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3. HASIL PENELITIAN  

 

3.1. Karakteristik Tepung  

3.1.1. Aktivitas Antioksidan  

Hasil analisa aktivitas antioksidan pada tepung kemangi dan tepung jambu biji yang 

diukur dengan menggunakan metode DPPH yang diukur dengan spektrofotometer 

panjang gelombang 515 nm dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Aktivitas Antioksidan Tepung kemangi dan Tepung Jambu Biji 

Sampel % discoloration 

Tepung Kemangi  79,253 ± 4,668 

Tepung Jambu Biji 86,809 ± 2,534 
Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

 

Pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan pada tepung jambu biji lebih 

tinggi dibandingkan tepung kemangi. Aktivitas tepung jambu biji sebesar 86,809 ± 

2,534%, sedangkan pada tepung kemangi 79,253 ± 4,668%. 

 

3.1.2. Kadar Air 

Hasil analisa kadar air pada tepung kemangi dan tepung jambu biji dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kadar Air Tepung Kemangi dan Tepung Jambu Biji 

Sampel Kadar Air (%) 

Tepung Kemangi  7,242 ± 0,412 

Tepung Jambu Biji 7,317 ± 0,275 
Keterangan : 
a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

 

Pada Tabel 3, dapat diketahui bahwa tepung kemangi dan tepung jambu biji memiliki 

kadar air yang hampir sama, yaitu tepung kemangi sebesar 7,242 ± 0,412%, sedangkan 

tepung jambu biji sebesar 7,317 ± 0,275%. 
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3.2. Karakteristik Kimia Roti Manis 

3.2.1. Aktivitas Antioksidan 

Hasil analisa aktivitas antioksidan pada roti manis dengan berbagai macam penambahan 

tepung jambu biji dan tepung kemangi yang diukur dengan menggunakan metode DPPH 

dengan panjang gelombang 515 nm dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Aktivitas Antioksidan Roti Manis  

Sampel  % discoloration 

KN 1,884 ± 0,124a 

K3 16,755 ± 0,750d 

K5 24,805 ± 0,873g 

J3 5,346 ± 0,383b 

J5 9,731 ± 0,477c 

J3K3 21,085 ± 1,055e 

J3K5 22,875 ± 0,953f 

J5K5 20,887 ± 0,757e 

J5K3 21,606 ± 1,025e 

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN : kontrol  

d. K  :  tepung kemangi 

e. J  : tepung jambu biji 

 

Pada Tabel 4, dapat diketahui bahwa aktivitas antioksidan roti manis meningkat seiring 

dengan peningkatan penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji. Penambahan 

tepung kemangi akan meningkatkan aktivitas antioksidan lebih signifikan dibandingkan 

dengan penambahan tepung jambu biji. KN memiliki aktivitas antioksidan sebesar 1,884 

± 0,124%, dengan penambahan tepung kemangi 3% (K3) aktivitas antioksidan akan 

meningkat menjadi 16,755 ± 0,750% dan penambahan tepung jambu bij 3% (J3) akan 

menjadi 5,346 ± 0,383%. Sedangkan kombinasi tepung kemangi dan tepung jambu biji, 

yaitu J3K3, J3K5, J5K5 dan J5K3 akan meningkatkan aktivitas antioksidan dibandingkan 

KN. Namun aktivitas antioksidan roti manis dengan keempat kombinasi konsentasi 

tersebut tidak berbeda nyata. 
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3.2.2. Kadar Air  

Hasil analisa kadar air pada roti manis dengan berbagai macam penambahan tepung 

jambu biji dan tepung kemagi dapat dilihat pada Tabel 5.   

 

Tabel 5. Analisa Kadar Air pada Roti Manis  

Sampel  Kadar Air (%) 

KN   33,031 ±  0,873a 

K3   34,165 ±  0,438b 

K5    34,223 ±  0,368b 

J3    33,677 ± 0,864ab 

J5    33,503 ± 0,990ab 

J3K3      33,910 ±  0,777b 

J3K5 33,922 ±  0,638b 

J5K5 34,391 ±  0,380b 

J5K3   33,531 ± 0,613ab 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN : kontrol  

d. K  :  tepung kemangi 

e. J  : tepung jambu biji 

 

Pada Tabel 5, dapat diketahui bahwa kadar air roti manis tidak berbeda nyata antar 

perlakuan. Roti manis dengan penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji tidak 

mempengaruhi kadar air roti manis. Kadar air roti manis terendah yaitu KN sebesar 

33,031 ±  0,873%. Sedangkan kadar air tertinggi yaitu J5K5 sebesar 34,391 ±  0,380%. 
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3.3. Karakteristik Fisik Roti Manis 

