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4. PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Sensori 

Pada penelitian ini, uji sensori dilakukan sebagai penelitian pendahuluan untuk 

mengetahui produk mana yang paling disukai oleh panelis. Uji sensori yang dilakukan 

adalah uji ranking hedonik yang bertujuan untuk mengurutkan tingkat kesukaan 

konsumen sehingga didapatkan roti tawar dengan perlakuan terbaik. Menurut Meilgaard 

et al. (1999), saat seseorang memakan suatu makanan dia akan merasakan berbagai 

karakteristik yang berbeda seperti penampilan, aroma, tekstur, dan rasa untuk setiap 

makanan. Atribut sensori yang diuji pada penelitian ini antara lain tekstur, rasa, aroma, 

warna, dan overall. 

 

Pada atribut tekstur, roti tawar kontrol (tanpa penambahan) merupakan perlakuan yang 

paling disukai dengan nilai 3,20±0,96. Nilai ini memiliki perbedaan yang nyata dengan 

roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 20% dan 30%. Roti tawar dengan 

penambahan tepung ubi jalar ungu 30% merupakan roti tawar yang paling tidak disukai 

dan memiliki perbedaan yang nyata dengan semua perlakuan. Ketidaksukaan panelis 

dengan roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 30% disebabkan karena tekstur 

yang didapat terlalu keras. Tekstur yang semakin keras ini disebabkan karena semakin 

banyak penambahan tepung ubi jalar ungu, maka protein gluten semakin berkurang. 

Protein gluten ini yang memberikan tekstur empuk pada roti tawar. 

 

Pada atribut rasa, roti tawar yang paling disukai oleh panelis adalah roti tawar perlakuan 

kontrol (tanpa penambahan tepung ubi jalar ungu). Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap roti tawar kontrol tersebut adalah 3,10±0,92. 

Hasil yang diperoleh ini berbeda nyata dengan roti tawar penambahan tepung ubi jalar 

ungu 20% dan 30%. Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai rasa dari roti 

tawar kontrol (tanpa penambahan tepung ubi jalar ungu). 

 

Pada atribut warna, roti tawar yang paling disukai adalah adalah roti tawar perlakuan 

kontrol (tanpa penambahan tepung ubi jalar ungu). Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui 

bahwa nilai dari warna yang paling disukai adalah 3,17±1,02. Hasil yang diperoleh ini 
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tidak berbeda nyata dengan roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 20% dan 30%. 

Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai warna dari roti tawar kontrol (tanpa 

penambahan tepung ubi jalar ungu). 

 

Pada atribut aroma, roti tawar yang paling disukai oleh panelis adalah roti tawar 

penambahan tepung ubi jalar ungu 10% dengan nilai 3,27±0,91. Hasil yang diperoleh 

ini berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa panelis lebih 

menyukai aroma dari roti tawar kontrol (tanpa penambahan tepung ubi jalar ungu). Pada 

atribut overall, roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 10% merupakan perlakuan 

yang paling disukai dengan nilai 3,13±0,82. Nilai ini memiliki perbedaan yang nyata 

dengan roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 20% dan 30%. Hasil uji sensori ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan roti tawar dengan penambahan tepung ubi jalar 

ungu 10% adalah roti tawar paling disukai panelis setelah roti tawar kontrol. 

 

4.2 Karakteristik Kimia 

 

4.2.1 Uji Proksimat 

Pada penelitian ini, uji proksimat dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 

kimia terhadap penyimpanan frozen dough serta mengetahui perbedaan kadar air, abu, 

lemak, protein dan karbohidrat antara roti tawar kontrol (tanpa penambahan tepung ubi 

jalar ungu) dengan roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 10%. Pada roti tawar 

kontrol memiliki kadar air yang lebih tinggi dibanding dengan roti tawar penambahan 

tepung ubi jalar ungu. Hal ini disebabkan karena tepung ubi jalar ungu yang 

ditambahkan memiliki kadar air yang lebih rendah dari tepung terigu sehingga akan 

