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ABSTRAK 
 
RENNY MAYA AZELIYA. J 300 101 031 
PEMBUATAN BOLU BROKOLI (Brassica oleraccea L) DILIHAT DARI 
KADAR VITAMIN A DAN VITAMIN C SERTA DAYA TERIMA 
 
Pendahuluan : Brokoli merupakan tanaman sayuran yang termasuk dalam suku 
kubis-kubisan. Sifat vitamin A sifatnya larut da lam lemak, tidak tahan terhadap 
panas,asam, dan udara sedangkan vitamin C sifatnya stabil terhadap asam,dan 
sensitif terhadap basa, udara, cahaya, dan panas.  
Tujuan : untuk mengetahui kadar vitamin A dan C serta daya terima terhadap 
bolu brokoli. 
Metode Penelitian : Jenis penelitan adalah penelitian eksperimen. Rancangan 
penelitian  yang digunakan rancangan acak lengkap dengan empat perlakuan 
bolu brokoli dengan perbandingan 100:0; 90:10; 80:20; 70:30. Kadar vitamin A 
digunakan metode  gravimetric, sedankan vitamin C dengan titrasi iodium. 
Hasilnya dianalisis dengan metode Anova Satu Arah. 
Hasil :  Hasil rata-rata kadar betakaroten bolu brokoli (0%,10%,20%,dan 30%) 
yaitu 54,93; 174,58; 373,30; dan 485,77. Hasil uji menunjukkan hasil rata -rata 
kadar vitamin C bolu  brokoli (0%,10%,20%,dan 30%) yaitu 18,20; 21,49; 26,48; 
dan 33,89. Daya terima terhadap warna pada bolu brokoli dengat rata-rata suka 
pada bolu brokoli dengan perbandingan 100:0, aroma yaitu suka pada bolu 
brokoli dengan perbandingan 80:20, rasa yaitu suka pada bolu brokoli dengan 
perbandingan 100:0, tekstur  yaitu  suka pada bolu brokoli dengan perbandingan 
90:10, serta keseluruhan yaitu suka pada bolu brokoli dengan perbandingan 
90:10.  
Kesimpulan  :  Dalam penelitian ini adalah ada pengaruh perbandingan brokolii 
terhadap kadar beta karoten dan vitamin C serta daya terima. 
 
Kata kunci: brokoli, betakroten, vitamin C, daya terima. 
 
 

PENDAHULUAN 

Vitamin A merupakan vitamin yang larut lemak dan berguna untuk 

pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Vitamin A berfungsi dalam hal 

penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan, pencegahan kanker dan penyakit 

jantung (Almatsier,2009). Vitamin A memiliki senyawa pro vitamin biasa disebut 

beta karoten. Karakteristik beta karoten yang utama adalah sifatnya yang tidak 

larut dalam air, ethanol, methanol, namun larut dalam minyak sayur dan memiliki 

titik leleh dalam kisaran 178-184ºC (Bauernfeind & Klaul,1981). Kerusakan yang 

sering terjadi yaitu kerusakan pada suhu tinggi, oksidasi, dan isomerasi. Vitamin 
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A yang terkandung dalam suatu bahan makanan tidak bisa diujikan, sehingga  

pada umumnya dalam sebuah penelitian yang diteliti adalah  provitamin A yaitu 

beta karoten. Kejadian Kekurangan Vitamin A (KVA) sangat tinggi pada negara 

berkembang. Hasil penelitian memperlihatkan 50% atau hampir 10 juta balita 

Indonesia tidak mendapatkan makanan yang cukup kandungan vitamin A. 

Sekitar 10 juta balita dari jumlah populasi target sebesar 20 juta balita di 

Indonesia beresiko KVA. Prevalensi KVA menurut survei vitamin A tahun  1992, 

antara lain xeropthalmia sebesar 0,35%. Survei nasional xeropthalmia di 

Indonesia 1,34% atau sekitar hampir 3 kali lebih tinggi dari ambang batas yang 

ditetapkan WHO (X1B< 0,5%) (Siswono,2004). 

