
II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Pisang Raja 

Pisang raja termasuk jenis pisang buah. Menurut ahli sejarah dan botani secara umum 

pisang raja berasal dari kawasan Asia Tenggara dan pulau-pulau pasifik barat. Selanjutnya 

menyebar ke berbagai negara baik negara tropis maupun negara subtropis. Akhirnya buah 

pisang dikenal di seluruh dunia. Jadi pisang raja termasuk tanaman asli Indonesia dan 

kultivar-kultivarnya banyak ditemukan di pulau Jawa (Zuhairini, 1997).  

Adapun klasifikasi tanaman pisang raja menurut Tjitrosoepomo (2001) adalah sebagai 

berikut:  

Kerajaan : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Kelas : Monocotyledoneae  

Ordo : Zingiberales  

Famili : Musaceae  

Genus : Musa  

Spesies : Musa paradisiaca L. 

Pisang yang baik untuk pembuatan kue kukus adalah pisang yang dipanen pada saat 

mencapai tingkat ketuaan ¾ penuh atau kira-kira berumur 80 hari setelah berbunga. Hal ini 

disebabkan pada kondisi tersebut pembentukan pati telah mencapai maksimum (Crowther, 

1979). 

 

 

 



Beberapa penelitian yang telah dilakukan terhadap kandungan gizi dalam buah pisang 

raja, diantaranya dilaporkan Riana (2000) yang beberapa kandungannya tertera pada Tabel 1 

Tabel 1. Komposisi kimia daging buah pisang raja (Nilai per 100 g) (Riana,2000) 

Komponen Pisang Raja Nilai  

Air 67,30 g 

Energi  116,00 kkal 

Protein 0,79 g 

Total Lemak 0,18 g 

Karbohidrat 31,15 g 

Serat 2,30 g 

Ampas 0,58 g 

 

1.2.  Kue Kukus    

Pada umumnya kue kukus  adalah berbahan dasar tepung biasanya menggunakan  

terigu, gula dan telur. Kue kukus umumnya dimatangkan dengan 2 cara yaitu dipanggang di 

dalam oven dan dikukus. Faktor keberhasilan dalam pembuatan kue kukus adalah dalam cara 

mengocok adonan dan mengukus adonan, misalnya mengocoknya terlalu lama, sebentar 

ataupun pengukusannya tidak sempurna bisa membuat kue kukus tidak jadi (bantat)  ( 

Adriani, 2012). 

Kue kukus  punya banyak penggemar dari kalangan anak- anak kecil sampai orang 

dewasa karena memiliki rasa manis dan enak serta teksturnya yang lembut yang dapat 

memanjakan lidah. Dalam pembuatan kue kukus sebenarnya sangat mudah dan tidak perlu 

keahlian khusus dalam pembuatannya (Adriani, 2012). 

 

2.3  Bahan-bahan kue kukus  

2.3.1. Terigu  

Terigu merupakan bahan dasar utama dalam pembuatan produk bakery dan kue. 

Secara garis besar ada dua jenis tepung gandum yaitu tepung gandum keras (strong flour) dan 



tepung gandum lunak (soft flour). Tepung gandum keras digunakan untuk membuat roti dan 

produk-produk yang dibuat dengan melibatkan proses fermentasi,  terigu lunak biasanya 

digunakan untuk membuat kue dan biskuit. Perbedaan utama dari kedua jenis tepung tersebut 

adalah glutennya, dimana tepung terigu keras mengandung gluten sekitar 13%, sedangkan 

tepung terigu lunak kandungan glutennya sekitar 8,3%. Gluten inilah yang bertanggung jawab 

terhadap sifat pengembangan adonan tepung terigu setelah ditambah air ( Apriyanto, 2006). 

Gluten adalah protein yang menggumpal, bersifat elastis serta akan mengembang bila 

dicampur dengan air. Gluten akan menentukan hasil produk karena gluten akan 

mempengaruhi jaringan atau kerangka yang akan mempengaruhi baik tidaknya produk. Baik 

tidaknya suatu produk akan ditentukan oleh baik tidaknya jaringan, baik tidaknya jaringan 

akan ditentukan oleh kuatnya gluten, kuat tidaknya gluten dipengaruhi banyak tidaknya 

kandungan protein, banyak sedikitnya kandungan protein akan ditentukan oleh jenis tepung 

yang digunakan (Subagjo, 2007).   Komposisi kimia  terigu dapat dilihat pada Tabel 2. 

Gluten akan rusak bila Jumlah kadar abunya tinggi, waktu pengadukan adonan kurang, 

atau waktu pengadukan adonan berlebih. Gluten akan lunak dan lembut bila diberikan gula, 

diberikan asam (proses fermentasi) (Subagjo, 2007). 

Tabel 2. Komposisi Kimia Terigu dalam 100 g  

Komposisi Jumlah Komposisi Jumlah 

Kalori (kal) 365 Besi (mg) 1,2 

Protein (g) 8,9 Nilai Vit A (S.I) 0 

Lemak (g) 1,3 Vit. B1 (mg) 0,12 

Karbohidrat (g) 77,3 Vit.c (mg) 0 

Kalsium (mg) 16 Air (g) 12,0 

Fosfor (mg) 106 Bdd (%) 100 

    (Departemen Kesehatan RI, 1996) 

 



2.4  Gula 

Gula fungsinya memberi rasa manis, memberi warna pada kulit kue, membantu 

mengempukkan kue, melembabkan kue, dan melemaskan adonan. Untuk membuat kue kukus, 

jenis gula yang digunakan bisa macam-macam. Namun untuk hasil terbaik sebaiknya gunakan 

gula yang halus butirannya agar susunan kue kukus rata dan empuk (Adriani, 2012). 

 

2.5 Telur 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap gizinya. Selain itu, 

bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan. Komposisinya terdiri dari 11% kulit telur, 58% putih telur, dan 31% kuning telur. 

Kandungan gizi terdiri dari protein 6,3 g, karbohidrat 0,6 g, lemak 5 g, vitamin dan mineral di 

dalam 50 g telur (Sudaryani, 2003).  

Telur dan tepung membentuk suatu kerangka pada kue kukus. Telur juga akan 

memberi cairan, aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada kue. Telur juga dapat melembabkan 

kue. Sebelum digunakan telur harus dikocok terlebih dahulu sampai bagus dan kaku. Lechitin 

pada kuning telur mempunyai daya pengemulsi, sedangkan lutein dapat memberi warna pada 

hasil akhir produk (Apriyontono, 2013). 

 

2.6  Bahan Pelembut   

Bahan pelembut (SP) merupakan merek dagang. Bahan pelembut (SP) berfungsi untuk 

melembutkan tekstur kue kukus dan membuat adonan lebih menyatu. Kandungan SP adalah 

gula ester. Penggunaan SP lebih direkomendasikan dalam pembuatan kue kukus, karena hasil 

pengocokan adonan bisa lebih stabil, sehingga hasilnya lebih maksimal (Adriani, 2012). 

 

2.7  Bahan Pengembang 



             Bahan pengembang (sprite)  adalah air soda yang mengandung karbondioksida (CO2) 

yang digemari dalam pembuatan kue kukus.  Fungsinya dalam pembuatan kue kukus yaitu 

membantu proses pengembangan adonan dan menghasilkan kue kukus yang lebih mekar 

(Adriani, 2012). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


