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1. PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

Saat ini, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal produk roti (bakery) sebagai 

makanan kecil atau makanan selingan. Bahkan beberapa kalangan masyarakat selalu 

menyediakan produk roti seperti roti manis sebagai pengganti nasi untuk sarapan, karena 

roti lebih praktis dikonsumsi dan dibawa sebagai bekal terutama bagi orang-orang sibuk. 

Penambahan antioksidan pada roti manis dapat menjadikan roti sebagai pangan 

fungsional. Aktivitas manusia di lingkungan dapat menyebabkan munculnya radikal 

bebas dan berakibat pada timbulnya penyakit degeneratif (Erviana et al., 2016). Upaya 

untuk mencegah penyakit degeneratif dapat digunakan senyawa antioksidan.  Oleh sebab 

itu, diperlukan asupan antioksidan melalui makanan.  

 

Kemangi merupakan salah satu tanaman herbal yang mengadung senyawa flavonoid yang 

memiliki peran sebagai senyawa antioksidan. Dalam kemangi mengandung senyawa 

fenol sebanyak 234 mg/100 gram dan sebagian besar (sekitar 230 mg/100 gram) berupa 

senyawa flavonoid (Charles, 2013). Senyawa fenolik utama dalam kemangi adalah asam 

rosmarinat, asam lithospermic, asam vanillat, asam koumarinat, asam hidroksibenzoat, 

asam syringic, asam ferulic, asam protocatheuic, asam caffeic (Kruma et al., 2008). 

Penelitian Erviana et al. (2016) menyatakan bahwa berdasarkan IC50 (Inhibitor 

Concentration 50%), daun kemangi yang diekstrak menggunakan etanol memiliki 

aktivitas antiradikal bebas tingkat sedang, yaitu sebesar 52,68 μg/mL.  

 

Penambahan antioksidan pada roti akan menyebabkan penurunan volume pengembangan 

roti karena adonan tidak mampu mempertahankan gas hasil fermentasi dengan baik. Hal 

ini karena antioksidan akan memutus ikatan disulfida pada gluten dan mengubahnya 

menjadi gugus sulfhidril. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

volume pengembangan roti manis yaitu dengan penambahan agen oksidan seperti asam 

askorbat (Hui, 2006). 

 

Jambu biji adalah salah satu buah yang memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. 

Pada umumnya, vitamin C merupakan salah satu antioksidan, tetapi pada industri bakery 
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vitamin C dapat berperan sebagai agen oksidan atau improver. Dalam proses pencampura, 

vitamin C akan bertemu dengan oksigen sehingga terjadi reaksi oksidasi yang 

menyebabkan vitamin C berubah menjadi dehydro-L-ascorbic acid. Dehydro-L-ascorbic 

acid tersebut memiliki sifat oksidan (Hui, 2006). Penambahan vitamin C pada adonan roti 

dapat meningkatakan jumlah ikatan disulfida dan menyebabkan struktur gluten menjadi 

kuat sehingga meningkatkan kemampuan adonan dalam mempertahankan gas hasil 

fermentasi (Cauvain, 2003). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji sebagai agen redoks (reduksi 

oksidasi) terhadap karakteristik fisik adonan dan roti manis.   

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Roti Manis 

Roti merupakan produk pangan hasil fermentasi tepung terigu dengan bantuan yeast. Roti 

memiliki berbagai macam bentuk, ukuran, tekstur, dan rasa. Pada umumnya, roti manis 

memiliki tektur lembut, berwarna putih pada bagian dalam (crumb) dan coklat muda pada 

bagian kulit (crust). Bahan dasar dalam pembuatan roti terdiri dari tepung terigu, air, 

garam dan yeast. Roti termasuk dalam produk yeast leavened, yaitu yeast dibutuhkan 

sebagai bahan pengembang melalui gas yang dihasilkan selama proses fermentasi. 

(Hoseney, 1994). Dalam proses pembuatan, roti akan mengalami pengembangan yang 

disebabkan oleh terbentuknya gelembung-gelembung gas CO2 hasil fermentasi gula oleh 

yeast.  

 

Dalam proses pembuatan roti manis, bahan yang digunakan dibagi menjadi dua yaitu 

bahan baku utama dan bahan pendukung. Bahan baku utama terdiri dari tepung terigu, 

air, ragi roti (yeast) dan garam. Sedangkan bahan pendukung terdiri dari gula, susu skim, 

telur, shortening dan bread improver (Sarofa, et. al., 2014). Tepung terigu memiliki sifat 

yang istimewa dibandingkan dengan tepung lainnya, yaitu adanya gluten, yaitu protein 

yang terbentuk selama proses pencampuran (mixing). Berdasarkan kelarutannya, protein 

gluten dibagi menjadi 2, yaitu gliadin dan glutenin. Kedua protein tersebut mempengaruhi 

sifat gluten yang terbentuk. Gliadin berperan menciptakan viskositas adonan yang 

dibutuhkan untuk pengembangan adonan, sedangkan glutenin berperan memberikan 

kekuatan dan elastisitas adonan (Sivam et al. 2010). 



