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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sponge cake merupakan salah satu jenis kue yang memiliki ciri ringan, 

berongga kecil, bertektur lembut, dan memiliki volume yang tinggi 

(Kalukiningrum, 2012). Bahan dasar dalam pembuatan sponge cake adalah tepung, 

gula, dan telur. Telur merupakan sumber pangan hewani yang memiliki nilai gizi 

tinggi terutama pada protein dan lemaknya. Telur dalam pembuatan sponge cake 

berperan sebagai bahan pengikat, pengemulsi, pembentuk kerangka atau struktur, 

serta dapat meningkatkan cita rasa, warna, aroma, dan nilai gizi pada cake (Ashwini 

et al., 2009). Telur terbagi atas dua bagian utama yaitu kuning dan putih telur. 

Kuning telur mengandung lesitin yang dapat digunakan sebagai pengemulsi, 

sedangkan putih telur mengandung protein berupa ovalbumin dan globulin yang 

berperan dalam pembentukan buih dalam adonan cake sehingga adonan yang 

dihasilkan lebih mengembang dan stabil (Aini, 2009).  

Di antara bahan yang digunakan dalam pembuatan sponge cake, telur 

merupakan bahan yang paling mahal dan memiliki kandungan kolesterol yang 

tinggi (Ashwini et al., 2009). Satu butir telur berukuran besar mengandung 

kolesterol sebesar 185 mg sehingga apabila dikonsumsi dalam jumlah besar dapat 

meningkatkan resiko serangan jantung (USDA, 2010). Sifat fungsional yang 

dimiliki oleh telur menjadikannya sebagai bahan penting dalam pembuatan cake, 

sehingga sulit untuk mengurangi atau mengganti perannya. Penelitian mengenai 
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bahan yang memiliki potensi untuk menggantikan sifat fungsional telur pada 

pembuatan sponge cake perlu untuk dilakukan. 

Kedelai merupakan sumber pangan nabati yang memiliki kandungan 

protein tinggi, asam amino esensial, asam lemak omega 3, isoflavon, serat pangan, 

vitamin, dan mineral (Riaz, 2005). Kedelai memiliki antioksidan alami yang dapat 

mengurangi kadar trigliserida dan kolesterol dalam tubuh, sehingga mencegah 

kemungkinan terjadinya kanker usus besar, kanker payudara, dan penyakit jantung. 

Kedelai mengandung protein tinggi yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai 

produk pangan karena sifat fungsionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lin et al. 

(2017), menggunakan isolat protein kedelai sebagai bahan pengganti telur 

bersamaan dengan penambahan mono dan digliserida sebesar 1% dan 

menghasilkan karakteristik cake substitusi telur yang serupa dengan kontrol. 

Kedelai umumnya diolah menjadi isolat protein kedelai dan konsentrat protein 

kedelai untuk digunakan sebagai bahan pengganti telur, namun penelitian mengenai 

tepung kedelai sebagai pengganti telur belum banyak dilakukan. 

Tepung kedelai memiliki kadar protein sekitar 40-50% dan memiliki sifat 

fungsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan tekstur, membentuk gel, dan 

memperpanjang umur simpan produk (Majzoobi et al., 2014). Tepung kedelai dapat 

digunakan dalam produk cake sebagai pembentuk buih, berkontribusi terhadap 

aerasi, dan stabilitas adonan (Jarpa-Parra et al., 2014). Terdapat tiga jenis tepung 

kedelai berdasarkan kandungan lemaknya yaitu tepung kedelai berlemak penuh 

(full-fat soy flour), tepung kedelai rendah lemak (low-fat soy flour), dan tepung 

kedelai bebas lemak (defatted soy flour). Lesitin merupakan emulsifier yang dapat 
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ditemukan secara alami dalam bahan pangan termasuk dalam kuning telur dan 

kedelai. Kandungan lesitin dalam kedelai adalah 1,48 %, kandungan tersebut lebih 

sedikit dibandingkan kandungan lesitin dalam telur segar yaitu sebesar 2,94 % (Min 

et al., 2012). Lesitin perlu ditambahkan dalam pembuatan sponge cake yang 

menggunakan tepung kedelai sebagai substitusi telur untuk dapat menghasilkan 

cake berkualitas baik.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis tepung kedelai yang 

berbeda untuk menggantikan telur dalam pembuatan sponge cake sehingga 

dihasilkan sponge cake rendah lemak, rendah kolesterol, dan cocok bagi konsumer 

dengan gaya hidup vegetarian. Selain itu, diperlukan penambahan lesitin sebagai 

emulsifier untuk membantu menstabilkan adonan dan memperbaiki karakteristik 

sponge cake yang dihasilkan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Tepung kedelai merupakan produk olahan sederhana dari kedelai dengan 

kandungan protein tinggi (40-50%) yang memiliki sifat fungsional seperti 

pembentukan buih dan emulsifikasi yang dibutuhkan dalam pembuatan sponge 

cake. Sponge cake umumnya menggunakan telur sebagai sumber protein penting 

untuk membentuk buih dan emulsifikasi, namun telur memiliki kandungan 

kolesterol yang tinggi dan harga yang mahal. Tepung kedelai berpotensi untuk 

menggantikan peranan telur dalam pembuatan sponge cake, namun penelitian 

mengenai hal tersebut belum banyak dilakukan. Lesitin merupakan salah satu agen 

pengemulsi atau emulsifier yang dapat ditemukan secara alami dalam telur dan 
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kedelai, namun kandungannya pada kedelai lebih kecil dibandingkan telur. 

Penambahan lesitin pada konsentrasi tertentu dapat digunakan dalam pembuatan 

sponge cake untuk dapat meningkatkan karakteristik produk akhir.   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memanfaatkan tepung kedelai 

sebagai pengganti telur dalam pembuatan sponge cake. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan karakteristik sponge cake terbaik berdasarkan rasio antara 

roasted full-fat soy flour dan telur, serta melihat potensinya untuk 

mengurangi atau mengganti telur dalam pembuatan sponge cake.  

2. Menentukan karakteristik sponge cake terbaik berdasarkan rasio antara low-

fat soy flour dan telur, serta melihat potensinya untuk mengurangi atau 

mengganti telur dalam pembuatan sponge cake. 

3. Menentukan konsentrasi penambahan lesitin kedelai terbaik sebagai 

emulsifier dalam pembuatan sponge cake berdasarkan karakteristik fisik 

dari produk akhir. 

 

 


