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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Kacang Merah 

 Menurut Khomsan (2009:137) mengatakan bahwa: 

Kacang merah tergolong makanan nabati kelompok kacang polong 

(legume); satu keluarga dengan kacang hijau, kacang kedelai, kacang tolo, 

dan kacang uci. Kacang merah biasa dikonsumsi ketika sudah benar-benar 

masak berupa kacang kering. Ia termasuk salah satu kacang polong kering 

yang populer di dunia dan Indonesia. 

 

 

2.1.1 Manfaat Kacang Merah 

Kacang merah kaya akan mineral, karbohidrat kompleks, serat, dan protein 

yang tergolong cukup tinggi serta kadar lemak pada kacang merah relatif rendah. 

Sebagai sumber protein nabati, kacang merah bebas kolestrol sehingga aman 

untuk dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Menurut Khomsan (2009:137) 

manfaat dari kacang merah adalah “kandungan karbohidrat kompeks dan serat 

kacang merah yang tinggi membuatnya dapat menurunkan kadar kolestrol darah 

dan membuat indeks glisemiknya rendah, yang menguntungkan penderita diabetes 

dan menurunkan risiko timbulnya diabetes.” Selain itu, menurut Supriyatna, dkk., 

(2014:78) menambahkan manfaat dari mengkonsumsi kacang merah adalah 

“kandungan serat yang sangat tinggi membantu mengatur pelepasan insulin dan 

membantu untuk mencegah rasa lapar – pilihan yang baik untuk orang-orang yang 

melakukan diet.”  
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 Kandungan nutrisi dalam kacang merah membuat kacang merah 

berpotensi untuk diolah menjadi tepung sehingga dapat dijadikan berbagai macam 

olahan produk yang lebih banyak. Dalam penelitian ini, kacang merah akan 

digunakan sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan madeleine. Kacang 

merah yang diolah menjadi tepung berfungsi untuk menambah kandungan serat 

pada madeleine. 

 

2.1.2 Kandungan Gizi Kacang Merah 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Kacang Merah per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Air  17,7 g 

Energi 314 kkal 

Protein  22,1 g 

Lemak  1,1 g 

Karbohidrat 56,2 g 

Serat  4 g 

Abu  2,9 g 

Kalsium  502 mg 

Fosfor  429 mg 

Besi  10,3 mg 

Natrium  19 mg 

Tiamin  0,40 mg 

Sumber: Tabel Komposisi Pangan Indonesia (2009) 

 

2.2  Tinjauan Tepung Kacang Merah  

  Tepung kacang merah adalah produk olahan kacang merah yang diperoleh 

melalui tahapan pengeringan dan penghancuran. Keunggulan dari pengolahan 

kacang merah menjadi tepung kacang merah akan meningkatkan daya guna, hasil 

guna, lebih mudah diolah atau diproses menjadi produk yang memiliki nilai 

ekonomi lebih tinggi, lebih mudah dicampur dengan tepung-tepung dan bahan 
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lainnya. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karakteristik 

dasar dari tepung kacang merah adalah sebagai berikut: 

a. Kadar air tidak lebih dari 10% 

b. Kehalusan: 100% lolos ayakan 40 mesh, 95% lolos ayakan 60 

mesh 

 Persyaratan mutu untuk tepung kacang merah berdasarkan SNI hingga saat 

ini belum ada, peneliti menggunakan SNI tepung kacang hijau karena jenis 

kacang ini paling mendekati. Persyaratan mutu tepung kacang hijau berdasarkan 

SNI 01-3728-1995 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.2  Syarat Mutu Tepung Kacang Hijau 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan:   

1.1 Bau  - Normal 

1.3 Rasa  - Normal 

1.4 Warna - Normal 

2 Benda-benda asing  Tidak boleh ada 

3 Serangga dalam bentuk 

stadia dan potong-

potongan 

- Tidak boleh ada 

4. Jenis pati selain pati 

kacang hijau 

- Tidak boleh ada 

5. Kehalusan  % b/b Maks. 2,5 

5.1 Lolos ayakan 60 mesh % b/b Min. 95 

5.2 Lolos ayakan 40 mesh % b/b 100 

6 Air  % b/b Maks. 10 

7. Silikat % b/b Maks. 0,1 

8. Serat Kasar % b/b Maks. 3,0 

9. Derajat Asam ml N. 

NaOH/100g 

Maks. 2,0 

10. Protein % b/b Min. 23 

11.  Bahan tambahan 

makanan: bahan 

pengawet 

- Sesuai SNI 01-0222-

1995 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 
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Tabel 2.2 Syarat Mutu Tepung Kacang Hijau (Lanjutan) 

