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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pancake 

1. Pengertian Pancake Secara Umum 

Pancake merupakan sebuah kue yang berbentuk datar, bulat, dan tipis. 

Awalnya kue ini dikenal oleh masyarakat Romawi sebagai roti gepeng yang 

terbuat dari tepung, susu, dan telur, kemudian dipanggang di atas wajan ceper. 

Seiring berkembangnya waktu, kue ini mulai terkenal di berbagai negara dan 

dijadikan sebagai makanan umum dengan berbagai penyajian dan sebutan 

(Promono et al., 2017) 

Pancake merupakan kue yang memiliki rasa manis dan gurih, dari adonan 

batter yang dipanggang dengan frying pan serta berbentuk bulat dan pipih. Adonan 

batter merupakan adonan cair yang terdiri dari tepung terigu, telur, gula, garam, 

bahan cair (air atau susu) serta baking powder yang diaduk sehingga teremulsi dan 

dimatangkan dengan teknik pemanggangan (Prawesthi and Komariah, 2020). 

Pancake merupakan kue yang dimasak di atas wajan atau loyang, dan dapat 

disajikan dengan penambahan saus buah-buahan, saus coklat, madu, ataupun 

maple syrup. Jenis pancake berbeda-beda di tiap Negara dan salah satunya adalah 

pancake khas Amerika atau yang bia sa disebut juga hotcake atau griddlecake. 

Pancake khas Amerika menggunakan pengembang (baking powder) pada adonan 

sehingga memiliki ukuran yang lebih tebal (Albala dalam Subarna, Hakim 

Muhammad Irfan 2018) 



7 

 

2. Macam Jenis Pancake 

Karakteristik tekstur pancake yaitu terbentuknya seratserat pancake 

yang ditandai dengan munculnya pori-pori pada permukaan pancake.  

Terbentuknya serat-serat pancake tersebut dipengaruhi oleh jenis tepung yang 

digunakan. Tepung terigu merupakan komponen dasar pembuatan pancake. 

Unsur pembentuk tepung terigu terdiri dari pati dan protein. Pada pembuatan 

pancake unsur pati yang akan lebih berperan. Peranan protein tepung terigu 

dalam adonan pancake merupakan sebagai unsur pengukuh atau membantu 

memperkuat kerangka adonan. Pada saat tepung terigu ditambahkan cairan dan 

dilakukan pengadukan maka pati akan menyerap cairan dan protein akan 

membentuk gluten. Saat dipanaskan pati akan mengembang, namun 

banyaknya cairan pada adonan pancake menjadikan gluten tidak mampu 

membentuk gluten secara sempurna sehingga tidak mampu menahan udara 

dari pati yang mengembang. Akibatnya pati yang telah mengembang dengan 

bantuan baking powder tersebut naik keatas dan gelembung udara akan pecah 

membentuk pori-pori pada permukaan sehingga terbentuklah serat-serat 

pancake (Alfirochah Norma, 2014). 

B. Tinjauan Umum Pembuatakan Pancake 

Bahan pembuat pancake terdiri dari tepung terigu, susu cair, telur, 

margarine, gula pasir, dan baking powder. Untuk lebih jelasnya dibawah ini 

diuraikan lebih jelas dari bahan pembuat pancake  
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1. Tepung Terigu 

Tepung terigu berbentuk bubuk halus yang berasal dari bulir/biji gandum 

yang di haluskan, epung terigu biasanya digunakan untuk membuat roti, kue mie, 

dan lain sebagainya. Tepung terigu mengandung banyak zat pati, yaitu karbohidrat 

kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga mengandung protein 

dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan kekenyalan makanan yang 

terbuat dari bahan terigu (SNI, 2009). Standar mutu tepung terigu dapat dilhat pada 

Tabel 1. 

Tepung terigu merupakan salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi 

yang dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur, diperkaya zat 

gizi (difortifikasi), dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai tuntutan kehidupan 

modern yang serba praktis (Saepudin, Setiawan and Poppy, 2017). 

2. Susu Cair  

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), susu segar itu merupakan cairan 

yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih yang diperoleh dari cara pemerahan 

yang benar serta kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah suatu apapun 

dan belum mendapat perlakuan apapun (SNI, 2014).  

