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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Boba  

1. Deskripsi Umum Boba 

Boba merupakan bola tapioka yang kenyal, biasanya diolah dengan gula 

merah atau brown sugar agar terasa manis dan berwarna hitam. Boba, yang juga 

disebut bola "mutiara", merupakan minuman yang terbuat dari  tepung tapioka 

dengan tambahan teh dan susu (Liu, Cheng dan Wu, 2020). Terdapat dua sejarah 

mengenai asal mula minuman boba yaitu versi Hanlin Tea Room dan versi kedai 

teh Chen Shui Tang. Tu Tsong-he, pemilik Hanlin Tea Room, mengaku membuat 

bubble tea pada tahun 1986. Dia terinspirasi oleh bola tapioka putih yang dia lihat 

saat berbelanja di pasar Ya Mu Liao. Selama ini Hanlin Tea menawarkan dua 

versi bubble, yaitu White Bubble dan Black Bubble. Sedangkan Pemilik Rumah 

Teh Chen Shui Tang, Lu Hanqin, mengatakan bahwa toko ini adalah yang 

pertama kali memproduksi bubble tea. Minuman ini tercipta saat lomba resep 

kreatif yang diadakan di rumah teh pada tahun 1987. Manajer toko Lin Hsiu-hui 

mengusulkan ide untuk menambahkan mutiara dari tapioka ke bubble tea. Alasan 

dari ide ini adalah Tuan Lin menyukai jajanan pasar F Yuan dalam bentuk bola 

tapioka bulat (Jones, 2018). Boba milk tea biasanya disantap dalam keadaan sejuk 

dan menyegarkan, dengan tumpukan bola mutiara berjatuhan di dasar cangkir 

plastik transparan. Tapioca pearl yang digunakan dalam minuman ini biasanya 

berwarna hitam, namun kini seiring dengan berkembangnya variasi juga terdapat 

mutiara berwarna-warni. Kekenyalan bola mutiara ini harus benar, tidak terlalu 

keras atau terlalu lembut, akan mengiritasi gigi bila menempel pada gigi. Telah 
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ada beberapa penelitian tentang kalori dan risiko obesitas pada milk tea boba, 

namun hanya ada sedikit laporan yang terkait dengan peningkatan teknologi milk 

tea, termasuk yang terkait dengan boba (Liu, Cheng dan Wu, 2020).  Menurut 

penelitian (Min, Green dan Kim, 2017) dalam 1 sajian minuman ringan 473 ml 

terdapat kandungan gula dan kalori sebagai pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.  

Kandungan Gula dan Kalori Minuman Ringan 

Minuman 
1 sajian (473 ml) 

Gula (g) Energi (kkal) 

Milk Tea 38 263 

Boba Milk Tea 38 299 

Cranberry Juice Cocktail 67 267 

Orange Soda 62 227 

Energy Drink 62 240 

Orange juice 56 227 

Cola 56 200 

Sweetened ice tea  44 168 

Sports drink  28 120 

Sumber : Min, Green dan Kim, 2017 

 

Boba merupakan bola kenyal yang biasa terdapat di dalam milk tea, tetapi 

seiring dengan perkembangannya, boba mulai ditambahkan pada berbagai pilihan 

lain yang dapat digunakan untuk menambahkan tekstur atau topping untuk 

minuman lainnya seperti smoothies atau kopi, atau pada dessert seperti pancake 

dan es krim (Ellora, 2019). 

 

2. Cara Pembuatan Boba 

Berikut bahan-bahan pembuatan boba yaitu : 

1. Tepung tapioka   50 gr 

2. Gula Aren atau gula pasir 10 gr 
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3. Tepung Agar-Agar  5 gr 

4. Air dingin secukupnya 

Pembuatan Boba: 

 Pembuatan boba dilakukan dengan cara mencampurkan tepung tapioka, 

agar – agar, gula dan air hangat. Uleni hingga menjadi adonan yang kalis. 

Kemudian adonan dibentuk bulat dengan diameter 1 cm. Kemudian adonan 

dimasukkan ke dalam air yang mendidih selama 3 menit. Tunggu sampai 

mengapung dan matang, kemudian diangkat dan ditiriskan. Siapkan gelas 

kemudian masukkan boba yang sudah matang tadi, tambahkan susu, kemudian 

tambahkan teh, gula dan untuk menambah kesegaran bisa ditambahkan dengan es 

batu. Apabila ingin disimpan, keringkan dengan cara dijemur atau dengan oven 

suhu 60-70 
0
C selama 2 – 3 jam sampai menjadi butiran kering (Panji, 2019). 

