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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan zat gizi dan tingkat penerimaan 

konsumen terhadap Burger Bun dengan sari tebu. Penelitian ini menggunakan metode 

eksperimental dengan tebu sebagai substitusi gula. Proses pembuatan prototype dilakukan di 

laboratorium Culinary Business Universitas Ciputra, Surabaya. Uji kandungan gizi melalui 

Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan Surabaya (Baristand Indag Surabaya). 

Hasil uji kandungan zat gizi dari Burger Bun dengan sari tebu per 500 gram adalah Karbohidrat 

sebesar 49,52%, Serat kasar 11,26%, Lemak 9,3%, Protein 7,58%, dan gula total sebesar 7,3%. 

Uji tingkat penerimaan konsumen terhadap rasa, aroma, warna, dan tekstur Burger Bun dengan 

sari tebu dilakukan dengan uji organoleptik kepada 88 panelis. Hasil uji tingkat penerimaan 

konsumen secara berturut-turut menyatakan 48% sangat setuju dengan rasa dan 51% setuju 

dengan aroma yang menggugah selera. Sementara 44% sangat setuju dengan warna yang 

menarik, 46% sangat setuju dengan tekstur Burger Bun yang lembut.  

Kata Kunci: Roti, Burger Bun, Sari Tebu, Kandungan Zat Gizi, Tingkat Penerimaan 

Konsumen 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine the nutritional fact and to find out the consumer 

acceptance of Burger Bun made from sugar cane as a substitute of sugar. This research is using 

an experimental method and the prototype is processed on laboratory of Culinary Business 

Universitas Ciputra. The nutrition fact is tested in Balai Riset dan Standardisasi Industri dan 

Perdagangan Surabaya (Baristand Indag Surabaya). The nutritional of Burger Bun with sugar 

cane as a substitute of suger consists of 49,52% of Carbohydrate, 11, 26% of Fiber, 9,3% of 

Total Fat, 7,58% of Protein and 7,3% of Sugar. Organoleptic data is gathered by giving a survey 

to 88 panelists to test the acceptance of taste, flavor, color, and texture of Burger Bun. The 

result shows that in sequence 48% is strongly agree and 51% is agree with the appetizing taste 

and flavor. While, 44% is strongly agree with the appetizing color and 46% is strongly agree 

with the soft texture.  

Key Words: Bread, Burger Bun, Sugar cane, Nutrition Fact, Consumer Acceptance 
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PENDAHULUAN 

Gula merupakan salah satu bahan utama dalam industri kuliner. Perkembangan dunia 

kuliner di Indonesia saat ini semakin pesat. Produsen di dunia kuliner pun semakin kreatif 

dalam menawarkan produk-produk dan pengalaman baru. Hal ini disambut dengan antusiasme 

masyarakat seiring dengan adanya perubahan gaya hidup yang terkait dengan kuliner dan 

tingginya aktivitas masyarakat perkotaan. Pola makan yang tidak benar dan kurangnya olah 

raga akibat tingginya aktivitas masyarakat memicu timbulnya gejala-gejala penyakit yang 

dialami oleh masyarakat sejak usia muda. Penyakit yang terkait dengan pola makan, konsumsi 

gula berlebih, dan kegiatan metabolik tubuh adalah diabetes mellitus dan obesitas. Oleh karena 

itu, pemanfaatan sari tebu dapat digunakan untuk menggantikan gula dalam pengolahan Burger 

Bun. Sari tebu yang digunakan adalah sari tebu yang murni tanpa memerlukan proses produksi 

menjadi gula.  

Selain itu, sari tebu juga kaya akan manfaat kesehatan. Sari tebu mengandung sakaran, 

yaitu senyawa antidiabetik. Sayangnya dalam pengolahan menjadi gula pasir, senyawa itu 

hilang saat proses pemanasan. Proses tersebut tidak perlu dilalui, jika pemanfaatan sari tebu 

dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, sari tebu digunakan sebagai pengganti gula dalam 

proses pembuatan Burger Bun. Sari tebu murni mengandung senyawa Saccharant dan Vitamin 

B2 yang berfungsi sebagai antidiabetes, sehingga sari tebu aman untuk dikonsumsi bagi 

penderita diabetes (Litbang Depkes, 2015). 

 Oleh karena itu, penulis ingin membuat inovasi produk Burger Bun yang lepas dari image 

makanan cepat saji dengan menggunakan air sari tebu sebagai pengganti gula pada pembuatan 

Burger Bun, sehingga menjadi nilai tambah dalam kesehatan maupun nilai jual. Adapun tujuan 

penelitian untuk menganalisis kandungan zat gizi dan tingkat penerimaan konsumen terhadap 

Burger Bun dengan sari tebu. 