Susu disebut sebagai makanan yang hampir sempurna karena kandungan zat 

gizinya yang lengkap. Selain air, susu mengandung protein, karbohidrat, lemak, 

mineral, enzim-enzim, serta vitamin A, C, dan D dalam jumlah memadai. Manfaat 

susu ini merupakan hasil dari interaksi molekul-molekul yang terkandung di 

dalamnya, susu tidak kurang dari 3,25% dan kandungan padatan bubuk lemak 

tidak kurang dari 8,25%. Waktu simpannya mencapai 6 bulan sampai setahun 
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dalam suhu ruangan. Komposisi susu dapat sangat beragam tergantung pada 

beberapa faktor, antara lain jenis ternak, waktu pemerahan, pakan ternak, umur 

sapi, dan lain-lain (Eka, 2020). Standar mutu susu cair dapat dilhat pada Tabel 2. 

3. Telur  

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki 

sumber protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi 

tinggi. Teknik pengolahan telur telah banyak dilakukan untuk meningkatkan 

daya tahan serta kesukaan konsumen (Irmansyah dan Kusnadi, 2009). Telur 

mempunyai cangkang, selaput cangkang, putih telur (albumin) dan kuning telur. 

Cangkang dan putih telur terpisah oleh selaput membran, kuning telur dan 

albumin terpisah oleh membran kuning telur. Telur banyak dikonsumsi dan 

diolah menjadi produk olahan lain karena memiliki kandungan gizi yang cukup 

lengkap. Kandungan protein pada telur terdapat pada putih telur dan kuning telur 

(Agustina, Thohari and Rosyidi, 2013) 
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Tabel 1 

Syarat mutu tepung terigu sebagai bahan makanan 

Jenis uji  Satuan  Persyaratan  

Keadaan: 

a. 

Bentuk  

b. Bau  

c. Warna  

  

-  

-  

-  

  

serbuk  

normal (bebas dari bau 

asing) putih, khas terigu  

Benda asing  -  tidak ada   

Serangga  dalam  semua  

bentuk stadia dan potongan 

potongannya yang tampak  

-  tidak ada  

Kehalusan, lolos ayakan 212 

µm (mesh No. 70) (b/b)  

%   min 95  

Kadar Air (b/b)  %   maks. 14,5  

Kadar Abu (b/b)  %   maks. 0,70  

Kadar Protein (b/b)  %    

Keasaman   mg KOH/ 100 g  maks 50  

Falling number (atas dasar 

kadar air 14 %)  

detik  min. 300  

Besi (Fe)   ppm  min. 50  

Seng (Zn)   ppm  min. 30  

Vitamin B1 (tiamin)  ppm  min. 2,5  

Vitamin B2 (riboflavin)  ppm  min. 4  

Asam folat  ppm  min. 2  

Cemaran 

logam: a. 

Timbal (Pb)  

b. Raksa (Hg)   

c. Kadmium (Cd)  

  

ppm ppm 

ppm  

  

maks. 1,0 

maks. 0,05 

maks. 0,1  

Cemaran Arsen   ppm  maks. 0,50  

Cemaran mikroba:  

a. Angka lempeng total  

b. E. coli  

c. Kapang   

d. Bacillus cereus  

  

koloni/g  

APM/g  

koloni/g 

koloni/g  

  

maks. 1 x 

106 maks. 

10 maks. 1 

x 104 maks. 

1 x 104  

  

(Sumber : SNI 01 – 3751 – 2009) 
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Tabel 2 

Syarat Mutu Susu UHT 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Berlemak 

(Full Cream) 

Rendah 

lemak 

(low fat 

milk) 

Bebas lemak 

(Free Fat 

Milk) 

1 Keadaan  

1.1  Warna  - khas, normal khas, normal khas, normal 

1.2 Bau  - khas, normal khas, normal khas, normal 

1.3 Rasa  - khas, normal khas, normal khas, normal 

2 Protein (N x 6,38) %, b/b Min. 2,7 

Min. 2,0*) 

Min. 2,7 

Min. 2,0*) 

Min. 2,7 

Min. 2,0*) 

3 Lemak  %, b/b Min. 3,0 / 

Min. 2,0*) 

0,6 – 2,9/ 

0,6 – 1,9*) 

Maks. 0,5/ 

Maks. 0,5*) 