berpengaruh pada komposisi produk roti tawar terutama kadar air. Kadar air tepung 

terigu yang digunakan yaitu 11%, sedangkan kadar air tepung ubi jalar ungu yang 

ditambahkan sebesar 9,5%. Tepung yang mengikat sedikit air menyebabkan adonan 

tidak elastis dan kaku. Pada penambahan porsi air yang sama, adonan roti tawar dengan 

penambahan tepung ubi jalar ungu memiliki tekstur adonan yang lebih keras 

dibandingkan adonan roti tawar kontrol. Hal ini menyebabkan kadar air roti tawar pada 

penambahan tepung ubi jalar ungu lebih rendah. Kandungan air dalam roti tawar akan 

berpengaruh terhadap tekstur roti tawar. Ketika partikel-partikel tepung gandum 
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dibasahi dengan air yang cukup kemudian diperlakukan secara mekanis maka akan 

terbentuk massa yang lekat dan mempunyai sifat viskoelastis yang dapat membentuk 

struktur roti karena kemampuannya menahan gas (Charley, 1982).  

 

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu 10% memiliki 

kadar lemak yang lebih tinggi daripada roti tawar kontrol. Sedangkan kadar protein 

pada roti tawar dengan penambahan tepung ubi jalar ungu lebih rendah daripada roti 

tawar kontrol, namun memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi daripada roti 

tawar kontrol. Hal ini disebabkan karena kadar protein dan karbohidrat tepung ubi jalar 

ungu yang ditambahkan adalah 5,03% dan 82,40% sedangkan kadar protein dan 

karbohidrat tepung gandum adalah 13,13% dan 74,89%.  

 

Pada penelitian ini dilakukan penyimpanan frozen dough ke dalam freezer selama 4 

minggu. Berdasarkan hasil penelitian, kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar 

protein hanya mengalami sedikit penurunan dari minggu ke minggu dan penurunan 

yang diperoleh tidak memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan penyimpanan tiap  

minggu. Hal ini membuktikan bahwa penyimpanan freezing tidak mempengaruhi 

kerusakan kandungan nutrisi dalam produk roti tawar. Matz (1992) mengatakan bahwa 

perlakuan freezing akan merusak yeast dalam frozen dough, namun sedikit memberikan 

efek terhadap perubahan nilai nutrisi pada bahan makanan. 

 

Berdasarkan analisa uji korelasi bivariate, kadar air, protein, dan karbohidrat memiliki 

pengaruh yang sangat kuat terhadap hardness, springiness dan chewiness. Semakin 

tinggi tingkat hardness, springiness dan chewiness maka semakin rendah kadar air dan 

protein. Semakin tinggi tingkat hardness, springiness dan chewiness maka semakin 

tinggi kadar karbohidrat. Kadar air, protein, dan karbohidrat juga memiliki pengaruh 

sangat kuat terhadap volume pengembangan, jumlah pori, dan diameter pori. Semakin 

tinggi volume pengembangan dan diameter pori maka kadar air, lemak, protein semakin 

meningkat namun kadar karbohidrat menurun. Semakin tinggi jumlah pori maka kadar 

air, lemak, protein semakin menurun namun kadar karbohidrat meningkat. 
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4.2.2 Aktivitas Antioksidan 

Karakteristik kimia lainnya yang diuji pada penelitian ini adalah aktivitas antioksidan. 

Ubi jalar ungu merupakan salah satu bahan yang memiliki antioksidan. Antioksidan 

yang terdapat di dalam ubi jalar ungu yaitu antosianin. Antosianin tergolong pigmen 

yang disebut flavonoid dan memiliki sifat larut dalam air. Flavonoid adalah senyawa 

polifenol yang terdapat dalam teh, buah-buahan, sayuran yang merupakan antioksidan 

yang kuat. Flavonoid dapat menghambat oksidasi dan dapat mencegah banyak penyakit 

yang disebabkan oleh radikal bebas, seperti kanker dan penyakit jantung (Sari et al., 

2005).  