12. Cemaran logam   

12.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

12.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10.0 

12.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

12.4 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

13. Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

14. Cemaran mikroba   

14.1 Angka lempeng total koloni/g Maks. 10
6
 

14.2 E.coli APM/g Maks. 10 

14.3 Kapang koloni/g Maks. 10
4
 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 

 

2.2.1 Manfaat Tepung Kacang Merah 

 Dengan banyaknya kandungan gizi yang dimiliki oleh kacang merah, maka 

bahan olahannya yang berupa tepung juga memiliki banyak kandungan gizi yang 

bermanfaat untuk dikonsumsi. Menurut Kurnianingtyas, dkk., (2014:486) 

mengatakan bahwa tepung kacang merah memiliki kandungan protein dan energi 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan protein tepung lainnya. 

Hal ini membuat tepung kacang merah sangat baik dikonsumsi oleh semua 

golongan orang. Selain mengandung protein dan energi yang tinggi, kacang merah 

kaya akan serat. Dalam penelitian ini, tepung kacang merah akan digunakan 

dalam pembuatan madeleine sehingga produk yang dihasilkan mengandung serat. 

 

2.2.2  Kandungan Gizi Tepung Kacang Merah 

Tabel 2.3 Kandungan Gizi Tepung Kacang Merah per 20 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Air  8,88 % 

Abu 1,46 % 

Protein 1,52 % 

Karbohidrat 85,27 % 

Sumber: Novelina, dkk .,(2014:79) 
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2.2.3 Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Menurut Novelina, dkk., (2014:79), berikut merupakan langkah-langkah 

proses pembuatan tepung kacang merah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Tepung Kacang Merah 

Sumber: Novelina, dkk., (2014:79) 

 

2.3 Tinjauan Tepung Terigu 

 Terigu adalah tepung hasil dari biji gandum yang telah melalui proses 

penggilingan. Tepung terigu banyak digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

roti, kue, dan mi. Selain mengandung banyak karbohidrat, terigu mengandung 

protein. Menurut Mushet (2008:21) mengatakan bahwa “protein, ketika 

dikombinasikan dengan cairan dan dicampurkan atau diremas, membuat gluten, 

seperti sebuah jaring-jaring yang kuat namun lentur, untaian yang memberikan 

Sortir dan cuci kacang merah 

Rendam kacang merah semalaman (menghilangkan 

zat anti gizi yang terdapat dalam kacang merah) 

Rebus kacang merah selama 30 menit 

Setelah rebusan kacang merah mengeluarkan uap, 

tiriskan selama kurang lebih 15 menit 

Kupas kacang merah dari kulitnya 

Jemur kacang merah di bawah sinar matahari sampai 

kacang merah memiliki kadar air 8% 

Giling kacang merah sampai menjadi bubuk dan 

saring menggunakan saringan 60 mesh 
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bentuk pada roti dan pastry.” Protein inilah yang akan menentukan kualitas 

produk makanan yang akan dihasilkannya.   

 Berdasarkan kandungan proteinnya, tepung terigu dibagi menjadi tiga 

macam yaitu terigu berprotein tinggi tepat untuk pembuatan kue, roti dan mi, 

terigu berprotein sedang untuk membuat pastry atau pie dan kue-kue tertentu serta 

terigu berprotein rendah untuk cake, biscuit atau cookies, gorengan, dan wafer. 

Menurut The Culinary Institute of America (2016:63) menyatakan bahwa  “a 

flour with a higher gluten content will result in a tougher crumb, whereas a flour 

with a lower gluten content will result in a more tender crumb.” 

 

2.3.1 Manfaat Tepung Terigu 

 Menurut The Culinary Institute of America (2016:63) mengatakan bahwa: 

 Flour represents the bulk of most of the formulas made in any bakeshop. It 

acts as a binding and absorbing agent, and it may be thought as the 

“backbone” of the majority of bakeshop formulas. It is the gluten (the 

protein component in flour) that builds structure and strength in baked 

goods. 