 

B. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka, tepung singkong, pati atau aci adalah tepung yang terbuat 

dari singkong atau ubi kayu. Tapioka atau kanji merupakan sari dari singkong, 

dibuat  secara langsung dari singkong segar (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, 2012). Tepung tapioka biasa digunakan sebagai bahan pengental, bahan 

pengisi serta bahan pengikat pada industri makanan, seperti pada pembuatan 

puding, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, industri farmasi, dan 

lainnya. Tepung tapioka juga dapat diolah menjadi makanan seperti produk mie, 

roti, kue, cilok, siomay dan produk lainnya. Selain itu, tepung tapioka dapat 

diolah menjadi berbagai produk olahan atau  diawetkan, terutama produk 

makanan olahan, seperti makanan kering (opak dan pilus), mutiara, kerupuk, dan 
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gula cair (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012). Proses 

pembuatan tapioka (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2012) yaitu : 

Tahap satu : 

a. Bersihkan singkong dari kotoran yang menempel pada kulitnya. 

b. Kupas kulit paling luar singkong yang berwarna coklat (kulit bagian dalam 

disertakan pada proses pembuatan). 

c. Lakukan pemilahan atau pemisahan pada bagian yang tidak bisa digunakan, 

seperti bagian yang sudah mengeras, tangkai umbi, atau yang memiliki cacat 

fisik parah. 

d. Lanjutkan dengan merendam singkong yang sudah dikupas pada air yang 

bersih agar tidak rusak atau berubah warna menjadi coklat akibat reaksi 

browning atau pencoklatan. 

e. Cuci dan gosok-gosok singkong yang telah direndam tadi, kemudian diparut.  

f. Haluskan dengan menumbuk hasil parutan hingga halus dengan lumpang.  

g. Tambahkan sedikit air pada singkong yang telah ditumbuk halus sambil 

diaduk- aduk dan diremas, kemudian ambil sarinya dengan cara disaring 

menggunakan kain yang ditopang dengan saringan kasar yang terbuat dari 

bambu. 

h. Bungkus ampas dengan kain dan tekan agar seluruh airnya keluar. Cairan dari 

hasil penyaringan ini berwarna putih atau kuning dan keruh. Lakukan 

pengulangan pada tahap ini 2−3 kali hingga cairan yang keluar menjadi 

jernih. 

i. Kumpulkan cairan dalam ember sedimentasi dan diamkan beberapa saat 

sampai pati dalam cairan terpisah menjadi air basah dan cairan di atas 
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menjadi jernih. Pengendapan ini memakan waktu 1-3 jam, lalu buang air 

bersihnya. Air yang dibuang ini juga bertujuan untuk menghilangkan warna 

kuning pada singkong jika singkong yang digunakan sebagai bahan baku 

berwarna kuning. 

j. Keringkan aci basah kemudian haluskan hingga menjadi tepung tapioka 

kasar. Tapioka kasar ini masih memiliki kualitas yang rendah, berkadar HCN 

(asam sianida) tinggi, serta harga jual yang relatif murah. 

Tahap dua : 

Perlu dilakukan pencucian 3-4 kali untuk meningkatkan kualitas aci basah dengan 

cara sebagai berikut. 

a. Tambahkan air bersih ke aci basah dengan perbandingan satu banding satu, 

lalu masukkan ke dalam ember. 

b. Aduk hingga tercampur dengan air yang berwarna putih susu, lalu diamkan 

selama kurang lebih 30 menit hingga pati mengendap kembali ke tempat 

semula. 

c. Setelah pati mengendap, buang air yang ada di bagian atas dengan perlahan 

agar pati tidak ikut terbuang. Pencucian bertujuan untuk mengurangi 

kandungan asam sianida dalam pati. 

d. Langkah berikutnya yaitu proses pemutihan pati dengan menggunakan 

larutan garam. Konsentrasi larutan yang digunakan yaitu sekitar 20 g per liter 

air. 

e. Kemudian lanjutkan dengan proses perendaman ke dalam larutan garam 

selama minimal 15 menit, aduk, dan diamkan beberapa saat. Perbandingan 

larutan garam dengan aci basah adalah 1,5-2:1. 
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f. Setelah pati mengendap, tuangkan cairan rendaman.  

