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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Cake merupakan jenis kue modern yang digemari oleh masyarakat 

karena rasanya manis, bercita rasa tinggi, dan tampilannya bermacam-macam 

serta menarik. Bahan dasar dalam pembuatan cake adalah tepung, gula, lemak 

dan telur, kemudian dilakukan pemanggangan dengan oven (Ekayani, 2011). 

Cake dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, sponge cake merupakan jenis 

cake yang paling banyak disukai karena proses pembuatannya relatif mudah, 

adapun karakteristik sponge cake ialah tekstur cake yang moist dan ringan. 

Chiffon cake memiliki karakteristik cake sebagai berikut, cakenya tinggi, remah 

halus, kenyal (seperti busa/foam), tekstur halus, dan gurih. Pound cake, metode 

pembuatannya dilakukan dengan cara mencampurkan semua bahan yang 

digunakan seperti bahan utama dan bahan pelengkap memiliki berat yang sama, 

teksturnya padat dan moist (Syarbini, 2013). 

Konsumen pada umumnya memiliki beberapa kriteria tertentu terhadap 

kualitas cake yang akan dikonsumsi. Mutu cake yang baik dapat dilihat dari sifat 

internal maupun eksternal cake diantaranya adalah nilai volume yang dihasilkan 

besar, crust tidak terlalu coklat, crumbnya berpori kecil dan seragam, dan berbau 

harum khas cake. Mutu cake yang baik ini didapatkan apabila menggunakan 

bahan-bahan dengan mutu yang baik pula. Bahan-bahan dengan mutu yang baik 

umumnya berharga lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan yang ada 
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dipasaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu modifikasi pada bahan baku 

pembuatan cake untuk mendapatkan mutu yang baik, walaupun proses 

pembuatannya menggunakan bahan baku yang ada dipasaran. Penambahan 

senyawa enzim pada bahan baku cake merupakan salah satu solusi untuk 

menghasilkan cake bermutu baik dengan menekan biaya produksi. Senyawa 

enzim biasanya digunakan untuk meningkatkan mutu cake yang baik sesuai 

dengan permintaan konsumen, selain itu enzim juga dapat digunakan untuk 

mempertahankan mutu cake selama penyimpanan. 

Enzim dinilai akan memperbaiki karakteristik produk pangan baik secara 

fisik, analisis sensori maupun analisis kimianya. Enzim yang ditambahkan pada 

bahan pangan dinilai dapat memberikan keuntungan secara komersial. 

Penggunaan enzim pada bahan pangan dapat dikatakan lebih aman karena 

senyawa enzim dibentuk dari bahan-bahan alami, reaksi pada enzim spesifik 

sehingga tidak menimbulkan efek samping, selain itu dalam konsentrasi yang 

rendah enzim tetap dapat bekerja secara optimal.  

Penggunaan ezim pada cake berfungsi untuk menghasilkan cake yang 

seragam dengan mutu yang baik dan sebagai senyawa anti-staling pada cake. 

Senyawa anti-staling merupakan senyawa yang dapat menghambat peristiwa 

staling pada produk bakeri. Staling sendiri adalah proses fisiko kimia kompleks 

yang menyebabkan penurunan mutu pada produk bakeri. Mekanisme staling 

sendiri adalah adanya distribusi air yang bergerak ke crust dan menyebabkan 

crust lunak dan crumb yang mengeras. 
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Enzim yang biasa ditambahkan pada produk bakeri adalah enzim 

amilase, jenis enzim amilase ada berbagai macam salah satunya adalah enzim G-

4 amilase. Enzim G-4 amilase memiliki fungsi yang sama dengan amilase lain, 

perbedaannya enzim ini dapat menghasilkan maltoteraose yang lebih banyak 

dibandingkan dengan enzim lain, sehingga dapat menurunkan laju retrogradasi 

pada amilopektin. Fungsi dari enzim G-4 amilase adalah dapat mempertahankan 

freshness, softness dan moistness cake, membentuk crumb yang lembut, 

meningkatkan daya kembang, memperbaiki tekstur cake dan memperpanjang 

masa simpan cake. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

memperoleh formulasi sponge cake dengan mutu yang baik. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan enzim 

G-4 amilase terhadap daya kembang, kadar air, morfologi crumb, dan mutu 

organoleptik sponge cake. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi konsentrasi enzim G-4 amilase yang optimal untuk menghasilkan produk 

sponge cake dengan mutu yang paling baik. 

 

1.3. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah adanya pengaruh penambahan enzim G-4 

amilase terhadap daya kembang, kadar air, morfologi crumb dan mutu organoleptik 

sponge cake.  