 Vitamin C bersifat menangkal radikal bebas dan dapat menurunkan laju 

mutasi dalam tubuh sehingga resiko berbagai penyakit degeneratif dapat 

diturunkan. Hasil penelitian Nurhayani, Haryani, dan Hastuti (2007) pada brokoli 

yang memiliki kandungan asam askorbat, penurunan kadar vitamin C paling 

sedikit pada penyimpanan suhu 5ºC. Kandungan vitamin C pada saat 

pengolahan sangat rentan mengalami kerusakan, kerusakan vitamin C berkisar 

pada suhu 35ºC dan apabila bahan yang mengandung vitamin C dikeringkan 

maka sebaiknya dikeringkan pada  suhu berkisar ± 70ºC. Defisiensi vitamin C 

dapat menyebabkan gusi berdarah dan nyeri pada persendian, namun apabila 

berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan batu ginjal, gangguan saluran 

pencernaan, dan rusaknya sel darah merah. 

Peranan vitamin A dan C dalam tubuh sangat penting terutama  untuk 

anak-anak dalam masa pertumbuhan sehingga konsumsi makanan sumber 

vitamin A dan C sangat baik untuk menjaga kesehatan. Salah satu bahan 

makanan yang mengandung vitamin A ,C, beta karoten, zat besi, serta asam 

folat  yang cukup tinggi adalah brokoli(Selby,2005). Brokoli mengandung 90 % 

air dan mengandung sedikit kalori serta mengandung 210,00 RE vitamin A 

(Wirakusumah, 2005). Sayuran brokoli memiliki kadar vitamin A dan C yang 

cukup tinggi dibandingkan dengan sayuran lain seperti daun katuk, labu siam, 

dan koro. Vitamin A yang terdapat pada brokoli sebesar 210,00 RE, sedangkan 

daun katuk memiliki 10,37 SI (3,1 RE), labu siam mengandung 20 SI (6 RE), dan 

koro mengandung 8SI (2,4 RE). Brokoli mengandung 68,00 mg vitamin C 

dibandingkan dengan gambas atau oyong, labu siam, leunca, paria, koro, dan 

selada air, vitamin C pada brokoli masih lebih tinggi. Gambas atau oyong 
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mengandung 18 mg vitamin C, labu siam mengandung 40 mg, leunca 

mengandung 52 mg, koro mengandung 31 mg, dan selada air mengandung 50 

mg (Wirakusumah,2006). Kandungan vitamin A juga vitamin C yang tinggi pada 

brokoli dapat dimanfaatkan untuk menambah nilai gizi pada pangan. 

Brokoli merupakan sayuran  yang dapat tumbuh dengan ketinggian tempat 

sekitar 700 m dpl dengan iklim yang sejuk atau dingin dengan kisaran suhu 15,5-

18,0 C (Ashari,1995). Brokoli banyak terdapat dipasaran sehingga cukup mudah 

untuk mendapatkan brokoli. Penganekaragaman makanan dengan 

menggunakan brokoli masih sangat jarang dan hanya diolah sebagai sayur. 

Vitamin A dan C pada brokoli yang cukup tinggi sangat baik untuk dikembangkan 

atau ditambahkan dalam pembuatan suatu makanan. Perbandingan brokoli 

dalam suatu makanan dapat mempengaruhi warna, aroma, rasa, tekstur serta 

daya terima karena merupakan suatu inovasi baru dalam penganekaragaman 

pangan. 

Tujuan Umum 

Meningkatkan penggunaan brokoli sebagai tambahan dalam bahan 

pangan. 

Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar  beta karoten dan vitamin C bolu  brokoli 

b. Mendeskripsikan daya terima bolu brokoli 

c. Menganalisis pengaruh perbandingan brokoli terhadap kadar beta karoten 

dan kadar vitamin C serta daya terima bolu. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Brokoli 

Brokoli (Brassica oleracea  L. Kelompok Italica) adalah tanaman 

sayuran yang termasuk dalam suku kubis-kubisan atau Brassicaceae. Brokoli 

berasal dari daerah Laut Tengah  dan sudah sejak masa Yunani Kuno 

dibudidayakan. Sayuran ini masuk ke Indonesia belum lama (sekitar 1970-

an) dan kini cukup populer sebagai bahan pangan. 