Ratakan aci basah di atas tampah, lalu jemur di bawah terik matahari 

g. Ayak aci basah yang sudah kering dengan ayakan halus. 

h. Kemudian lakukan pengemasan hasil ayakan ke dalam kantong plastik. 

 

Tabel 2.  

Syarat Mutu Tepung Tapioka  

No Kriteria uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Bentuk - serbuk halus 

1.2 Bau - Normal 

1.3 Warna - putih, khas tapioka 

2 Kadar air (b/b) % maks. 14 

3 Abu (b/b) % maks. 0,5 

4 Serat kasar (b/b) % maks. 0,4 

5 Kadar pati (b/b) % min.75 

6 Derajat 

putih (MgO = 100) 

- min.91 

7 Derajat asam mL NaOH 1 N / 

100 g 

maks. 4 

8 Cemaran logam   

8.1 Kadmium (Cd) Mg/kg maks. 0,2 

8.2 Timbal (Pb) Mg/kg maks. 0,25 

8.3 Timah (Sn) Mg/kg maks. 40 

8.4 Merkuri (Hg) Mg/kg maks. 0,05 

9 Cemaran arsen (As) Mg/kg maks. 0,5 

10 Cemaran mikroba   

10.1 Angka lempeng total (35 °C, 

48 jam) 
koloni/g maks. 1 x 10

6
 

10.2 Escherichia coli APM/g maks. 10 

10.3 Bacillus cereus koloni/g < 1 x10
4
 

10.4 Kapang koloni/g maks. 1 x 10
4
 

Sumber : SNI 3451:2011 Tapioka 

 

 

C. Bunga Telang 

Tanaman bunga telang merupakan tanaman yang berasal dari Asia tropis dan 

terutama tersebar di Ternate dan Maluku Utara. Wilayah distribusinya meliputi 

Afrika, Australia, Amerika Utara, Pasifik Utara dan Amerika Selatan, seperti 
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Brazil yang disebut sebagai pemilik koleksi plasma nutfah tumbuhan terbesar di 

dunia (Budiasih, 2017).  

 

Gambar 1. Bunga Telang (Budiasih, 2017) 

Tanaman telang merupakan anggota keluarga Fabaceae yang memiliki 

batang kecil dan tumbuh merambat sehingga membutuhkan penyangga dari 

tonggak atau tanaman lain yang lebih besar. Tanaman ini berdaun kecil yang 

merupakan bentuk daun berpasangan dengan 2-4 pasang daun setiap lembarannya 

(Budiasih, 2017). 

Klasifikasi bunga telang (ITIS, 2020) 

Kingdom : Plantae – Plants 

Subkingdom : Tracheobionta – Vascular plants 

Superdivision : Spermatophyta – Seed plants 

Division : Magnoliophyta – Flowering plants 

Class  : Magnoliopsida – Dicotyledons 

Subclass : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Family  : Fabaceae – Pea family 
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Genus  : Clitoria L. – pigeonwings P 

Species : Clitoria ternatea L. – Asian pigeonwings 

Tanaman bunga telang memiliki potensi farmakologis yang luas. Potensi 

farmakologi bunga telang anta lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, anti 

inflamasi dan analgesik, antipiretik, antidiabetes, antikanker, antihistamin, 

imunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan saraf pusat, Central 

Nervous System (CNS) (Budiasih, 2017). Bunga Telang atau Clitoria ternatea 

mengandung antioksidan. Hal tersebut terlihat dari warna mahkota bunga telang 

tersebut yang berwarna biru karena mengandung antosianin. Antosianin 

merupakan pigmen dari flavonoid yang bersifat antioksidan (Cahyaningsih, Yuda 

dan Santoso, 2019). 