Burger Bun merupakan roti yang terbuat dari tepung terigu protein tinggi, yeast, gula, 

bread improver, garam, mentega, susu bubuk, air, dan biasanya dengan tambahan biji wijen 

(Lange dan Bogasari Baking Center, 2006). Burger Bun digunakan pertama kali sebagai sajian 

Sandwich atau lebih dikenal dengan nama Hamburger. Bahan dasar utama dalam pembuatan 

Burger Bun adalah tepung terigu yang berasal dari gandum putih. Tepung terigu sebagai bahan 

utama pembuatan Burger Bun digunakan untuk menghasilkan protein yang disebut gluten. 

Gluten di hasilkan dari pembentukan enzim pada tepung. Gluten bersifat lengket dan 

membenuk lembaran seperti karet pada adonan (Field, 2012). 

Sari tebu digunakan sebagai pengganti gula dalam proses pembuatan Burger Bun dalam 

penelitian ini. Fungsi sari tebu dalam proses pengolahan Burger Bun untuk meningkatkan kerja 
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yeast di dalam adonan (Field, 2012). Sari tebu yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

tebu dengan varietas seri PS-862 yang biasa disebut dengan tebu hijau (62). Yeast yang 

digunakan dalam pembuatan Burger Bun merupakan jenis instant yeast. Instant yeast 

merupakan jenis ragi yang dapat langsung digunakan ke adonan tanpa perlu dilarutkan ke 

dalam air terlebih dulu (Beranbaum, 2003). Proses fermentasi yang dilakukan oleh yeast juga 

menghasilkan alkohol. Proses fermentasi ini sangat penting dalam pembentukan tekstur dan 

rasa dari Burger Bun (The Culinary Institute of America, 2004). Selain itu, bread improver 

yang berfungsi untuk menambah gelembung gas dalam proses pengembangan adonan juga 

ditambahkan pada proses pembuatan  Burger Bun,  karena dapat meningkatkan daya tarik 

menarik antara butir-butir pati, sehingga gas di dalam adonan dapat dipertahankan. Dengan 

penambahan bread improver, adonan akan mengembang, menghasilkan remah yang halus, dan 

terkstur yang lembut (Koswara, 2009). 

Susu yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi bubuk.  Susu bubuk dipilih 

karena serum protein telah dinonaktifkan. Pada umumnya komposisi sebanyak 113 gram susu 

bubuk digunakan sebagai pengganti sekitar 940 mili liter susu cair (Hamelman, 2004). Susu 

ditambahakan dalam bahan pembuatan Burger Bun dengan sari tebu untuk menambah rasa, 

memperkuat gluten untuk menghasilkan volume roti yang baik, dan memberikan warna 

kecoklatan pada kerak Burger Bun (Beranbaum, 2003). Garam juga digunakan dalam proses 

pembuatan Burger Bun dengan sari tebu dan tidak hanya sebagai penambah rasa. Garam 

digunakan untuk memperlambat pertumbuhan yeast pada adonan Burger Bun. Jika yeast 

menghasilkan gas terlalu banyak dan lebih cepat daripada pembentukan gluten, gas yang 

dihasilkan akan keluar, sehingga tidak menghasilkan adonan yang mengembang (Field, 2012). 

Selain itu, garam juga dapat memberi warna pada kerak Burger Bun dan mempertahankan 

warna dan rasa dari tepung yang digunakan (Beranbaum, 2003). Penelitian ini menggunakan 

margarin daripada minyak, mentega, atau lemak. Margarin di dalam adonan Burger Bun 

berfungsi untuk mencegah gluten membentuk lembaran besar pada adonan, sehingga roti yang 

dihasilkan menjadi lebih lembut (Field, 2012). 

Daftar peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan Burer Bun dengan sari tebu: 

No Peralatan Jumlah Satuan 

1.  Timbangan digital 1 Unit 

2.   Dough Mixer kapsitas 2 kg tepung terigu 1 Unit 

3.  Glass Jar kapasitas 1liter 1 Buah 

4.  Stainless Bowl  Ø 14cm 6 Buah 

5.  Stainless Bowl  Ø 20cm 1 Buah 

6.  Stainless Bowl  Ø 23cm 1 Buah 

7.  Plastic Box 30x38cm 2 Buah 

8.  Loyang ukuran 40x60cm 2 Buah 

9.  Meja Stainless ukuran 75x 200cm 1 Unit 

10.  Baking Oven dengan gas 1 lantai 1 unit  

11.  Dough Cutter 1 Buah 

12.  Kuas 1 Buah 

13.  Kitchen Towel 4 Buah 

14.  Plastik penutup Adonan 1 Lembar 



15.  Conical Screaper 1 Buah 

16.  Piring keramik 1 Buah 

17.  Camera Digital 1 Unit 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2015 

  



METODE 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan tebu sebagai substitusi gula. 