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penambahan tepung ubi jalar ungu akan 

meningkatkan aktivitas antioksidan pada roti tawar. Peningkatan ini disebabkan karena 

tepung ubi jalar ungu yang ditambahkan memiliki aktivitas antioksidan sebesar 

65,69±0,25%. Aktivitas antioksidan awal (sebelum panggang) memiliki nilai yang lebih 

tinggi daripada aktivitas antioksidan akhir (setelah panggang). Hendry & Houghton 

(1996) menjelaskan bahwa antosianin dapat terdegradasi karena suhu dan cahaya. 

Penurunan aktivitas antioksidan ini disebabkan karena pemanasan oven selama waktu 

tertentu dapat menyebabkan penurunan jumlah antosianin serta dapat menyebabkan 

kerusakan pada komponen antosianin. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan freezing pada frozen dough selama 4 minggu 

dapat menurunkan aktivitas antioksidan baik pada roti tawar kontrol maupun roti tawar 

penambahan tepung ubi jalar ungu 10%. Hal ini disebabkan karena suhu freezing dapat 

merusak antosianin yang dapat mengakibatkan kerusakan sistem sel membran 

antosianin dan radikal bebas lainnya. Kerusakan antosianin akibat suhu freezing 

menyebabkan aktivitas antioksidan dalam bahan pangan juga menurun (Vargas & 

Lopez, 2003). 
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4.3 Karakteristik Fisik 

 

4.3.1 Tekstur 

Pada penelitian ini dilakukan uji tekstur pada roti tawar yang meliputi kekerasan 

(hardness), elastisitas (springiness) dan kekenyalan (chewiness). Kekerasan merupakan 

gaya yang diberikan kepada objek hingga terjadi perubahan bentuk (deformasi) pada 

objek. Elastisitas adalah laju suatu objek untuk kembali ke bentuk semula setelah terjadi 

deformasi, sedangkan chewiness (kekenyalan) merupakan tenaga yang dibutuhkan 

untuk mengunyah sampel. Nilai hardness, springiness, dan chewiness saling 

berhubungan lurus. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yaitu semakin 

meningkat nilai hardness, maka nilai springiness dan chewiness akan semakin 

meningkat (Rosenthal, 1999).  

 

Menurut Wang et al. (2006), gliadin dan glutenin yang terdapat pada tepung terigu akan 

mengalami perubahan menjadi gluten jika bercampur dengan air. Gluten ini yang akan 

membentuk struktur pori dan menjadikan tekstur produk menjadi tidak keras. 

Penambahan tepung ubi jalar ungu akan menurunkan jumlah tepung terigu yang 

terkandung dalam adonan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan kandungan 

gluten dalam adonan sehingga tekstur akhir roti tawar menjadi lebih keras. Pada Tabel 6 

menunjukkan hardness roti tawar dengan penambahan tepung ubi jalar ungu lebih 

tinggi daripada roti tawar kontrol. Hal ini membuktikan bahwa penambahan tepung ubi 

jalar ungu menyebabkan tekstur roti tawar menjadi lebih keras.  

 

Pada penelitian ini dilakukan perlakuan freezing pada frozen dough selama 4 minggu. 

Semakin lama perlakuan freezing maka hardness yang didapatkan semakin meningkat. 

Peningkatan hardness ini menunjukkan bahwa semakin lama penyimpanan freezing 

maka tekstur roti yang dihasilkan semakin keras. Menurut Cauvain & Young (2001), 

penyimpanan freezing pada adonan (frozen dough) yang semakin lama akan 

meningkatkan firmness dan menurunkan keempukan crumb pada roti. Struktur adonan 

akan semakin melemah selama penyimpanan freezing karena kristalisasi es dan 

pertumbuhan es kristal pada frozen dough. Kristalisasi es pada frozen dough 

menyebabkan gangguan pada matriks gluten. Jaringan gluten yang terbentuk kurang 
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kontinyu dan terpisah dari granula pati sehingga kemampuan gluten menangkap gas 

juga melemah. Struktur adonan yang melemah juga disebabkan karena kematian 

sebagian sel yeast selama siklus freezing dan thawing pada frozen dough. Sel yeast akan 

melepaskan substansi glutation selama freezing. Pelepasan substansi glutation ini akan 

melemahkan adonan dengan memotong ikatan disulfida pada protein gluten (Selomulyo 