Bunga telang mengandung tanin, flobatine, karbohidrat, saponin, triterpenoid, 

fenolik flavonoid, flavonol glikosida, protein, alkaloid, antrakuinon, anti alizarin, 

monotonik 4-ene -3,6 diketon, minyak atsiri dan steroid. Komposisi asam lemak 

pada bunga telang antara lain asam palmitat, asam stearat, asam pelargonat, dan 

asam linolenat (Budiasih, 2017). Aktivitas antioksidan pada bunga telang dapat 

diamati dengan metode DPPH jika dibandingkan dengan asam galat standar dan 

quercetin, Clitoria ternatea, yang mengandung fenol dan flavonoid dalam jumlah 

besar, menunjukkan efek penghambatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa bunga telang memiliki aktivitas antioksidan melawan radikal bebas (seperti 

DPPH, hidroksil, dan hidrogen peroksida) (Marpaung, 2020).  

Cara pembuatan Ekstrak bunga telang 

Adapun cara pembuatan ekstrak bunga telang yaitu (Brata dkk., 2019): 

1. Siapkan bunga telang kering.  
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2. Cuci bersih bunga telang.  

3. Rebus air, masukkan bunga telang, tunggu sampai air rebusan berubah warna 

menjadi biru keunguan, lalu angkat, dan saring. 

4. Dikemas menggunakan botol dengan diberi label nama produk supaya lebih 

menarik dan memiliki nilai jual lebih. 

5. Dapat disimpan di lemari pendingin. 

 

D. Kapasitas Antioksidan 

Senyawa antioksidan atau penawar racun radikal bebas adalah zat yang dapat 

menetralisir radikal bebas, atau zat yang fungsinya untuk mencegah sistem 

biologis efek buruk dari tubuh dari proses atau reaksi yang menyebabkan oksidasi 

berlebihan (Damanis, Wewengkang dan Antasionasti, 2020). Cara kerja 

antioksidan dalam menetralisir radikal bebas yaitu dengan cara mendonorkan satu 

elektronnya kepada senyawa yang bersifat oksidan sehingga aktivitas senyawa 

oksidan tersebut bisa terhambat (Winarsi, 2007 dalam Damanis, Wewengkang dan 

Antasionasti, 2020). 

Aktivitas antioksidan menggambarkan kemampuan suatu senyawa 

antioksidan dalam menghambat laju reaksi pembentukan radikal bebas (Parwata, 

2016). Pengujian kapasitas antioksidan suatu senyawa dilakukan secara bertahap 

sebagai berikut : 

a. Uji in vitro menggunakan reaksi kimia, misalnya metil linoleat, DPPH. 

b. Uji in vitro menggunakan materi biologis, misalnya mengukur viabilitas sel 

(teknik kultur sel), pembentukan dien terkonjugasi dan kadar TBARS dari 

isolat LDL, dan lain-lain. 



15 
 

c. Uji in vivo pada model hewan percobaan, misalnya aktivitas enzim 

antioksidan, kadar TBARS. 

d. Uji in vivo pada manusia. 

Uji aktivitas antioksidan terdiri atas metode in vivo dan in vitro (Irianti dkk., 

2017). 

1. Uji Kapasitas Antioksidan secara in vitro 

Pengujian kapasitas antioksidan secara in vitro dapat dikelompokkan 

menjadi 2 jenis yaitu uji dengan menggunakan bahan kimia dan uji dengan 

menggunakan materi biologis. Adapun uji dengan menggunakan bahan kimia 

meliputi uji DPPH,  pengukuran diena terkonjugasi, pengukuran bilangan 

para−anisidin, penentuan bilangan peroksida, pengukuran aktivitas 

penghambatan radikal hidroksil, metode kekuatan reduksi, aktivitas peredaman 

radikal superoksida, metode fosfomolibdenum, metode ABTS (garam 

2,2−azinobis (3−etil benzotiazolin−6-sulfonikasid) diazonium), kapasitas 

serapan radikal oksigen (ORAC), aktivitas linoleat−tiosianat, metode CUPRAC, 

metode FRAP, efek pembentukan heksanal, metode penghambatan aktivitas 

radikal NO, dan hidrolisis (Irianti dkk., 2017).  

2. Uji Kapasitas Antioksidan secara in vivo 

Dalam penelitian in vivo, yang termasuk penanda stres oksidatif adalah 

peroksidasi lipid, oksidasi protein dan kerusakan DNA serta antioksidan 

endogen termasuk asam askorbat, tokoferol, GSH, GSSH dan GSSG, 

ubiquinone, ubiquinol, cysteine, dan cystine. Efektivitas suatu senyawa yang 

memiliki kemampuan sebagai antioksidan dapat diketahui melalui aktivitas atau 
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kemampuan penghambatan proses oksidasi oleh senyawa antioksidan tersebut 

(Irianti dkk., 2017). 