Proses eksperimen dilakukan sebanyak tiga kali hingga mendapatkan formula yang seimbang 

yang menghasilkan Burger Bun yang divalidasi oleh pakar roti. Proses pembuatan prototype 

dilakukan di laboratorium Culinary Business Universitas Ciputra, Surabaya. Prototype Burger 

Bun dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas, yaitu tepung terigu protein tinggi, 

tepung terigu protein sedang, sari tebu dengan varietas seri PS-862 yang biasa disebut dengan 

tebu hijau (62), instant yeast, bread improver, susu bubuk, garam, dan margarin dengan jenis 

gran butter gland.  

Uji kandungan gizi dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan 

Surabaya (Baristand Indag Surabaya) di jalan Jagir Wonokromo No.360, Surabaya. 

Kandungan gizi yang akan diujikan adalah: 

a. Lemak, Field (2012) menyatakan bahwa molekul lemak terdiri dari karbon, hidrogen, dan 

oksigen.  Vieira (1996) menambahkan bahwa lemak mengandung bahan bakar penghasil 

energi yang dibutuhkan tubuh dua kali lebih banyak daripada karbohidrat. 

b. Sodium, sodium dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan osmotik dan 

volume cairan tubuh. Sodium bisa didapatkan di dalam garam. Oleh karena itu, konsumsi 

garam dan sumber sodium lainnya yang baik di antara 1.100 sampai 3.300 mili gram per 

hari (Vieira, 1996). 

c. Karbohidrat, karbohidrat menghasilkan 4 kalori sumber energi per gram makanan (Field, 

2012). Karbohidrat yang sangat penting bagi asupan gizi  dan menghasilkan kalori bagi 

tubuh terdiri dari sugars, starches, dextrines, dan glycogen (Vieira, 1996). 

d. Dietary Fiber, Mc Williams (2008) menyatakan bahwa serat merupakan kombinasi dari 

bahan-bahan yang digunakan dalam produk yang dapat dicerna dengan mudah. Terdapat 

dua jenis serat yang terdapat pada makanan, yaitu serat yang larut dan tidak larut. Proporsi 

kedua serat tersebut bervariasi tergantung dari jenis produk. 

e. Protein, protein mengandung molekul komplek yang terdiri dari nitrogen, karbon, 

hidrogen, oksigen, dan terkadang sulfur, fosfor, dan asam amino (Vieira, 1996). Protein 

mengandung 4 kalori per gram (Field, 2012). Protein juga dibutuhkan oleh tubuh manusia 

sebagai pasokan energi, namun tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. 

f. Kalsium, Tubuh yang mengalami kekurangan kalsium akan mengalami osteoporosis. Oleh 

karena itu, asupan Vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh 

(Vieira, 1996).  

g. Magnesium, Magnesium berkontribusi terhadap proses sintesi protein di dalam tubuh. 

Sumber makanan penghasil magnesium adalah sayuran, sereal, dan kacang-kacangan 

(Vieira, 1996).  

Selain uji kandungan gizi, penulis juga merancang uji tingkat penerimaan konsumen 

dengan uji organoleptik terhadap sensori secara keseluruhan, yaitu rasa, aroma, warna produk 

pada 100 orang panelis. Uji organelptik menggunakan prototype Burger Bun dengan sari tebu 

yang telah mendapat validasi dari pakar roti, Chef Harianto Makmoer. Mc Williams (2008) 

menyatakan bahwa rasa dari sebuah produk merupakan kombinasi dari rasa dan aroma. Hal ini 

merupakan atribut yang paling penting dalam sebuah produk. Aroma merupakan kesan awal 

yang penting di dalam uji penerimaan produk makanan sebelum produk tersebut dicicipi. 

Persepsi konsumen terhadap bau dari sebuah produk melibatkan migrasi senyawa aromatikke 



daerah hidung, dimana terletak reseptor penciuman (Mc Willliams, 2008). Warna 

mengindikasikan kesegaran dari produk roti (Vieira, 1996). Warna dari roti yang dihasilkan 

menjadi aspek penting dalam pengembangan sebuah produk. Warna produk menjadi aspek 

psikologis yang penting. Hal ini dikarenakan konsumen telah memiliki ekspektasi terhadap 

produk aktual (Mc Williams, 2008). Tekstur sebuah produk dapat dievaluasi dengan indera 

perasa, seperti lidah, gigi, atau jari. Tekstur sebuah produk mengindikasikan kesegaran produk 

tersebut. Dalam produk roti, tekstur yang diharapkan adalah keempukan produk yang 

didapatkan dengan adanya lemak atau minyak yang terkandung di dalamnya. Tekstur roti juga 

dapat diuji dengan cara meremas produk dan produk diharapkan tetap utuh (Vieira, 1996). 