& Zhou, 2007). Hal ini menyebabkan volume pengembangan berkurang dan tekstur 

menjadi lebih keras. Tekstur berkaitan dengan volume pengembangan. Semakin besar 

volume pengembangan yang dihasilkan maka tekstur roti akan semakin empuk, 

sebaliknya semakin kecil volume pengembangan yang dihasilkan maka tekstur roti akan 

semakin keras (Matz, 1992). 

 

Berdasarkan analisa uji korelasi bivariate, nilai hardness, springiness dan chewiness 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap jumlah pori dan diameter pori. Semakin 

tinggi hardness, springiness dan chewiness maka jumlah pori akan meningkat 

sedangkan diameter pori semakin menurun. Ketika dihubungkan dengan parameter 

kimia, nilai hardness, springiness dan chewiness juga memiliki pengaruh yang sangat 

kuat terhadap kadar air, protein, dan karbohidrat. Semakin tinggi kadar air dan protein 

maka tingkat hardness, springiness dan chewiness akan semakin menurun. Semakin 

tinggi kadar karbohidrat maka tingkat hardness, springiness dan chewiness akan 

semakin meningkat.  

 

4.3.2 Volume Pengembangan 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu pada roti 

tawar akan menyebabkan terjadinya penurunan volume roti. Volume roti berhubungan 

dengan kandungan protein yang terdapat pada tepung. Gluten yang terbentuk akan 

bekerja untuk menahan gas CO2 hasil fermentasi pada roti yang dihasilkan dari proses 

fermentasi yeast sehingga menyebabkan terjadinya pengembangan pada roti. Semakin 

tinggi presentase protein gandum dalam suatu tepung maka massa elastis yang terbentuk 

akan semakin kuat sehingga kemampuan untuk menahan gas juga akan semakin besar. 

Semakin banyak gas yang dihasilkan dan dapat tertahan maka volume roti tawar akan 

semakin besar, sebaliknya semakin sedikit presentase tepung terigu dalam adonan maka 
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presentase protein gandum juga akan berkurang sehingga volume roti menjadi semakin 

kecil (Matz, 1992). 

 

Perlakuan penyimpanan freezing pada frozen dough mempengaruhi volume 

pengembangan pada roti tawar setelah dipanggang. Peningkatan waktu freezing pada 

frozen dough akan menurunkan volume roti (Cauvain & Young, 2001). Menurut Yi 

(2008), roti yang terbuat dari frozen dough akan menurunkan volume roti setelah 

dipanggang dibandingkan dengan roti yang dibuat dari fresh dough. Selama 

penyimpanan freezing akan terjadi kristalisasi es pada frozen dough yang menyebabkan 

gangguan pada matriks gluten. Jaringan gluten yang terbentuk menjadi kurang kontinyu 

dan terpisah dari granula pati sehingga kemampuan gluten menangkap gas juga 

melemah. Kristalisasi es akan melemahkan adonan karena perubahan kapasitas ikatan 

air dan pengurangan ikatan gluten-cross linking. Hal ini dapat menyebabkan volume 

pengembangan pada produk akhir roti menurun (Selomulyo & Zhou, 2007). Pada saat 

penyimpanan beku, ragi dalam frozen dough juga kehilangan kapasitas untuk 

memproduksi CO2 sehingga sel ragi kekurangan zat serta kekurangan protein gluten 

yang dapat mengakibatkan penurunan volume. Proses freezing dan thawing 

menyebabkan terjadinya perubahan distribusi air yang menyebabkan penurunan 

kekuatan adonan dan mengakibatkan penurunan volume pada produk akhir roti 

(Jeremiah, 1996). 