4 Total padatan tanpa 

lemak 

%, b/b Min. 8,0 Min. 8,0 Min. 8,0 

5 Cemaran logam 

5.1 Cadmium (Cd) ppm Maks. 0,2 Maks. 0,2 Maks. 0,2 

5.2 Timbal (Pb) ppm Maks. 0,02 Maks. 0,02 Maks. 0,02 

5.3 Timah (Sn) ppm Maks. 40,0 Maks. 40,0 Maks. 40,0 

5.4 Merkuri (Hg) ppm Maks 0,03 Maks 0,03 Maks 0,03 

6 Cemaran arsen (As) ppm Maks 0,1 Maks 0,1 Maks 0,1 

7 Aflatoksin (M1) ppm Maks. 0,5 Maks. 0,5 Maks. 0,5 

8 Cemaran mikroba     

8.1 Angka lempeng total Koloni/ 

0,1 mL 

< 10 < 10 < 10 

CATATAN : *) untuk susu berperisa 

(sumber: SNI 3950-2014)  

 



12 

 

4. Telur  

Telur merupakan bahan pangan hasil ternak unggas yang memiliki sumber 

protein hewani yang memiliki rasa lezat, mudah dicerna dan bergizi tinggi. Teknik 

pengolahan telur telah banyak dilakukan untuk meningkatkan daya tahan serta 

kesukaan konsumen (Irmansyah dan Kusnadi, 2009). Telur mempunyai cangkang, 

selaput cangkang, putih telur (albumin) dan kuning telur. Cangkang dan putih telur 

terpisah oleh selaput membran, kuning telur dan albumin terpisah oleh membran 

kuning telur. Telur banyak dikonsumsi dan diolah menjadi produk olahan lain 

karena memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Kandungan protein pada 

telur terdapat pada putih telur dan kuning telur (Agustina, Thohari and Rosyidi, 

2013) 

5. Margarin 

Margarine adalah produk makanan berbentuk plastis yang merupakan emulsi 

air dalam lemak. Margarin banyak dimanfaatkan dalam pembuatan produk bakery 

seperti bolu, roti, dan lain-lainnya. Margarin merupakan campuran antara 80% 

lemak dan 15% - 16% air, serta bahan lainnya berupa garam, flavor, pengemulsi, 

pewarna, vitamin, dan lain-lain. (Norani dan Teah, 1994 dalam Hasibuan and Aga, 

2015). 

6. Gula Pasir  

Gula pasir atau sukrosa adalah jenis gula yang paling melimpah 

ketersediannya, yang dapat diperoleh dari eksraksi batang tebu, umbi bit, dan nira 

palem. Gula pasir dapat dimanfaatkan A. xylinum sebagai sumber C karena mudah 

dihidrolisis sehingga sifatnya tersedia untuk metabolisme dalam memperbanyak 
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sel. Pada proses metabolisme, gul digunakan igunakan oleh A. xylinum untuk 

membentuk selaput selulosa (Nurfailah dkk., 2018 dalam Ratnasari, Lahming and 

Wiharto, 2019). 

7. Baking Powder 

Baking Powder dapat melepaskan gas hingga jenuh dengan gas CO2 lalu 

dengan teratur melepaskan gas selama pemanggangan agar adonan mengembang 

sempurna, menjaga penyusutan, dan untuk menyeragamkan remah. Selain itu 

baking powder dalam pembuatan biskuit juga berfungsi dalam pembentukan 

volume, mengatur aroma, mengontrol penyebaran dan hasil produksi menjadi 

ringan (Setyowati, 2014 dalam Marsigit, Bonodikun and Sitanggang, 2017). 

C. Tahap Pembuatan Pancake 

1. Bahan  

a. Tepung terigu 100 gr 

b. Susu cair 150 ml 

c. Telur 1 btr 

d. Gula pasir 20 gr 

e. Margarine 15 gr 

f. Baking powder ½ sdt 

2. Alat  

a. Timbangan digital 

b. Balloon whisk 

c. Kompor  

d. Teflon  
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e. Waskom /mangkok 

f. Spatula  

g. Sendok  

h. Piring  

3. Cara pengerjaan  

a. Cairkan margarin  

b. Dicampur tepung terigu, telur, susu, gula, garam dan baking powder dengan 

mengunakan ballon whisk 

c. Dicampur margarine cair ke dalam adonan 

d. Dipanaskan teflon diameter paling kecil. 

e. Kemudian dituang adonan ke dalam Teflon lalu tutup sebentar 

f.  Balik jika adonan sudah ada sedikit berpori dan sedikit mengeras pinggirnya 

g. Jika sudah matang pancake siap disajikan 

 

D. Kecambah Kacang Hijau  

1. Deskripsi Kecambah Kacang Hijau 

Kacang hijau merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. 