 

Dalam penelitian ini tepung terigu yang digunakan adalah tepung berprotein 

sedang atau yang biasa disebut dengan tepung terigu serbaguna. Fungsi tepung 

terigu dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pembentuk kerangka dan 

jaringan madeleine karena adanya pembentukkan gluten. Selain itu, tepung terigu 

juga berfungsi untuk mengikat bahan-bahan lain yang digunakan dalam 

pembuatan madeleine. 
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2.3.2 Kandungan Gizi Tepung Terigu 

Tabel 2.4 Kandungan Gizi Tepung Terigu per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Protein 11.0-12.5 % 

Kadar Air Max. 14,3 % 

Kadar Abu Max. 0,64 % 

Daya Serap Air Min. 58 % 

Gluten Basah Min. 26,5 % 

Sumber: Bogasari (2016) 

 

2.4 Tinjauan Gula Pasir 

Menurut Chang (2015:20) menyatakan bahwa “white sugar is made from 

either sugar cane or beets and refined until it is pure white and rid of all 

impurities.” Gula pasir atau gula halus merupakan pemanis dasar yang paling 

umum digunakan karena paling mudah ditemui dan harganya relatif murah. 

Namun, dalam penggunaanya dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat larut 

dalam lemak. 

 

2.4.1 Manfaat Gula Pasir  

 Menurut Purwastuti dan Putriningrum (2015:6) manfaat gula pasir dalam 

pembuatan cake adalah memberi rasa manis, membantu proses pengembangan 

cake, menghaluskan dan melembutkan remahan cake, memberi kelembaban 

dalam cake, memberi warna pada permukaan cake, sebagai bahan pengawet 

sehingga cake mempunyai masa simpan lebih lama. Dalam penelitian ini, gula 

pasir digunakan sebagai pemberi rasa manis pada madeleine. Selain memberi rasa 

manis, gula juga memberikan warna pada permukaan luar madeleine sehingga 

berwana kecokelatan. 
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2.4.2 Kandungan Gizi Gula Pasir 

Tabel 2.5 Kandungan Gizi Gula Pasir per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Energi 364 kkal 

Protein 0 g 

Lemak 0 g 

Karbohidrat 94 g 

Kalsium 5 mg 

Fosfor  1 mg 

Sumber: Darwin (2013) 

 

2.5 Tinjauan Baking Powder 

 Menurut Wibowo (2016:11) mengatakan bahwa: 

 Baking powder biasanya digunakan sebagai pengembang (leavening 

agent) untuk cake, bolu panggang, bolu kukus, cupcake, dan pancake. 

Komposisi kimia dari baking powder adalah campuran sodium bikarbonat, 

sodium alumunium fosfat, dan monokalsium fosfat. Cara kerja baking 

powder adalah mengeluarkan gas karbondioksida saat bertemu dengan 

cairan dan terkena panas sehingga baking powder dapat mengembangkan 

cake. 

 

2.5.1 Manfaat Baking Powder 

 Menurut Purwastuti dan Purtiningrum (2015:7) baking powder bekerja 

dengan cara melepaskan  gas karbondioksida ke dalam adonan melalui sebuah 

reaksi asam-basa, menyebabkan gelembung di dalam adonan yang masih basah 

dan ketika adonan dipanaskan adonan memuai, ketika adonan matang, 

gelembung-gelembung itu terperangkap hingga menyebabkan cake menjadi naik 

dan ringan. Selain itu, baking powder memiliki rasa asam yang lebih rendah 

dibandingkan dengan baking soda sehingga meskipun adonan tidak mengandung 

asam, cake tetap dapat mengembang. Untuk meningkatkan volume dan 



19 

 

memperingan tekstur madeleine maka baking powder digunakan dalam 

penelitian ini.  

 

2.5.2 Kandungan Gizi Baking Powder 

Tabel 2.6 Kandungan Gizi Baking Powder per 20 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kilojoule 42 kj 

Kalori  10 kkal 

Protein 0,02 g 

Lemak Total 0 g 

Karbohidrat 4,82 g 

Kalium 1 mg 

Sodium 1573 mg 

Sumber: Fat Secret Indonesia (2017) 

 

2.6 Tinjauan Garam 

Garam konsumsi beryodium atau yang dikenal sebagai garam dapur terdiri  

dari senyawa kimia Natrium Klorida (NaCl). Jenis garam yang biasa digunakan 

dalam pembuatan kue dan roti adalah garam meja atau table salt. Menurut 

Budiprianti (2015) garam meja merupakan garam dapur yang dimurnikan, 

sehingga warnanya putih bersih berbentuk bubuk kasar.  