Setangkai brokoli berukuran medium memberikan kon tribusi vitamin 

C setara 220 persen AKG (Angka Kecukupan Gizi) dan vitamin A 15 persen 

AKG. Kelebihan vitamin C di dalam tubuh akan dibuang, karena menurut 

AKG vitamin C yang dibutuhkan tubuh sebanyak 60 mg. Tetapi ini mungkin 
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masih belum cukup melindungi diri dari tinggi nya kolesterol. Suplemen 

vitamin C sebesar 500 mg menurut penelitian tidak memberikan efek 

samping berarti bagi tubuh. Konsumsi 220 AKG masih dapat diterima oleh 

tubuh (Khomsan,2009) 

Asam folat yang terkandung didalam brokoli apabila dilakukan 

proses perebusan akan menghilangkan sekitar 50 % asam folat. Pengolahan 

brokoli dengan cara direbus sebaiknya tidak terlalu lama maksimal sekitar 5 

menit. Brokoli mengandung vitamin C dan serat makanan dalam jumlah 

banyak. Brokoli juga mengandung senyawa glukorafanin, yang merupakan 

bentuk alami senyawa antikanker sulforafana (sulforaphane) dan senyawa 

istiosianat yang memiliki aktivitas antikanker. Brokoli juga berguna untuk 

mencegah kanker payudara,sehingga baik untuk wanita mengonsumsi 

brokoli. Indole pada brokoli meningkatkan ekskresi  yang diikat pada kanker 

payudara. Selain kanker payudara,mengonsumsi brokoli juga dapat 

menurunkan risiko kanker rahim (Wirakusumah,2006) 

Manfaat dari brokoli secara garis besar dapat meningkatkan daya 

kerja otak, mengatur tingkat gula darah, menetralkan zat penyebab kanker, 

menurunkan kolesterol jahat, bagi wanita hamil baik dikonsumsi karena 

mengandung asam folat, dan karena mengandung vitamin C juga berperan 

sebagai antioksidan. 

2. Komposisi zat gizi 

Brokoli mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, 

zat besi, vitamin (A, C, E, viamin, riboflavin, nikotinamide), kalsium, beta 

karoten, dan glutation. Brokoli mengandung senyawa sianohidroksibutena 

(CHB), sulforafan, dan iberin yang merangsang pembentukan glutation. 

Brokoli kaya akan senyawa anti kanker seperti indole, glucosinolate, 

dan dithiolhione. Carotenoid (yaitu senyawa provitamin A) di dalam brokoli 

juga berperan melawan kanker. Nilai gizi brokoli terdapat pada Tabel berikut 

Tabel  Nilai Gizi Brokoli Dalam 100 Gram 

Kandungan Gizi Jumlah 
Energi 22,0 kal 
Protein 2,10 g 
Lemak 0,10 g 

Karbohidrat 4,50 g 
Kalsium 52,00 mg 
Fosfor 54,00 mg 
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Serat 0,50 g 
Besi 0,80 mg 

Vitamin A 210,00 RE 
Vitamin B1 0,09 mg 
Vitamin B2 0,08 mg 
Vitamin C 68.00 mg 

Niacin 0,50 mg 
Sumber : Wirakusumah (2005) 

Brokoli merupakan sayuran dengan kalori yang rendah, rendah 

lemak, dan bebas kandungan lemak jenuh, tinggi kalium dan rendah sodium, 

tidak mengandung kolesterol. 

3. Jenis brokoli 

Ada 3 jenis brokoli yang dikembangkan diseluruh dunia. 

a. Brokoli Italia hijau yang banyak ditemui dipasar dengan daun ya ng besar 

dan batang yang tebal. 

b. Brokoli Romanesco yang berwarna hijau kekuningan dan bentuk daunnya 

yang menonjol. 

c. Brokoli yang berwarna ungu dan memiliki daun seperti kembang kol 

namun lebih kecil.Brokoli jenis ini biasanya dijual di Spanyol,Italia,dan 

Inggris. 

4. Manfaat brokoli 

Brokoli merupakan sayuran yang memiliki banyak manfaat yang 

berguna bagi tubuh. Brokoli merupakan sayuran yang mengandung agen anti 

kanker yaitu indoles, sulforaphane (zat ini akan membentuk enzim yang 

mampu melawan kanker, diabetes, penyakit jantung, osteoporosis, dan 

tekanan darah tinggi), isotiocyanate, glukosinate, ditihiolthione, dan beta 

karoten. 