 

Berdasarkan analisa uji korelasi bivariate, volume pengembangan memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap jumlah pori dan diameter pori. Semakin tinggi volume 

pengembangan maka diameter pori semakin meningkat, namun jumlah pori semakin 

menurun. Volume pengembangan juga memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap 

kadar air, protein, dan karbohidrat. Semakin tinggi kadar air dan protein maka volume 

pengembangan akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin tinggi kadar karbohidrat 

maka volume pengembangan akan semakin menurun. 

 

4.3.3 Porositas 

Pengujian porositas dilakukan dengan mengetahui jumlah pori-pori dan diameter pori-

pori crumb roti pada luasan tertentu (3 x 3 cm). Hasil penelitian yang diperoleh 
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menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu menyebabkan jumlah pori roti 

akan semakin banyak serta semakin kecil diameter pori yang terbentuk (Gambar 13). 

Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah tepung ubi jalar ungu yang 

ditambahkan maka semakin sedikit jumlah gluten yang berasal dari tepung terigu. 

Aktivitas yeast akan membentuk CO2 dan akan mengisi gelembung udara dari massa 

elastis gluten yang terbentuk selama proses mixing atau pencampuran, sehingga 

menyebabkan gelembung udara dapat berkembang dan terbentuk struktur berpori 

setelah pemanggangan. Pada roti tawar dengan penambahan ubi jalar ungu, kemampuan 

massa elastis gluten dari tepung terigu berkurang sehingga tidak dapat memerangkap 

karbondioksida yang dihasilkan dari fermentasi gula oleh yeast. Hal ini menyebabkan 

diameter pori pada roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu memiliki ukuran 

diameter yang semakin kecil daripada roti tawar kontrol (tanpa penambahan tepung ubi 

jalar ungu) (Matz, 1992). Fance (1966) juga mengatakan bahwa semakin tinggi 

kandungan gluten dalam tepung yang digunakan maka adonan akan menghasilkan 

struktur yang terbuka dan pori-pori yang dihasilkan menjadi lebih besar. 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa perlakuan penyimpanan freezing pada 

frozen dough selama 4 minggu mempengaruhi kenampakan pori dari roti tawar yang 

dihasilkan. Semakin lama waktu freezing, jumlah pori yang dihasilkan semakin banyak 

dan diameter pori yang dihasilkan semakin kecil. Pada Gambar 13 dapat dilihat bahwa 

struktur pori semakin rusak seiring lamanya waktu freezing. Semakin lama waktu 

freezing akan merusak granula pati akibat rekristalisasi es dan menurunkan kemampuan 

gluten untuk mempertahankan gas. Pada minggu ke-1 dan minggu ke-2 masih 

menunjukkan struktur yang padat dengan sedikit rongga bola. Pada minggu ke-3 dan 

minggu ke-4, struktur pori sudah terlihat rusak dan pecah. Menurut Selomulyo & Zhou 

(2007), adonan beku yang disimpan selama beberapa minggu dalam freezer akan 

menyebabkan jaringan matriks gluten lepas dari granula pati yang menyebabkan pori 

lebih tipis dan tidak seragam. Penyimpanan adonan pada suhu beku selama beberapa 

minggu mengakibatkan kerusakan struktural yang disebabkan oleh migrasi air dan 

pertumbuhan kristal es. 
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Berdasarkan analisa uji korelasi bivariate antar parameter fisik, nilai hardness, 

springiness dan chewiness berpengaruh sangat kuat terhadap jumlah pori dan diameter 

pori. Semakin tinggi hardness, springiness dan chewiness maka jumlah pori akan 

meningkat sedangkan diameter pori semakin menurun. Berdasarkan uji korelasi 

bivariate yang dilakukan antara parameter fisik dengan kimia, jumlah pori dan diameter 

pori memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kadar air, protein, dan karbohidrat. 

Semakin tinggi kadar air dan protein maka diameter pori akan semakin meningkat, 

sedangkan jumlah pori semakin menurun. Semakin tinggi kadar karbohidrat maka 

diameter pori akan semakin menurun, sedangkan jumlah pori semakin meningkat.  