 

2.6.1 Manfaat Garam 

 Menurut Purwastuti dan Purtiningrum (2015:7) fungsi garam adalah 

menambah rasa dan menjaga kelembaban cake yang dihasilkan. Dalam penelitian 

ini garam digunakan untuk menyeimbangkan rasa manis pada gula. Selain itu, 

garam bermanfaat untuk memantapkan rasa dari madeleine dengan memberikan 

rasa gurih. 
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2.6.2 Kandungan Gizi Garam 

Tabel 2.7  Kandungan Gizi Garam per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Sodium 38758 g 

Sumber: Fat Secret Indonesia (2017) 

 

2.7 Tinjauan Telur 

Pembuatan roti dan kue tidak akan mungkin dilakukan tanpa telur. Telur 

memegang peranan yang sangat penting di samping tepung. Telur ayam yang 

biasa digunakan dalam pembuatan roti dan kue adalah telur ayam negeri atau 

broiler. Menurut Kharie (2010:4) ciri-ciri telur ayam negeri adalah: 

Telur ayam negeri warna kulitnya cokelat kemerahan dan ukurannya lebih 

besar daripada telur ayam kampung. Beratnya berkisar 50-60 gram.  

Harganya tidak semahal telur ayam kampong sehingga telur ini cukup 

ekonomis untuk konsumsi sehari-hari. 

 

2.7.1 Manfaat Telur 

 Menurut The Culinary Institute of America (2016:63) mengatakan bahwa: 

 They influence the texture and crumb as well; by facilitating the 

incorporation and distribution of air, they promote an even-grained and 

fine texture. Egg also have leavening power. As egg—whole, yolks, or 

whites—are whipped, they trap air, which will expand when heated, 

resulting in larger and lighter product. In addition, eggs help to develop 

flavor and aroma in product, mostly from the fat and nutrient contained in 

the yolk. Egg yolks also contribute to a drier finished product, and egg 

whites add volume and moisture. 

 

 Dalam penelitian ini telur berfungsi untuk memberikan tekstur yang 

lembut pada madeleine karena kuning telur memiliki daya emulsi dan berperan 

dalam memberikan warna pada produk. Bagian putih telur berfungsi untuk 

membentuk struktur cake. Telur juga dapat menambah kelembaban dari cake 
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karena mengandung 75% air sehingga menghasilkan cake yang lebih moist 

(Paran, 2009:41). 

 

2.7.2 Kandungan Gizi Telur 

Tabel 2.8  Kandungan Gizi Telur per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 163 kkal 

Lemak  11,5 g 

Protein  12,8 g 

Kalsium 54 mg 

Besi 2,7 mg 

Vitamin A 900 IU 

Sumber: Maulana (2013:14) 

 

2.8 Tinjauan Mentega 

Mentega mempunyai peranan yang unik yang tidak dapat digantikan oleh 

sumber lemak lain seperti margarin, minyak atau shortening. Mentega merupakan 

olahan susu sapi. Menurut The Culinary Institute of America (2016) kandungan 

dari mentega adalah “it is approximately 80 percent fat, 10 to 15 percent water, 

and 5 percent milk solids.” Mentega memiliki titik leleh lebih rendah dari 

margarin sehingga akan membuat tekstur lebih lembut (Ananto, 2012:11).  

 

2.8.1 Manfaat Mentega 

Di dalam penelitian ini, jenis mentega yang digunakan adalah unsalted 

karena mentega jenis ini memiliki umur simpan yang lebih pendek sehingga 

umumnya lebih fresh. Penggunaan jenis salted sangat rentan menjadikan produk 

terlalu asin karena kandungan garam di dalamnya tidak diketahui dan setiap 

merek mempunyai kandungan garam berbeda-beda. Lebih aman menggunakan 
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jenis unsalted karena rasa asin dapat diperoleh melalui pemberian garam. Menurut 

Yockelson (2011:1) manfaat dari mentega adalah “creates tenderness, contributes 

flavor, enriches crumbs, imparts moisture, and encourages leavening action in a 

batter when creamed on its own or with nearly any type of sugar.” Penggunaan 

mentega dalam penelitian ini berfungsi untuk melembutkan tekstur dan 

memberikan aroma pada madeleine. Selain itu, mentega dalam penelitian ini juga 

berfungsi untuk mencegah adonan lengket di loyang. 