Brokoli memiliki manfaat lain yaitu menormalkan kadar gula darah, 

menurunkan kadar kolesterol jahat, serta kandungan vitamin A dan C dalam 

brokoli yang bermanfaat sebagai antioksidan. 

Asam folat yang terkandung dalam brokoli bermanfaat bagi wanita 

yang sedang hamil. Penyakit degeneratif seperti gangguan jantung, stroke, 

berbagai jenis kanker juga dapat dicegah dengan mengkonsumsi brokoli 

(Anonim, 2013). 
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5. Bolu 

Bolu (sponge cake) merupakan salah satu produk bakeri dibuat 

dengan cara mengocok telur dan gula sampai mengembang setelah itu 

dimasukkan tepung terigu dan margarin (Ananto,2009). 

Pembuatan bolu membutuhkan pengembangan gluten dan biasanya 

digunakan bahan pengembang kimiawi serta dibutuhkan pembentuk emulsi 

kompleks air dalam minyak dimana lapisan air terdiri dari gula terlarut dan 

partikel tepung terlarut. Perbedaan yang paling utama antara bolu dengan 

produk lain adalah pada tekstur adonan, adonan bolu bertekstur kental 

(Sunaryo,1985). 

6. Vitamin A dan C 

Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang 

berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. 

Terdapat beberapa senyawa yang digolongkan ke dalam kelompok vitamin A, 

antara lain retinol, retinil palmitat, dan retinil asetat. Akan tetapi, istilah vitamin 

A seringkali merujuk pada senyawa retinol dibandingkan dengan senyawa 

lain karena senyawa inilah yang paling banyak berperan aktif di dalam tubuh. 

Vitamin A banyak ditemukan pada wortel, minyak ikan, susu, keju, dan hati. 

Rumus kimia untuk Vitamin A adalah C 20H30O (Rutherford,2007) 

Vitamin A memiliki 2 bentuk aktif yang dapat dicerna tubuh, yaitu 

retinil palmitat dan beta karoten. Retinil palmitat berasal dari makanan 

hewani, seperti daging sapi, hati ayam, ikan, susu, dan keju. Beta karoten 

sendiri berasal makanan nabati, seperti bayam, brokoli, dan wortel. Bila 

kekurangan vitamin ini maka tubuh dapat mengalami gangguan pernapasan 

kerabunan dan bahkan kebutaan, sedangkan kelebihan asupan vitamin A 

dapat menyebabkan mual, sakit kepala, nyeri sendi, iritasi, dan kerontokkan 

rambut (Pressman,2000) 

Secara alami vitamin C dapat diperoleh dari buah -buahan juga pada 

sayuran. Vitamin C tersebut terdapat pada jambu biji, jeruk, brokoli, cabe, 

kentang,dan lain -lain. Seperti yang diketahui vitamin C atau asam sorbat 

merupakan vitamin larut air. Vitamin C tidak dapat disintesis oleh makhluk 

hidup sehingga vitamin C harus didapat dari luar tubuh. Vitamin C mudah 

rusak oleh udara dan rusak pada suhu 35ºC dan apabila dikeringkan rusak 
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pada suhu ± 70ºC. Konsumsi sumber vitamin C lebih baik dalam keadaan 

segar dan tidak terlalu lama terpapar udara (Wirakusumah,2006). 

Zat gizi pada brokoli dapat berkurang tidak hanya karena pengaruh 

suhu, oksidasi, sinar UV, ataupun lemak. Zat anti gizi dapat menyebabkan 

defisiensi vitamin dalam brokoli. Zat anti gizi yang tedapat dalam brokoli 

adalah senyawa anti thyroid alami, asam askorbat oksidase, dan asam 

oksalat. Senyawa anti thyroid alami biasanya terdapat pada bahan makanan 

goitrogenik termasuk brokoli. Asam askorbat oksidase senyawa ini dapat 

mengurangi kandungan vitamin C pada bahan makanan, cara mengurangi 

konsumsi asam askorbat oksidase dengan melakukan pemanasan selama 1 

menit pada suhu 100ºC dan sangat berkurang oleh perlakuan sulfur dioksida 

serta dalam larutan gula pekat, enzim juga dihambat sangat kuat oleh 

flavonoids dari buah– buahan. Selain itu terdapat asam oksalat yang 

merupakan senyawa yang berupa kristal, larut dalam air dan alkohol. 