Tanaman kacang hijau diduga berasal dari India, kemudian menyebar ke berbagai 

negara Asia tropis, termasuk di Indonesia awal abad ke-17. Di Indonesia kacang 

hijau juga dikenal sebagai tanaman sayur semusim. Kacang hijau atau Vigna 

radiata berasal dari family pabaceae alias polong-polongan. Kacang hijau dan 

kecambah banyak manfaat bagi kesehatan. Kandungan protein cukup tinggi dan 
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merupakan sumber mineral penting seperti kalsium dan fospor dan sangat 

diperlukan tubuh (KBM Indonesia, 2020). 

Kecambah kacang hijau merupakan hasil pertumbuhan dari biji kacang  

hijau yang disemai. Proses ini disertai dengan mobilisasi cadangan makanan dari  

jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif (sumber pertumbuhan 

embrio atau lembaga). Germinasi selama 2 hari dapat menghasilkan kecambah 

dengan panjang mencapai 4 cm, dan dalam 3-5 hari dapat mencapai 5-7 cm 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kecambah Kacang Hijau 

 

2. Klasifikasi Morfologi Kacang Hijau  

Tanaman kacang hijau termasuk tanaman semusim yang tergolong dalam : 

Divisi   : Spermatophyta  

Sub-divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales  

Famili  : Papilionaceae 

Genus  : Vigna 
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Spesies  : Vigna radiate atau Phaseolus radiate 

3. Manfaat Kecambah Kacang Hijau 

Kecambah kacang hijau mengandung vitamin E yang tidak ditemukan  

pada kacang tanah dan kedelai. Bahkan nilai gizi kecambah kacang hijau lebih  

baik daripada nilai gizi biji kacang hijau. Hal ini disebabkan kecambah telah 

mengalami proses perombakan makromolekul menjadi mikromolekul. Selain itu 

dengah proses perkecambahan terjadi pembentukan senyawa tokoferol (vitamin  

E) (Purwono, 2005) Selain itu, pada saat perkecambahan terjadi hidrolisis 

karbohidrat, protein dan lemak menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana 

sehingga mudah dicerna karena tinggi serat. Selama perkecambahan, terjadi 

peningkatan jumlah protein, sedangkan kadar lemaknya mengalami penurunan. 

Peningkatan pada vitamin B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), piridoksin, 

dan biotin, juga terjadi selama proses perkecambahan (Astawan, 2005). 

E. Daun Kelor 

1. Deskripsi Daun Kelor 

Tanaman kelor ( Moringa Oleifera) merupakan tamanan yang asli berasal 

dari kawasan sekitar Himalaya yaitu India, Pakistan, Banglades dan Afganistan, 

kemudian menyebar ke kawasan di sekitarnya sampai Benua Afrika dan Asia-

Barat.  
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Gambar 2 Tanaman Kelor 

Tanaman kelor yang paling banyak dibudidayakan  yaitu famili 

Moringaceae, habitatnya berada di daerah tropis maupun sub-tropis. Tanaman ini 

tumbuh baik pada tanah berpasir dan memiliki tingkat toleransi yang tinggi 

terhadap tanah yang kering termasuk wilayah pesisir. Budi daya tanaman ini secara 

optimum tergantung pada lingkungan yang tepat supaya mampu tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di daerah kering, 

karena dapat ditumbuhkan dengan air hujan tampa teknik irigasi yang mahal 

(Qurratu, 2019). 

