitu: vitamin A, D, serta

semua  yang  termasuk  dalam  vitamin  B  kompleks  termasuk  B12.  Telur  tidak
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memiliki  vitamin C.  Telur  juga menyimpan zat-zat  mineral  lainnya seperti  zat

besi,  kalsium,  fosfor,  sodium,  dan  magnesium.  Telur  sama  sekali  tidak

mengandung karbohidrat  meskipun memiliki  59 kaloriTelur  memiliki  beberapa

bagian yaitu kuning telur, putih telur dan cangkang. Kuning telur memiliki protein

serta lemak yang tinggi, zat besi dan juga vitamin. Warnanya kuning cerah hingga

kuning tua. Putih telur pada umumnya mengandung protein dan sulfur, berwarna

bening namun jika masak akan berubah menjadi putih (Gisslen, 2009, p.79). Telur

memiliki fungsi yaitu sebagai pengikat dan juga pelembut untuk dough. 

Tabel 2.2
Average composition of fresh liquid eggs

Whole  eggs
(%)

Whites
(%)

Yolks
(%)

Water 73 86 49
Protein 13 12 17

Fat 12 - -
Mineral  and

others components
2 2 2

Sumber :  Wayne Gisslen, 2009.
 

2.3.3 Semolina

Semolina berasal dari semola kata Italia, yang berarti 'bran' ini berasal dari

bahasa Latin simila kuno, yang berarti 'tepung' . Semolina terbuat dari gandum

durum berwarna kuning semolina sering digunakan sebagai dasar untuk produk

kering. Secara garis besar, makanan yang dihasilkan dari biji-bijian selain gandum

juga  dapat  disebut  sebagai  semolina,  misalnya  semolina  beras,  atau  semolina

jagung (lebih dikenal sebagai bubur jagung di AS) (Merriam-Webster 2016).
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Tujuan peneliti mencampurkan semolina dalam pembuatan pasta adalah agar

menyatukan  kedalam  tepung  beetroot  agar  dough yang  di  hasilkan  membuat

tekstur pasta menjadi lembut dan kenyal walapun tanpa tepung terigu.

2.4 Pengertian Beetroot 

Bit adalah bagian akar tunggang tanaman bit,  biasanya dikenal di  Amerika

Utara sebagai bit.Biasanya  beetroot lebih suka tumbuh di tempat lembab, tanah

yang subur di tempat yang cerah, tetapi juga akan berkembang di bedeng atau pot.

Tergantung pada varietas,  beetroot siap untuk diambil ketika akar yang

antara ukuran bola golf atau bola tenis ini biasanya 90 hari setelah tanam. Untuk

cara  memetik  nya  lepaskan  puncak  dengan  memutar  dengan  tangan  untuk

mencegah  beetroot nya rusak, puncak beetroot juga bisa dimasak dan dimakan

seperti bayam

Beetroot memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Namun, saat ini buah bit

yang paling umum adalah yang berbentuk bulat dan merah tua. Dari segi warna

pun,  terdapat  pula  jenis  Beetroot dengan  warna  kuning,  putih,  bahkan  yang

bergaris-garis seperti permen (dengan warna merah dan putih).

Beetroot merupakan salah satu jenis sayuran yang tergolong ke dalam 10

sayur dengan kapasitas antioksidan tertinggi. Beetroot  yang berwarna kemerahan

ini dihubungkan dengan warna darah manusia, karena bit dapat digunakan dalam
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mengatasi anemia dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan pembentukan

sel  darah  pada  manusia.  Beetroot  kaya  akan   zat  besi.  Selain  itu  Beetroot

mempunyai  kandungan  boron  yang  secara  langsung  memproduksi  hormon

kelamin  manusia.  Beetroot efektif  juga  untuk  memberantas  demam  dan

memelihara  tingkat  kestabilan  gula  darah.  Beberapa  penelitian  menunjukkan

beetroot  juga  membantu  untuk  menghalangi  pertumbuhan  tumor,  tapi  juga

mengurangi  pertumbuhan  kanker Di  abad  Pertengahan,  bit  digunakan  sebagai

pengobatan untuk berbagai kondisi, terutama penyakit yang berhubungan dengan

pencernaan dan darah. (BCC 2012) 

2.4.1 Manfaat Beetroot 

Berkut ini ada beberapa manfaat beetroot bagi tubuh manusia(BBC 2009) :