 

2.8.2 Kandungan Gizi Mentega 

Tabel 2.9  Kandungan Gizi Unsalted Butter per 100 gram  

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 110 kkal 

Lemak  12 g 

Lemak Jenuh 8 g 

Lemak Trans  0,5 g 

Kolestrol  30 mg 

Sodium  0 mg 

Total Karbohidrat 0 g 

Serat 0 g 

Gula 0 g 

Protein 0 g 

Sumber: Anchor (2018) 

 

2.9 Tinjauan Ekstrak Vanili 

Vanila merupakan salah satu komponen esensial dalam pembuatan baked 

goods dan desserts. Menurut Liddon (2017) “it has a complex flavour with sweet 

and floral notes.” Ada terdapat berbagai macam bentuk vanila yang digunakan 

dalam resep yaitu dalam bentuk segar atau yang biasa disebut dengan vanilla pod, 
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ekstrak vanili, esens vanili, pasta vanili, dan dalam bubuk vanili. Ekstrak vanili 

dibuat dengan mengkombinasikan vanili kering dengan alkohol dan air.  

 

2.9.1 Manfaat Ekstrak Vanili 

Menurut Yockelson (2011:3) ekstrak vanili bermanfaat untuk 

menambahkan rasa, menyeimbangkan rasa manis pada adonan, dan memberikan 

aroma khas dan rasa pada sirup atau glaze. Penggunaan ekstrak vanili pada 

penelitian ini bertujuan untuk menambah aroma pada madeleine dan mengurangi 

bau amis yang disebabkan oleh telur.  

 

2.9.2  Kandungan Gizi Ekstrak Vanili 

Tabel 2.10 Kandungan Gizi Ekstrak Vanili per 100 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 288 kkal 

Lemak 0,06  g 

Protein 0,06 g 

Karbohidrat  12,65 g 

Sodium 9 mg 

Kalium 148 mg 

Sumber: Fat Secret Indonesia (2017) 

 

2.10 Tinjauan Lemon Zest 

 Menurut Hrishikesh-Tavanandi, dkk., (2013:3846) lemon adalah “a 

yellow, spherical fruit grown on a small, vigorous, upright spreading, evergreen 

tree (C limon), which grows to a height of 3-7 m.” Bukan hanya air saja yang 

biasa dimanfaatkan dari buah lemon, tetapi kulit luarnya juga dapat dimanfaatkan 

seperti yang dikatakan Muaris (2013:5) lemon lebih populer dalam industri 
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kuliner karena memiliki aroma citrus yang segar dan bagian yang digunakan air 

perasan dan kulitnya. Lemon zest adalah lapisan paling luar dari kulit buah lemon 

yang telah diparut atau yang di cincang hingga halus (Martin, 2012:150).  

 

2.10.1 Manfaat Lemon Zest 

 Lemon bermanfaat untuk memperbaiki sistem pencernaan agar dapat 

menyerap zat gizi dengan baik, menyeimbangkan pH tubuh, detoksifikasi, 

menurunkan kolestrol dan menyeimbangkan gula darah, menjegah penyakit batu 

ginjal dan menjaga kesehatan hati, menghilangkan stress, mencegah kanker dan 

meningkatkan kekebalan tubuh (Muaris, 2013:8-9). Menurut Raichlen (2017:53) 

manfaat lemon zest dalam produk makanan adalah “the zest (the oil-rich yellow 

outer peel) contains aromatic oils that deliver the brighty fruity lemon flavor 

without any acidity.” Penggunaan lemon zest dalam penelitian ini adalah untuk 

meningkat rasa aromatik pada madeleine dan membantu mengurangi rasa manis 

yang ada pada madeleine. 

 

2.10.2 Kandungan Gizi Lemon Zest 

Tabel 2.11 Kandungan Gizi Lemon per 50 gram 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 36-47 kkal 

Protein 0,8  g 

Lemak 0,1 g 

Karbohidrat 10-12,4 g 

Air  86 g 

Vitamin B 0,04 mg 

Vitamin C 20-27 mg 

Fosfor  22 mg 

Zat Besi 0,6 mg 

Kalsium 40 mg 

Sumber: Ramayulis (2014:42) 
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2.11  Tinjauan Kandungan Gizi yang Diujikan 

Pada penelitian substitusi tepung kacang merah sebagai pengganti tepung 

terigu dalam pembuatan madeleine akan dilakukan uji laboratorium. Kandungan 

gizi yang diajukan adalah serat. 