2. Klasifikasi Morfologi Daun Kelor  

Klasifikasi tanaman kelor sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae 

Division    : Spermatophyta 

Sub Devision  : Angiospermae 

Class    : Dicotyledonae 

Ordo    : Bracsicales 

Family   : Moringaceae 
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Genus    : Moringa  

Spesies   : Moringa oleifera 

3. Manfaat  Daun Kelor 

Daun kelor memiliki rasa pahit, netral,  dan tidak beracun berkhasiat 

menurunkan tekanan darah tinggi, antiinflamasi (radang), antipiretik (penurun 

panas) antiscorbut, berkhasiat juga sebagai oba penenang, epilepsy, sulit buang air 

besar, sakit kuning, rabun ayam, biduren (alergi kulit), obat kejang, obat gusi 

berdarah. Hasil analisis menunjukan bahwa daun kelor memiliki kandungan gizi 

yang sangat penting untuk mencegah berbagai macam penyakit. Disamping itu, 

juga mengandung semua unsur asam amino (essensial) yang sangat penting, yaitu 

unsur argine, histidine, isoleucine, leusine, lysine, methionine, phenylalanine, 

threonine, tryptophn, dan valine. Selain itu daun kelor juga mengandung protein, 

lemak, betacerotene (vit. A), thiamin (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), vitamin C, 

kalsium, kalori, karbohidrat, tembaga, serat, zat besi, magnesium, dan fosfor, ini 

merupakan suatu sumber yang luar biasa dari tumbuhan daun kelor (Anonimous 

2012 dalam Qurratu, 2019). 

F.  Antioksidan   

Antioksidan merupkan senyawa yang dapat menetralkan kereaktifan radikal 

bebas. Terdapat beberapa senyawa sintetis eksogen yang dapat digunakan sebagai 

antioksidan adalah vitamin E dan BHA (Butylated Hydroxilanisole). Antioksidan 

berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Radikal bebas merupakan suatu atom 

atau molekul yang kehilangan elektron pada orbit terluarnya. Radikal bebas bisa 
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dihasilkan dari respirasi aerobik dan berbagai proses metabolisme lainnya dalam 

tubuh. Jika kadar dari radikal bebas dalam tubuh terlalu tinggi, maka dapat 

menurunkan fungsi sel dan menginduksi kematian sel (Wandita and Musfiroh, 

2018). 

Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menyerap atau 

menetralisir radikal bebas sehingga mampu mencegah penyakit-penyakit 

degeneratif seperti kardiovaskuler, karsinogenesis, dan penyakit lainnya. Senyawa 

antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk menetralisir radikal 

bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas terhadap sel 

normal, protein, dan lemak. Senyawa ini memiliki struktur molekul yang dapat 

memberikan elektronnya kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama 

sekali fungsinya dan dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas (Adi, 2016). 

G. Serat   

Serat kasar adalah senyawa yang oleh alkali atau asam tidak mampu 

terhidrolisis. Dalam penilaian kualitas bahan makanan serat kasar sangat penting 

karena dapat dijadikan sebagai penentu nilai gizi makanan tersebut. Indeks kadar 

serat makanan dalam suatu makanan adalah serat kasar, karena dalam serat kasar 

pada umumnya didapatkan sebesar 0.2-0.5 bagian dari jumlah serat makanan. 

 Serat memiliki peranan penting dalam sebuah makanan karena dapat 

mencegah penyerapan zat-zat gizi seperti lemak, protein, dan karbohidrat. 

Makanan yang memiliki kandungan serat kasar rendah maka zat-zat gizi makanan 

dalam tubuh hampir semua dapat diserapnya. Bila kandungan serat makanan 

dalam makanan tersebut tinggi maka orang akan mengunyah lebih lama sehingga 
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serat tersebut dapat mempercepat rasa kenyang. Penyakit yang dapat dicegah oleh 

serat terdapat beberapa jenis antara lain wasir, sembelit, gangguan usus, diabetes, 

kegemukan, kadar kolestrol dan jantung koroner, kanker dan daya tahan tubuh. 

Banyaknya manfaat pada serat menjadikan serat kasar harus ada pada makanan 

untuk meningkatkan mutu makanan tersebut (Aini, 2020). 

Tabel 3 

Angka Kecukupan Serat 
Kelompok Umur Serat (g) 

Anak-anak 

4 – 6 tahun 20 

7 – 9 tahun 
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Laki-laki 10 – 12 tahun 28 

Perempuan 10 – 12 tahun  27 

(Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang AKG Indonesia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