Proses pembuatan Burger Bun dengan sari tebu dilakukan dengan diawali  pengecekan 

semua peralatan yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan semua bahan 

sesuai dengan takaran yang telah ditentukan. Setelah itu, semua bahan dicampur menjadi satu 

ke dalam dough mixer. Setelah adonan tercampur rata, dilanjutkan dengan diaduk mejadi 

sebuah gumpalan. Setelah itu adonan dibiarkan fermentasi, lalu adonan ditimbang menjadi 

bagian-bagian kecil, dengan berat masing-masing 50 gram. Adonan yang telah terbagi 

kemudian dibentuk menjadi bulatan kecil (rounding) dan dibiarkan untuk mengalami 

fermentasi kedua hingga mengembang. Setelah adonan mengembang, dibuang gasnya 

kemudian dibulatkan kembali (rounding) lalu diletakkan di atas loyang yang telah di oles 

dengan mentega putih, lalu dibiarkan untuk mengalami proses fermentasi ketiga. Setelah itu, 

dipanggang di dalam oven dengan suhu 180°C, selama 25 menit. Tahapan pembuatan Burger 

Bun dengan sari tebu dapat dilihat sebagai berikut: 



 
 

Gambar Alur Proses Pembuatan Prototype Burger Bun dengan Sari Tebu 

Sumber: Hasil Olahan Data, 2015 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Daftar bahan yang digunakan pada eksperimen pembuatan Burger Bun dengan sari tebu 

yang diperoleh dari eksperiman ketiga: 

No Nama Bahan Jumlah Satuan  

1.  Tepung Terigu protein tinggi 750 Gr 

2.  Tepung Terigu protein sedang 250 Gr 

3.  Instant yeast 20 Gr 

4.  Bread Improver 10 Gr 

5.  Sari Tebu 550 Gr 

6.  Susu bubuk 100 Gr 

7.  Garam 20 Gr 

8.  Grand Butter Gland  125 Gr 

       Sumber: Hasil Olahan Data, 2015 

 

Persiapan Peralatan: 5 menit

Persiapan Bahan: 5 menit

Pembuatan Adonan: 15 menit

Fermentasi Pertama: 30 menit

Penimbangan Adonan: 10 menit

Rounding Pertama: 15 menit

Fermentasi Kedua: 15 menit

Rounding Kedua dan Fermentasi 
Ketiga: 60 menit

Proses Pemanggangan: 25 menit



Dari eksperimen yang ketiga dengan formula resep yang disesuaikan kembali, yaitu 

penambahan pad tepung terigu protein sedang, instant yeast, bread improver, susu bubuk, 

garam, margarin dan sari tebu didapatkan hasil sebagai berikut: 

No Organoleptik Keterangan 

1 Rasa Rasa gurih lebih terasa 

2 Aroma Aroma wangi dan harum 

3 Warna Sudah cukup putih 

4 Tekstur Lembut dan mudah digigit 

 Sumber: Hasil Olahan Data, 2015 

 

Kandungan Gizi Burger Bun dengan Sari Tebu  

Setelah mengujikan 500 gram Burger Bun dengan sari tebu di Balai Riset dan Standardisasi 

Industri dan Perdagangan Surabaya (Baristand Indag Surabaya), maka dihasilkan data 

kandungan gizi, yaitu Karbohidrat yang cukup besar sebagai penghasil energi sebesar 49,52%. 

Serat kasar sebesar 11,26% yang berfungsi mengurangi kolesterol dalam tubuh dan 

mempercepat proses ekskresi pembuangan oleh tubuh. Lemak 9,3% sebagai asupan energi 

sebagai sumber utama penghasil kalori. Protein sebesar 7,58% yang berfungsi dalam 

pertumbuhan tubuh manusia dan perbaikan sel tubuh. Gula total sebesar 7,3% yang tidak tinggi 

dibandingkan menggunakan gula pasir yang telah melalui proses pengolahan. Dari hasil uji 

laboratorium, didapatkan bahwa per 100 gram Burger Bun dengan sari tebu dibandingkan 

Burger Bun yang dijual di pasaran pada umumnya memiliki total karbohidrat, lemak, dan gula 

yang lebih rendah dibandingkan Burger Bun yang dijual di pasaran, sehingga Burger Bun 

dengan sari tebu lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita obesitas dan diabetes. 