Konsumsi asam oksalat bersama dengan kalsium dapat menjadi toksik 

karena tidak bisa dicerna oleh tubuh. 

Vitamin C banyak berkaitan dengan pembentukan kolagen. Vitamin C 

diperlukan untuk hidroksilasi prolin dan lisin menjadi hidroksiprolin, bahan 

penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen merupkan senyawa protein 

yang mempengaruhi integritas struktur seperti pada matriks gigi, dentin 

gigi,membran kapiler, kulit, dan tendon. Vitamin C berperan dalam 

penyembuhan luka, patah tulang, pendarahan dibawah kulit dan pendarahan 

gusi (Almatsier, 2009). 

Vitamin C mudah diabsorbsi secara aktif dan mungkin pula secara 

difusi pada bagian atas usus halus lalu masuk ke peredaran darah melalui 

vena porta. Rata-rata absorpsi adalah 90 % untuk konsumsi di antara 20 dan 

120 mg sehari. 

Tubuh dapat menyimpan hingga 1500 mg vitamin C bila konsumsi 

mencapai 100 mg per hari. Jumlah ini dapat mencegah skorbut selama tiga 

bulan. Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai koenzim 

dan kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat kemampuan 

reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi 

hidroksilasi. 
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Konsumsi vitamin C lebih dari 1000 mg per hari dapat menyebabkan 

mual, gangguan sistem pencernaan, kram perut, diare, dan meskipun 

mekanismenya belum jelas kemungkinan faktor terjadinya batu ginjal 

meningkat. Dampak negatif dari konsumsi vitamin C yang berlebihan berasal 

dari konsumsi suplemen vitamin C bukan dari makanan sumber vitamin C. 

Hipotesis  

1. Ada pengaruh perbandingan brokoli pada bolu terhadap kadar beta karoten 

2. Ada pengaruh perbandingan brokoli pada bolu terhadap kadar vitamin C 

3. Ada pengaruh perbandingan brokoli pada bolu terhadap daya terima. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu progdi Gizi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Chem-mix 

pratama. Waktu penelitian  dilakukan pada bulan Januari-Mei 2013 

Populasi dan Sampel 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap dengan  4 perlakuan, yaitu: 

Perlakuan A = tepung terigu (100:0) 

Perlakuan B = tepung terigu : bubur brokoli (90:10 ) 

Perlakuan C = tepung terigu : bubur brokoli (80:20) 

Perlakuan D = tepung terigu : bubur brokoli (70:30) 

Jenis Variabel 

1. Variabel bebas : brokoli 

2. Variabel terikat : kadar vitamin A dan C, daya terima  

3. Variabel kontrol : mutu brokoli, jenis tepung terigu, telur, gula pasir, garam, 

vanili, air, pencampuran adonan, dan waktu pemanggangan. 

Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data 

1. Pengumpulan data 

a. Kadar beta karoten 

  Kadar beta karoten dapat diperoleh dengan menggunakkan metode 

spektofotometer 

b. Kadar vitamin C 
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  Kadar vitamin C dapat diperoleh  dari uji kadar vitamin C 

menggunakan metode Iodometri 

c. Daya terima 

  Daya terima dilakukan dengan menggunakan uji kesukaan terhadap 

warna, aroma, tekstur dan rasa 

2. Analisis data 

Analisis data daya terima menggunakan metode analisis Anova . Data 

hasil kadar beta karoten dan vitamin C pada  bolu brokoli di analisis dengan 

metode Anova satu arah dengan program SPSS 16.00 denga tingkat 

signifikan 95%. Jika terdapat beda dilanjutkan uji LSD (Least Significant 

Difference). 