 

4.3.4 Warna 

Warna merupakan salah satu aspek yang penting terhadap kualitas suatu produk 

makanan. Kualitas warna dianggap menunjukkan kualitas rasa dan tekstur dari suatu 

makanan agar makanan tersebut dapat diterima di masyarakat. Berdasarkan hasil 

penelitian, penambahan tepung ubi jalar ungu pada produk roti tawar mempengaruhi 

warna yang dihasilkan baik pada parameter L*, a*, dan b*. Tingkat kecerahan pada roti 

tawar  dengan penambahan tepung ubi jalar ungu 10% mengalami peningkatan. Pada 

roti tawar kontrol pada minggu ke-0, nilai L* yang didapatkan adalah 72,54±0.52, 

sedangkan pada roti tawar dengan penambahan tepung ubi jalar ungu sebesar 10% 

minggu ke-0 memiliki nilai L* 56,48±0.26. Penurunan nilai L* (kecerahan) disebabkan 

karena adanya penurunan derajat putih tepung ubi jalar ungu akibat reaksi enzimatis 

(enzymatic browning) (Ambarsari et al., 2009).  

 

Berdasarkan hasil penelitian. dapat diketahui bahwa roti tawar kontrol memiliki nilai a* 

negatif. Pada roti tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 10%, nilai a* menjadi 

positif. Sedangkan nilai b* pada roti tawar kontrol lebih besar dibandingkan dengan roti 

tawar penambahan tepung ubi jalar ungu 10%. Peningkatan nilai a* dan penurunan nilai 

b* menunjukkan bahwa penambahan tepung ubi jalar ungu akan meningkatkan 

intensitas warna merah dan menurunkan intensitas warna kuning pada roti tawar. 

Penurunan intensitas warna kuning pada roti tawar disebabkan karena adanya 

penambahan tepung ubi jalar ungu yang mengandung pigmen antosianin. Hal ini di 

dukung oleh pendapat Sari et al. (2005) yang mengatakan bahwa antosianin dapat 



52 
 

memberikan warna merah, violet, ungu, dan biru pada daun, bunga, buah dan sayur. 

Perlakuan freezing pada frozen dough selama 4 minggu menyebabkan perubahan warna 

crumb pada roti tawar baik pada roti tawar kontrol maupun roti tawar dengan 

penambahan tepung ubi jalar ungu. Perubahan warna yang terjadi disebabkan karena 

struktur roti tawar mengalami degradasi selama proses pembekuan. Komponen lemak 

dalam  roti tawar membentuk mikropartikel yang jumlahnya semakin meningkat dan 

bertambah besar seiring semakin lamanya penyimpanan, serta perubahan struktur 

jaringan gluten yang rusak oleh karena keberadaan kristal es (Aibara et al., 2005).  

 

Berdasarkan analisa uji korelasi bivariate, volume pengembangan memiliki pengaruh 

yang sangat kuat terhadap nilai a*. Semakin tinggi volume pengembangan maka nilai a* 

semakin menurun. Selama penyimpanan freezing menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan intensitas warna merah pada crumb roti tawar. Hal ini disebabkan karena 

volume pengembangan yang diperoleh semakin menurun selama penyimpanan freezing. 

Selain itu, nilai hardness dan springiness juga berpengaruh kuat terhadap perubahan 

nilai b*. Semakin tinggi nilai hardness dan springiness maka nilai b* juga akan semakin 

meningkat. Selama penyimpanan freezing menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

intensitas warna kuning pada crumb roti tawar. Penurunan intensitas warna kuning 

disebabkan karena tekstur roti tawar semakin keras selama penyimpanan freezing. Nilai 

L*, a*, dan b* juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan aktivitas antioksidan. 

Semakin tinggi nilai L* dan b* maka  aktivitas antioksidan akan semakin rendah, 

sedangkan semakin tinggi nilai a* maka aktivitas antioksidan juga semakin tinggi. Hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas antioksidan maka warna crumb roti 

tawar yang dihasilkan akan semakin berwarna ungu gelap. 

 
 

 

 

 

 

 

 