3 

 

 

1.2.2. Agen Redoks 

Reduktan (Antioksidan) 

Penggunaan agen pereduksi pada industri roti dapat meningkatkan jumlah produksi. Hal 

ini karena penambahan agen pereduksi dapat mempercepat proses pencampuran dan 

adonan akan lebih mudah dibentuk. Agen pereduksi yang dapat digunakan dalam 

pembuatan roti yaitu senyawa antioksidan. Reduktan akan bekerja dengan memutus 

ikatan disulfida dan mengubahnya menjadi gugus sulfhidril, sehingga jumlah ikatan 

disulfida akan berkurang seiring peningkatan gugus sulfhidril di dalam adonan 

(Ananingsih & Zhou, 2011). Peningkatan jumlah gugus sulfhidril akan menyebabkan 

struktur gluten menjadi lemah, sehingga akan mempercepat proses pencampuran dan 

adonan akan lebih mudah dibentuk. Namun penurunan jumlah ikatan sulfida akan 

mengurangi elastisitas dan viskositas adonan sehingga menyebabkan kemampuan adonan 

dalam mempertahankan gas berkurang sehingga volume pengembangan roti rendah (Hui, 

2006).  

 

Daun Kemangi 

Kemangi (Ocimum basilicum L.) merupakan salah satu tanaman yang memiliki potensi 

sebagai antioksidan. Daun kemangi mengandung senyawa fenol yang berperan sebagai 

antioksidan sebanyak 234 mg/100 gram dan sekitar 230 mg/ 100 gram merupakan 

senyawa flavonoid. Selain itu, daun kemangi juga mengandung minyak atsiri pada daun 

kemangi yang memiliki sifat antioksidan yang mampu untuk melawan radikal bebas yang 

masuk ke dalam tubuh.  Minyak atsiri pada daun kemangi memilik sifat antibakteri dan 

jamur serta antikanker (Charles, 2013).  Senyawa fenol yang terkandung dalam daun 

kemangi berupa asam rosmarinat, asam lithospermic, asam vanillat, asam koumarinat, 

asam hidroksibenzoat, asam syringic, asam ferulic, asam protocatheuic, asam caffeic 

(Kruma et al., 2008).  

 

Proses pemasakan yang melibatkan panas dapat menyebabkan terjadinya pengurangan 

kandungan antioksidan alami pada tumbuhan, yaitu terjadinya degradasi kimia dan fisik 

(Aisyah et al., 2014). Berdasar penelitian Tomaino et al., (2005), kemampuan antioksidan 

pada kemangi untuk menangkap radikal bebas pada suhu 120℃ lebih tinggi dibandingkan 
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pada suhu 80℃ dan 100℃. Namun pada suhu 180℃ kemampuan antioksidan tersebut 

akan mengalami penurunan yang cukup besar.  

 

Oksidan  

Oksidan akan memberikan efek terhadap sifat rheologi dan meningkatkan kemampuan 

mempertahankan gas dalam adonan selama proses fermentasi, sehingga volume 

pengembangan roti meningkat (Cauvain, 2003). Oksidan yang paling banyak digunakan 

dalam industri roti yaitu asam askorbat. Dalam pembuatan roti manis, asam askorbat 

memiliki dua peran yaitu sebagai reduktan ketika dalam keadaan tanpa oksigen, tetapi 

pada proses pencampuran asam askorbat akan bereaksi dengan oksigen sehingga berubah 

peran sebagai improver (oksidan) (Hui, 2006).  

 

Pada proses pencampuran, asam askorbat (AsA) akan teroksidasi dan diubah menjadi 

dehydro-L-ascorbic acid (DHAsA) oleh enzim asam askorbat oksidase (AsAOX). 

Selama proses ini, oksigen akan terperangkap dalam adonan dan digunakan untuk 

mengoksidasi AsA menjadi DHAsA. Ketika proses oksidasi akan terjadi pengurangan 

elektron dari AsA dan akan berikatan dengan oksigen (O2) sehingga membentuk air 

(Gambar 1). Setelah teroksidasi, asam askorbat akan bertindak sebagai agen oksidan. 

DHAsA akan mengoksidasi dua gugus sulfhidril (SH) dari protein gluten dan membentuk 

ikatan disulfida (SS) sehingga memperkuat struktur gluten (Hui, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Efek Oksidasi DHAsA (sumber; Hui, 2006) 

 

Buah Jambu Biji Merah  

Asam askorbat banyak terdapat secara alami pada sayuran dan buah-buahan. Salah satu 

buah yang mengandung vitamin C cukup tinggi yaitu buah jambu biji merah (Psidium 
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guava). Menurut Bushara, et. al (2016), buah jambu biji matang mengandung vitamin C 

sekitar 240 mg/ 100 gram dalam bentuk segar, tetapi setelah dijadikan tepung kandungan 

vitamin C akan turun menjadi sekitar 98 mg/100 gram. Tingginya kandungan vitamin C 

pada jambu biji dapat digunakan sebagai sumber vitamin C yang ditambahkan pada 

tepung dalam pembuatan roti.  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu dengan 

tepung kemangi sebagai sumber antioksidan dan tepung jambu biji sebagai agen oksidan 

terhadap karakteristik roti manis. Pengaruh substitusi tepung kemangi dan tepung jambu 

biji terhadap karakteristik fisikokimia roti manis diuji berdasarkan volume 

pengembangan, hardness, warna dan rerata diameter pori, serta karakteristik kimia 

berupa aktivitas antioksidan.  
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