 

2.11.1  Serat 

Serat merupakan salah satu komponen bahan makanan yang esensial bagi 

kesehatan manusia. Menurut Lau (2009:22) serat dapat diartikan sebagai 

komponen dinding sel pada tumbuhan yang tidak dapat dicerna atau diserap oleh 

tubuh. Lau (2009:22) menjelaskan lebih jelas bahwa satu-satunya cara untuk 

mengklasifikasi serat adalah dengan air. Serat larut atau soluble fiber (viscous) 

merupakan jenis serat yang larut dalam air menjadi seperti gel, sementara serat tak 

larut atau insoluble fiber (nonviscous) merupakan jenis serat yang larut dalam air, 

tapi tidak sehalus serat larut. 

 Peneliti memilih serat sebagai kandungan gizi yang akan diujikan karena 

produk madeleine yang dijual pada umumnya tidak memiliki kandungan serat, hal 

ini didukung oleh Singh (2016:222) yang menyatakan bahwa “bakery products 

like cakes are rich in starch, fat, and energy but depleted of fiber”. Dalam 

penelitian ini, serat yang akan diujikan adalah serat total. Serat total merupakan 

gabungan antara serat larut dan serat tak larut. 
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2.11.2 Manfaat Serat 

 Menurut Angioloni dan Collar, manfaat kesehatan yang berkaitan dengan 

serat pangan adalah membuat fungsi usus lebih sehat, menurunkan kolestrol 

dalam tubuh, dan mengontrol tingkat gula dalam darah (Kurek dan Wyrwisz, 

2015:1). Manfaat lain yang sering dikaitkan dengan konsumsi serat adalah 

penurunan tingkat obesitas dan menurunkan resiko penyakit seperti diabetes, 

jantung, beberapa kanker.   

  

 

2.12  Tinjauan Madeleine secara Umum 

Menurut Goldstein dan Mintz (2015:417) madeleine adalah sponge cake 

kecil berbentuk kerang yang erat kaitannya dengan French parisserie. Menurut 

Dubrin (2010:129) madeleine adalah cake bentuk kerang berukuran kecil yang 

berasal dari salah satu kota di Prancis yaitu Commercy. Madeleine merupakan 

salah satu cake klasik yang saat ini populer seperti yang dikatakan Dominé 

(2015:70) “these small shell-shaped cakes are now popular everywhere in 

France” serta Gordon dan McBride (2016:10) “madeleines are, next to macarons, 

probably the most well-known French treat.” 

 

2.12.1 Kandungan Gizi Madeleine secara Umum 

Tabel 2.12 Kandungan Gizi Almond Madeleine per 1 biji 

Kandungan Gizi Jumlah Satuan 

Kalori 82 kkal 

Karbohidrat 8 g 

Protein 2 g 

Sumber: Kirsch (2013:18) 
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Tabel 2.12 Kandungan Gizi Almond Madeleine per 1 biji (Lanjutan) 

Lemak Total 5 g 

Serat 0 g 

Kolestrol 37 mg 

Sodium 29 mg 

 Sumber: Kirsch (2013:18) 

 

2.12.2 Syarat Mutu Madeleine secara Umum 

 Madeleine merupakan salah satu jenis cake. Persyaratan mutu untuk cake 

berdasarkan SNI hingga saat ini belum ada, oleh sebab itu peneliti menggunakan 

SNI roti manis karena paling mendekati dengan cake. Persyaratan mutu dalam 

pembuatan roti manis bersadarkan SNI 01-3840-1995 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.13 Standar Mutu Roti Manis  

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

1.1 Kenampakan - Normal, tidak berjamur 

1.2 Bau - Normal 

1.3 Rasa - Normal 

2 Air % b/b Maks. 40 

3 Abu (tidak termasuk garam) 

dihitung atas dasar bahan 

kering 

% b/b Maks. 3 

4. Abu yang tidak larut dalam 

asam 

% b/b Maks. 3,0 

5. NaCl % b/b Maks. 2,5 

6. Gula (sakarosa) % b/b Maks. 8 

7. Lemak % b/b Maks. 3,0 

8. Serangga - Tidak boleh ada 

9. Bahan tambahan makanan 

Pengawet  

Pewarna 

Pemanis buatan  

Sakarin Siklamat 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

 