1. Menurunkan tekanan darah, menyehatkan jantung, dan pembuluh darah

Para ahli di Inggris dan di Amerika Serikat menyarankan penderita hipertensi

untuk minum 500 ml jus bit setiap hari. Telah terbukti secara nyata minum jus

dari  umbi  bit  ini  menurunkan  hipertensi  .  Kandungan  nitratnya  yang  juga

terdapat pada sayur berdaun hijau, menurunkan tekanan darah. Hasil penelitian

yang dilakukan oleh Barts and London School of Medicine dan juga Peninsula

Medical  School  menyarankan  untuk  cara  murah  ini  untuk  menurunkan

hipertensi. Menurut Prof. Amrita Ahluwalia dari Barts & London School of

Medicine, bahwa minum jus bit serta sayuran lain yang kaya akan kandungan

nitrat  akan  memelihara  kesehatan  jantung.  .Dari  percobaan  menunjukkan

tekanan darah menurun dalam waktu 1 jam setelah minum jus bit. Tiga sampai
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4 jam setelah minum jus bit, penurunan tetap berlanjut dan bisa diamati sampai

dalam waktu 24 jam

2. Obat Alami Untuk Penderitan Anemia

Bit yang berwarna kemarahan ini dihubungkan dengan warna darah manusia,

sehingga  dipakai  untuk  mengatasi  masalah  anemia.  Sebenarnya  yang

mengatasi  anemia  adalah  kandungan  zat  besinya  yang  cukup  tinggi,  yang

mengaktifkan  kembali  dan  meregenarasi  sel  darah  merah  serta  menyuplai

oksigen yang berguna bagi kesehatan sel-sel darah merah.

3 Masalah Pencernaan 

Bila Anda mengalami masalah pencernaan, rasa mual dan nyeri, diare, disentri, bisa

minum jus bit yang dicampur wortel dengan satu sendok makan jus lemon atau jeruk

nipis. Minum jus bit yang dicampur dengan satu sendok makan madu di pagi hari

sebelum sarapan akan membantu mengurangi masalh 'sebah' di perut. Daun bit juga

bermanfaat  menanggulangi  sakit  demam  kuning  dan  pencernaan.  Cukup  sekali

sehari

4 Obat pembersih kandung empedu dan ginjal alami

Kombinasi jus bit, wortel dan ketimun, adalah salah satu cara terbaik untuk

membersihkan ginjal dan kandung empedu dari racun yang tertimbun di kedua

organ penyaring tersebut.

5 Pewarna alami
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Kandungan betaninnya yang menghasilkan warna merah cemerlang dipakai

untuk pewarna alami makanan, misalnya es krim, mewarna telur paskah, jeli,

dan lain sebagainya. 

6 Diet Sehat

Karena beetroot  sama sekali  tidak mengandung lemak,  sedikit  kalori  ,  dan

kandungan lemak sangat  cocok untuk menu sehat  yang di konsumsi  orang

diet.

7 Jus Beetroot

Gabungan  Beetroot dengan sari wortel, dengan perbandingan segelas wortel

dan setengah gelas Beetroot merupakan pembuat sel-sel butir darah merah. 

2.5 Kerangka Pikir

Untuk  ekperimen  peneliti  produk  yang  akan  di  teliti  adalah  cara

pengelolahan dan resep  beetroot menjadi tepung. Dari  beetroot  yang telah di uji

coba  2(dua)  kali  eksperimen  dan  hasil  nya  di  nyatakan  layak  sebagai  tepung

peneliti  akan menbuat  pasta  menggunkan tepung  beetroot sebagai  bahan dasar

pasta peneliti melakukan lima kali eksperimen dan menghasilkan produk  pasta

yang memuastakan.Setelah itu peneliti membagi kueisioner beserta beetroot pasta

kepada  chef  yang  sudah  berpengalaman  dalam bidang  kitchen  atau  food  and

beverage product sebagai responden untuk analisa apakah produk beetroot pasta

peneliti layak di konsumsi oleh masyarakat dalam segi rasa maupun penampilan.
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Dalam proses  analisa  beetroot  pasta ini   peneliti  mengunjung  ke  3  hotel

bintang 4 yang bertaraf intersional chain yang terletak di daerah kota  Batam dan

total reponden adalah 9 chef yang berposis CDP, Sous Chef , Executive Sous Chef

dan Executive Chef.

Dan respon terhadap produk beetoot pasta yang di teliti sebagain besar dari

responden  mengatakan  layak  di  konsumsi  dari  segi  rasa,  warna  maupun

penampilan.  Dan sangat  mendukung  beetroot  pasta agar  bisa  di  kresikan  lagi

karena  selain  menambah  variasi  rasa  baru  pada  pasta  dan  juga  baik  untuk

kesehatan karena menggunakan bahan alami.Dan sangat cocok untuk orang yang

ingin melakukan  diet  karena  beetroot pasta ini  sama sekali  tidak mengandung

gluten. Rasa beetroot pasta yang unik dan sehat akan sangat di senangin di dunia

kuliner

      Gambar 2.1
Kerangka Pikir
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Sumber : Pengolahan dan Penelitian (2016)
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