 

E. Kadar Air 

Air merupakan bahan utama dalam proses kehidupan. Air dalam makanan 

sangat berarti, karena jika kekurangan air dapat menunjukkan buah-buahan dan 

sayur-sayuran akan tampak layu. Air dalam bahan makanan hewani dan nabati 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme, baik 

aktivitas metabolisme, aktivitas enzim, mikroba dan sifat kimia ini dapat 

menimbulkan ketengikan dan reaksi-reaksi non-enzimatis sehingga menimbulkan 

perubahan sifat-sifat organoleptik (uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kesukaan atau kelayakan suatu produk agar dapat diterima oleh konsumen 

(Rusmono, Afnidar dan Hartinawati, 2019).  

Peranan air dalam bahan makanan dapat dinyatakan sebagai kadar air dan 

aktivitas air (aw), air dalam makanan dan produk pertanian dapat dibagi menjadi: 

Ada dua jenis, yaitu air terikat dan air bebas. Sifat air bebas dalam bahan Sifat 

makanannya sama dengan air biasa yang memiliki nilai aw = 1, Dan air terikat 

adalah air terintegrasi erat dengan komposisi material makanan lain dan memiliki 

aw di bawah 1 (Kuprianoff, 1958 dalam Hayati & Baihaqi, 2017). 

Penentuan kadar air dalam bahan makanan dapat ditentukan dengan dua 

metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung 

merupakan pengukuran langsung kandungan air bahan makanan. Sedangkan cara 

tidak langsung yaitu menentukan kandungan air dengan mengukur tahanan atau 

tegangan listrik yang ditimbulkan oleh air bahan makanan, atau dengan mengukur 
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penyerapan gelombang mikro, sonik atau ultrasonik oleh air bahan makanan, atau 

dengan mengukur sifat spektroskopi air bahan makanan. Analisis kadar air 

makanan dengan cara langsung dibedakan ke dalam beberapa metode, yaitu: 

dengan metode pengeringan atau oven, desikasi, termogravimetri, destilasi, dan 

metode Karl Fischer. Untuk analisis kadar air bahan makanan dengan cara tidak 

langsung dapat digunakan metode-metode listrik-elektronika, penyerapan 

gelombang mikro, penyerapan gelombang sonik dan ultrasonik, dan metode 

spektroskopi (Nadia, 2014). 

 

F. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan zat makanan yang paling cepat menyuplai energi 

sebagai bahan bakar tubuh, terutama saat tubuh dalam kondisi lapar hal ini 

dikarenakan karbohidrat merupakan sumber energi utama dari tubuh sehingga 

makanan dengan sumber utama karbohidrat  menempati proporsi terbesar dalam 

susunan hidangan makanan sehari-hari. Sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh 

masyarakat di negara berkembang pada umumnya berasal dari biji-bijian 

(serealia), umbi, buah-buahan, dan sayur-sayuran namun pada masyarakat di 

negara maju makanan-makanan manis yang sering kali menggantikan biji-bijian 

(serealia), buah-buahan, dan sayur-sayuran tersebut sebagai sumber karbohidrat 

(Adi, 2017). 

Karbohidrat dapat diklasifikasikan dengan beberapa cara yang berbeda. 

Karbohidrat dalam makanan berdasarkan struktur molekul kimianya dapat 

berbentuk sederhana (monomerik dan dimerik) dapat diklasifikasikan sebagai 

monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida maupun kompleks (polimerik), 
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sedangkan sifat kecernaan, dapat dibedakan karbohidrat yang dapat dicerna dan 

tidak dapat dicerna (Adi, 2017). Karbohidrat memiliki fungsi sebagai penyedia 

energi utama tubuh dengan menghasilkan 4 kkal dalam 1 gram karbohidrat. Selain 

itu karbohidrat juga mempunyai fungsi yaitu sebagai pengatur metabolisme 

lemak, penghemat protein, penyuplai energi otak dan saraf, penyimpan glikogen, 

pengatur peristaltik usus dan pemberi muatan sisa makanan, pemberi rasa manis 

pada makanan karena keberadaan gula, memberi aroma, bentuk, warna, pelembut 

dan tekstur yang khas pada makanan (Adi, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