Negatif 

10. Cemaran logam 

Raksa (Hg) 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Seng (Zn) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0,05 

Maks. 1,0 

Maks. 10,0 

Maks. 40,0 

11. Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 
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Tabel 2.13 Standar Mutu Roti Manis (Lanjutan) 
12. Cemaran mikroba 

Angka lempeng total 

E. Coli 

Kapang 

 

koloni/g 

APM/gr 

koloni/g 

 

Maks 

<3 

Maks. 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (1995) 

 

2.12.3 Proses Pembuatan Madeleine secara Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Pembuatan Madeleine secara Umum 

Sumber: Siddiqi (2014:34) 

Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dijabarkan cara membuat madeleine 

secara umum sebagai berikut: 

1. Letakkan rak oven pada bagian tengah. Panaskan oven pada suhu 

400ºF/200ºC. 

 
1. Position a rack in the center of the oven. Preheat the oven to 

400ºF/200ºC 

2. Liberally butter a madeleine pan with 12 molds. Dust the molds 

with flour and turn the pan over to tap out any excess flour 

3. In a large bowl, whisk together the granulated sugar, pastry flour, 

almond meal, baking powder, and salt. Use a wooden spoon or 

sturdy silicone spatula to mix in the eggs, vanilla, and lemon zest 

until incorporated. Pour the brown butter along the inner side of the 

bowl and stir until its just combined 

4.Spoon the batter into prepared molds, filling them no more than 

three-quarters full. Bake for 7 to 10 minutes (or 5 to 8 minutes for 

smaller ones), until the Maxines are golden and well risen, have a 

beautiful bump in the center, and are springy to the touch 

5.Once they’re out of oven, immediately unmold the Maxines and 

allow the, to cool in a wire rack. Clean and prepare the pan again to 

make more Maxines, or cover and refrigerate the batter for up to 2 

days and bake as needed  

6. Serve with a dusting of confectioners’ sugar 
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2. Oleskan cetakan madeleine menggunakan butter. Taburi cetakan 

menggunakan tepung dan balik cetakan untuk mengeluarkan tepung-

tepung sisa. 

3. Di dalam mangkok besar, kocok gula pasir, tepung terigu, tepung almond, 

baking powder, dan garam. Gunakan sendok kayu atau spatula untuk 

mencampurkan telur, vanilla, dan parutan kulit lemon hingga tercampur. 

Masukkan brown butter dan aduk hingga semua tercampur.  

4. Tuang adonan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan, tuang adonan 

hingga tidak lebih dari tiga-perempat cetakan. Panggang selama tujuh 

hingga sepuluh menit, hingga madeleines berwarna cokelat, mengembang 

sempurna, dan mempunyai benjolan yang indah di bagian tengah. 

5. Setelah madeleines dikeluarkan dari oven, langsung keluarkan madeleines 

dari cetakannya dan biarkan dingin di atas rak pendingin. Bersihkan dan 

siapkan cetakan untuk memanggang lagi, atau tutup adonan dalam kulkas 

hingga dua hari dan panggang jika dibutuhkan. 

6. Sajikan dengan icing sugar. 

 

2.13 Tinjauan Strategi Pemasaran 

 Dalam menjalankan sebuah bisnis, strategi pemasaran mempunyai peranan 

yang sangatlah penting. Perencanaan strategi pemasaran yang tepat dapat 

mendatangkan kesuksesan bagi sebuah bisnis. Menurut Sood (2017:55) kegiatan 

pemasaran meliputi product, price, place, promotion, people, physical evidence, 

process, dan productivity or performance. 
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2.13.1 Product 

 Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada calon 

pembeli. Produk merupakan hal terutama dalam sebuah strategi pemasaran karena 

produk itulah yang akan ditawarkan kepada calon pembeli. Menurut Chasanah 

(2015:33) terdapat lima jenis produk dalam pemasaran yaitu ide, perilaku, obyek 

nyata, layanan, dan keuntungan. Dalam penelitian ini jenis produk yang akan 

dipasarkan adalah obyek nyata (barang fisik) berupa makanan yang disebut 

dengan madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah. 

 

2.13.2 Price 

 Harga adalah suatu nilai tukar atau alat ganti untuk mendapatkan barang 

atau jasa. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atau dikenakan atas 

sebuah produk atau jasa, yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli sehingga 

terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli (Fadillah dan Yuniati, 2016:9). 