3. Penyajian data  

Data yang diperoleh, setelah diolah dan dianalisis disajikan dalam bentuk 

tabel dan narasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Brokoli (Brassica oleracea L) merupakan tanaman sayuran yang 

termasuk keluarga kubis-kubisan. Brokoli tumbuh dengan baik di dataran tinggi, 

karena tidak tahan pada suhu panas. Brokoli memiliki kandungan beta keroten 

dan vitamin C yang cukup tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi sebagai 

sayuran atau di tambahkan pada pengolahan makanan lain. 

Brokoli dapat ditambahkan pada pengolahan makanan lain dengan cara 

dibuat bubur yaitu brokoli dihaluskan dengan perbandingan sedikit air. Dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah daya terima, kandungan kadar beta karoten 

serta vitamin C dari bolu brokoli. Bolu brokoli merupakan bolu dengan variasi 

perbandingan bubur brokoli dalam pembuatannya. 

Hasil Penelitian  

1. Kadar beta karoten 

Menurut Hong-Eck, dkk dalam Tungriani (2012) Beta karoten 

merupakan bentuk sederhana dari karotenoid, yang memiiki ikatan molekul 

C40H56. Beta karoten bisa  berikatan dengan klorofil dan xantofil pada buah 

dan sayuran yang akan menimbulkan warna hijau,ungu atau biru. Brokoli 

memiliki kandungan beta karoten yang cukup tinggi sehingga pada penelitian 
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ini diolah menjadi bolu dengan perbandingan brokoli yang berbeda disetiap 

perlakuan. Hasil uji beta karoten bolu brokoli disajikan pada table berikut 

Tabel  
Hasil Uji Beta Karoten Bolu Brokoli dengan Perbandingan Bubur Brokoli 

yang Berbeda 
No. Perlakuan 

perbandingan 
TT : BB 

Ulangan (mg/100g) Rata-rata Nilai P  

  I II III   
1  100:0 52,03 60,71  52,03 54,93 a±0,67 0,000 
2  90:10 171,72 180,31 171,72  174,58 b±0,39  
3  80:20 367,61  376,15 376,15  373,30 c±0,38  
4  70:30 488,63  480,05 488,63 485,77 d±0,66  

Keterangan : TT : tepung terigu  
  BB : bubur brokoli 
 

Brokoli mengandung betakaroten yang tinggi sebesar 210,00 RE 

(Wirakusumah,2006).  Dari hasil analisis beta karoten sampel dengan 

perbandingan  tepung terigu 70 gram dan bubur brokoli 30 gram 

mengandung kadar beta karoten paling tinggi.  

Nilai beta karoten pada bolu brokoli setiap peningkatan perbandingan 

bubur brokoli mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan brokoli memiliki 

kandungan beta karoten yang tinggi. Selain itu sifat dari vitamin A khususnya 

beta karoten yang tahan terhadap panas juga berpengaruh terhadap kadar 

beta karoten pada bolu brokoli.  

Beta karoten didalam tubuh  akan diubah menjadi vitamin A, sehingga 

untuk mengetahui persen kebutuhan yang terpenuhi dari bolu brokoli maka 

dilakukan konversi. Menurut (Almatsier,2009) 1 RE = 6mg beta karoten. Bolu 

brokoli dengan perbandingan 70:30 memiliki nilai beta karoten tertinggi 

sebesar 485,77 mg/100g apabila di konversikan kedalam satuan RE (Retinol 

Equivalen) yaitu 80,96 RE yang berarti memenuhi 17,99% dari kebutuhan 

vitamin A sehari 

2. Kadar Vitamin C  

Vitamin C disebut juga asam askorbat,merupakan vitamin yang paling 

sederhana, mudah berubah akibat oksidasi, tetapi tinggi manfaat bagi 

manusia. Vitamin C banyak ditemukan  di makanan yang segar, sumber nya 

adalah jeruk, kubis, lobak, strawberry, dan brokoli (Linder dalam 

Safaryani,dkk., 2007) 
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Dalam penelitian ini dilakukan pembuatan bolu dengan perbandingan 

brokoli yang berbeda di setiap perlakuan. Hasil uji Vitamin C bolu brokoli 

disajikan pada tabel berikut 

Tabel 
Hasil uji vitamin C bolu brokoli dengan perbandingan bubur brokoli yang 

berbeda 
No. Perlakuan 

perbandingan 
TT:BB 

Ulangan (mg/100g) Rata -rata Nilai P 
I II III 

1  100:0 17,53 18,87 18,20 18,20a±5,01 0,000 
2 90:10 21,26 21,27 21,95 21,49b±4,95 
3  80:20 26,26 26,93 26,26 26,48c±4,93 
4  70:30 33,89 33,23 34,56 33,89d±4,95 