Berikut laporan hasil uji kandungan gizi Burger Bun dengan sari tebu dari Baristand Indag 

Surabaya: 

 



Gambar Laporan Hasil Uji Kandungan Gizi Burger Bun dengan Sari Tebu 

Sumber: Baristand Indag Surabaya, 2015 

 

Penerimaan Konsumen terhadap Burger Bun dengan Sari Tebu 

Penilaian penerimaan konsumen dilakukan kepada 100 panelis dengan melakukan uji 

organoleptik. Panelis berusia mulai dari 18 tahun hingga 42 tahun ke atas dan dari total panelis 

didapatkan 88 data yang valid. Dari segi rasa, sejumlah 48% dari 88 panelis menyatakan setuju 

dan 32% menyatakan sangat setuju bahwa rasa dari Burger Bun dengan sari tebu sesuai dengan 

selera konsumen. Sedangkan 18% panelis menyatakan netral dan 2% panelis menyatakan tidak 

setuju dengan rasa yang sesuai dengan selera konsumen. 

Penerimaan konsumen terhadap aroma Burger Bun dengan sari tebu adalah sejumlah 51% 

dari 88 panelis menyatakan setuju bahwa aroma dari Burger Bun dengan sari tebu menggugah 

selera konsumen. Selain itu, 24% panelis menyatakan netral, 22% panelis menyatakan sangat 

setuju, 2% panelis menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju dengan 

aroma Burger Bun yang menggugah selera konsumen.  

Penerimaan konsumen terhadap warna Burger Bun dengan sari tebu adalah 44% dari 88 

panelis menyatakan sangat setuju dan 43% setuju bahwa warna dari Burger Bun dengan sari 

tebu menarik bagi konsumen. Selain itu, 12% panelis menyatakan netral dan 1% menyatakan 

sangat tidak setuju terhadap warna Burger Bun yang menarik. 

Penerimaan konsumen terhadap tekstur Burger Bun dengan sari tebu dihasilkan data 46% 

dari panelis yang menyatakan sangat setuju dan 42% setuju bahwa tekstur dari Burger Bun 

dengan sari tebu lembut pada saat dimakan. Selain itu, 8% panelis menyatakan netral, 3% 

menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju terhadap tekstur Burger Bun 

yang lembut. Dari hasil wawancara dengan produsen produk Burger dan konsumen Burger 

Bun sebagai data penunjang, didapatkan bahwa baik produsen ataupun konsumen, memiliki 

ketentuan dalam memilih Burger Bun yang digunakan untuk membuat produk Burger mereka 

maupun untuk dikonsumsi, yaitu tekstur yang lembut. 

Dengan demikian Burger Bun dengan sari tebu memiliki peluang yang besar untuk 

dipasarkan mengingat telah memenuhi kriteria utama konsumen, yaitu tekstur yang lembut. 

Selain itu, adanya produsen produk burger yang tidak memproduksi sendiri Burger Bun yang 

digunakan juga memberikan peluang bagi produk Burger Bun dengan sari tebu untuk 

dipasarkan. Dengan demikian, produk ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat 

untuk memproduksi dan mengkonsumi produk roti yang lebih sehat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh simpulan bahwa sebagian besar, dengan 

rata-rata di atas 40% panelis dapat menerima rasa, aroma, warna, dan tekstur Burger Bun 

dengan sari tebu. Tekstur yang lembut merupakan ketentuan utama dari Burger Bun yang dapat 

diterima oleh konsumen. Rasa, aroma, warna, dan tekstur Burger Bun dengan sari tebu 

mendapatkan respon positif oleh sebagian besar panelis. Kandungan gizi yang terdapat pada 

Burger Bun dengan sari tebu, yaitu Karbohidrat sebesar 49,53%, Serat kasar 11,26%, Lemak 

9,3%, Protein 7,58%, dan Gula total sebesar 7,3%, Natrium 1,71%, Kalium 0,18%, Kalsium 

0,05%, dan Magnesium 0,024%. 



Saran yang dapat peneliti berikan adalah memperhatikan dengan seksama pemilihan 

bahan-bahan yang sesuai karakteristik serta proses fermentasi dalam keberhasilan eksperimen 

produk sejenis selanjutnya. Selain itu, diperlukan sosialisasi, khususnya bagi UKM yang 

bergerak dalam pembuatan roti untuk menggunakan sari tebu sebagai substitusi gula untuk 

menghasilkan Burger un yang lebih sehat. 
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