Harga produk dari madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah akan 

dihitung berdasarkan jumlah harga bahan baku yang digunakan. 

 

2.13.3 Place 

 Place berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian produk kepada 

pembeli dan dimana lokasi yang strategis. Place tidak hanya dapat berupa 

bangunan fisik saja namun bisa juga berupa electronic channels. Menurut Wirtz 

dan Lovelock (2016:29) electronic channels berarti tempat penjualan produk 

maupun jasa yang dapat diakses oleh pembeli melalui alat elektronik seperti 
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handphone, laptop, dan komputer. Pada permulaan menjalankan bisnis, peneliti 

akan menggunakan sarana media elektronik seperti Instagram. Namun setelah 

bisnis berkembang peneliti ingin untuk membuka stand tetap. 

 

2.13.4 Promotion 

 Promosi adalah kegiatan yang dilakukan penjual dalam usahanya 

menginformasikan dan memperkenalkan produknya sehingga konsumen 

mengetahui dan melakukan pembelian terhadap produk tersebut (Fadillah dan 

Yuniati, 2016:9). Kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menjual 

produk madeleine menggunakan tepung kacang merah antara lain: 

a. Sales promotion berupa pemberian potongan harga dengan tujuan 

menawarkan kepada konsumen penghematan dari harga biasa sehingga 

dapat memotivasi konsumen untuk membeli produk dengan kuantitas lebih 

banyak dan mempercepat siklus pembelian. 

b. Direct marketing dengan menggunakan media elektronik berupa social 

media. Alat ini dapat memberikan kesempatan kepada penjual untuk 

berinteraksi lebih dekat kepada konsumen sehingga dapat menciptakan 

awareness, brand image atau membantu pertumbuhan penjualan.  

c. Word of mouth dengan mengandalkan kekuatan personal untuk 

menyebarkan informasi produk dari mulut ke mulut karena promosi yang 

keluar dari mulut konsumen yang puas atas sebuah produk lebih 

terpercaya sehingga secara otomatis dapat mendongkrak penjualan. 
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2.13.5 People 

 People adalah semua orang yang terlibat dalam penyajian produk dan jasa 

dan dapat mempengerahui kepuasan konsumen dalam menentukan keputusan 

pembelian (Fadillah dan Yuniati, 2016:9). Oleh karenanya orang-orang yang 

dipekerjakan dalam penjualan produk madeleine dengan menggunakan tepung 

kacang merah ini harus berkompeten. Menurut Wirtz dan Lovelock (2016:33) 

kualifikasi yang harus dimiliki adalah product knowledge, attitude, dan skill.  

 

2.13.6 Physical Evidence 

 Bukti fisik merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kepuasan 

konsumen dan berperan sebagai daya tarik. Menurut Arifin (2014:100) yang 

termasuk dalam bukti fisik merupakan “kemasan, desain logo … , penataan logo 

gerai, pencahayaan ruangan dikelola secara baik, sehingga diharapkan akan 

memengaruhi dorongan pembelian (impulse buying) konsumen.” Dalam penjualan 

produk madeleine dengan menggunakan tepung kacang merah ini akan sangat 

memperhatikan desain yang digunakan mulai dari logo, kemasan, dan foto produk 

serta stand yang akan direncanakan buka saat bisnis sudah berkembang. 

 

2.13.7 Process 

 Proses merupakan unsur yang tidak dapat diremehkan dalam sebuah 

bisnis. Menurut Writz dan Lovelock (2016:32) prosedur perlu dipikirkan secara 

matang agar menghasilkan produk yang berkualitas dan pekerjaan yang efisien. 

Oleh sebab itu dalam penjualan produk madeleine dengan menggunakan tepung 
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kacang merah ini akan memiliki standarisasi produk agar mutu dan kualitas 

produk tetap konsisten. Standarisasi produk tersebut disebut dengan Standard 

Operating Procedure (SOP). 

 

2.13.8 Productivity  

 Productivity menguji baik tidaknya layanan yang diberikan bersaing di 

pasar (Ahuja, 2016:20). Sejauh mana efisiensi layanan yang dilakukan oleh 

penjual yang memberikan nilai tambah kepada produk. Dalam penelitian ini, 

penggunaan tepung kacang merah dapat memberikan nilai tambah berupa 

kandungan serat pada produk madeleine. 

 