Keterangan : TT : tepung terigu  
  BB : bubur brokoli 
 

Brokoli memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi yaitu sebesar 

68.00 mg  (Wirakusumah,2006). Brokoli agar dapat diolah menjadi makanan 

lain salah satunya dapat dijadikan bolu. Sebelum dijadikan bolu, brokoli diolah 

menjadi bubur untuk meminimalisir kehilangan  vitamin C yang rentan 

terhadap panas dan oksigen. 

Nilai vitamin C yang  tinggi pada bolu brokoli dengan perlakuan 70:30 

karena perbandingan bubur brokoli yang semakin banyak dan tepung terigu  

yang lebih sedikit. 

3. Daya terima 

Daya terima adalah tingkat penilaian tentang suka atau tidak suka 

panelis terhadap sifat organoleptik bolu brokoli yang diukur menggunakan 

indera manusia. Bolu brokoli yang telah dibuat selanjutnya dilakukan uji daya 

terima untuk mengetahui daya terima panelis terhadap bolu brokoli yang 

dibuat dengan perbandingan bubur brokoli 0%, 10%, 20%, dan 30% dengan 

menggunakan 5 parameter penilaian meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan 

kesukaan keseluruhan. 

Berdasarkan hasil penilaian panelis data dikatakan bahwa dengan 

perbandingan bubur brokoli dengan tepung terigu memberikan perbedaan 

terhadap kadar beta karoten dan vitamin C yaitu semakin tinggi perbandingan 

bubur brokoli, semakin tinggi kadar betakaroten dan vitamin C. Peningkatan 

ini dikarenakan kadar beta karoten dan vitamin C yang terkandung didalam 

brokoli cukup tinggi. Kadar betakaroten dan vitamin C yang mengalami 
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peningkatan tidak sama dengan daya terima panelis, rekapitulasi daya terima 

dapat dilihat di dalam tabel berikut 

Tabel  
Rata-Rata Uji Daya Terima pada Bolu Brokoli 

Perlakuan 
perbandingan 

TT:BB(g) 

warna aroma Rasa tekstur keseluruhan 

 100:0 4b 2,83a 3,76a 3,43a 3,76a 

 90:10 3,53a 3,13b,d 3,66a 3,66a 3,83a 

 80:20 3,26a 3,46a,b 3,43a 3,46a 3,56a 

 70:30 3,2 a 3c,d 3,36a 3,53a 3,56a 

Nilai P 0,004 0,002 0,240 0,777 0,278 
 Keterangan : notasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Terdapat pengaruh perbandingan  brokoli terhadap kadar beta karoten. 

Kadar tertinggi yaitu 485,77 mg/100g sedangkan kadar terendah yaitu 

54,93 mg/100g. 

2. Terdapat pengaruh perbandingan brokoli terhadap kadar vitamin C. kadar 

tertinggi yaitu 33,89 mg/100g sedangkan kadar terendah yaitu 18,20 

mg/100 g. 

3. Terdapat pengaruh perbandingan brokoli terhadap daya terima pada warna 

dan aroma, sedangkan pada rasa, tekstur, dan kesukaan keseluruhan tidak 

ada pengaruh. 

4. Bolu dengan perbandingan brokoli 70:30 masih disukai dan secara statistik 

tidak ada beda nyata dengan kontrol. 

Saran  

1. Perlu diadakan penelitian dengan obyek yang sama dengan produk brokoli 

dijadikan bahan antara yang lain seperti tepung agar memiliki masa simpan 

yang lebih panjang.   

2. Bolu brokoli dengan perbandingan 70:30 memiliki daya terima yang sama 

dengan kontrol dan kadar beta karoten yang tinggi sehingga dapat 

dilakukan penelitian lebih lanjut. 
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