3.3.1. Volume Pengembangan 

Hasil pengukuran volume pengembangan pada roti manis dengan berbagai macam 

penambahan tepung jambu biji dan tepung kemangi menggunakan metode seed 

displacement dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Volume Pengembangan pada Roti Manis  

Sampel Volume Pengembangan (%) 

KN 223,875 ± 19,298b 

K3 192,096 ± 14,696a 

K5  214,790 ±17,179ab 

J3 329,079 ± 30,208c 

J5 341,853 ± 26,561c 

J3K3 324,451 ± 22,979c 

J3K5 321,183 ± 14,228c 

J5K5 237,086 ± 23,287b 

J5K3 216,107 ± 15,563b 

Keterangan : 

a. Persentase volume pengembangan diperoleh dari perbandingan antara volume roti setelah 

pemanggangn dan volume adonan sebelum proofing 

b. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

c. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

d. KN : kontrol  

e. K  : tepung kemangi 

f. J  : tepung jambu biji 

 

Pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa penambahan tepung kemangi dan tepung jambu bij 

akan mempengaruhi volume pengembangan roti manis. Roti manis dengan tepung 

kemangi mengalami penurunan volume pengembangan. KN memiliki volume 

pengembangan sebesar 223,875 ± 19,298% dan menurun menjadi 192,096 ± 14,696% 

dan 214,790 ±17,179% berturut-turut pada K3 dan K5. Sedangkan roti manis dengan 

tepung jambu biji akan meningkatkan volume pengembangan roti secara signifikan, yaitu 

pada J3 sebesar 329,079 ± 30,208% dan J5 sebesar 341,853 ± 26,561%. Roti manis 

dengan kombinasi tepung kemangi dan tepung jambu biji mengalami peningkatan volume 

pengembangan dibandingkan roti manis dengan tepung kemangi. Namun kombinasi 

J3K3 dan J3K5 meningkatkan volume pengembangan lebih signifikan, yaitu secara 

berturut-turut 324,451 ± 22,979% dan 321,183 ± 14,228%. 
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Gambar 8. Volume Pengembangan Roti Manis 

 

Pada Gambar 8, dapat diketahui bahwa roti manis dengan penambahan tepung kemangi 

baik K3 maupun K5 mengalami penurunan volume pengembangan dibandingkan KN. 

Sedangkan roti manis dengan penambahan tepung jambu biji (J3 dan J5) mengalami 

peningkatan volume pengembangan secara signifikan. Roti manis dengan kombinasi 

J3K3 dan J3K5 meningkatkan volume pengembangan secara dibandingkan kombinasi 

J5K5 dan J5K3. Namun semua kombinasi dapat meningkatkan volume pengembangan 

dibandingkan dengan roti manis dengan penambahan tepung kemangi. 

 

3.3.2. Hardness  

Hasil pengujian tingkat kekerasan (hardness) adonan dan roti manis dengan berbagai 

macam penambahan tepung jambu biji dan kemangi menggunakan texture analyzer dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Tingkat Kekerasan Adonan dan Roti Manis  

Sampel  
Tingkat Kekerasan (gf) 

Sebelum Proofing Setelah Proofing Roti Akhir 

KN 78,168   ±   5,330a 47,780  ±   2,755a  211,812  ±   9,847a 

K3 85,444   ±   0,537b 48,181  ±   1,138a 218,910  ±  1,408ab 

K5 106,191   ±  2,257ef 69,229  ±   0,692e 222,310  ±   7,207b 

J3 94,145   ±   0,292c 58,244  ±   1,434b 270,190  ±    5,530f 

J5 108,295   ± 10,787f 61,849  ±   3,108c 293,550  ±   2,516g 

J3K3 97,064   ±  6,077cd 61,783  ±   3,943c 241,970  ±  10,834c 

J3K5 123,440   ±   3,748g 62,713  ±  2,471cd 257,540  ±  13,849e 

J5K5 121,175   ±   5,267g 68,902  ±   0,389e 246,130  ±  7,125cd 

J5K3 100,755  ±  3,110de 64,969  ±   0,576d 251,810  ±  2,507de 

Keterangan: 

a. Hardness sebelum proofing adalah adonan roti setelah pengistirahatan 10 menit 

b. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

c. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

d. KN : kontrol  

e. K  :  tepung kemangi 
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f. J  : tepung jambu biji 

 

Pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji 

mempengaruhi hardness adonan sebelum proofing, setelah proofing dan roti manis akhir. 

Semakin banyak penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji, maka nilai 

hardness semakin meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Hardness Adonan Sebelum Proofing 

 

Pada Gambar 9, dapat diketahui bahwa hardness adonan sebelum proofing akan 

meningkat seiring peningkatan jumlah penambahan tepung kemangi dan tepung jambu 

biji. Namun peningkatan hardness adonan dengan tepung jambu biji lebih tinggi 

dibandingkan adonan dengan tepung kemangi. Adonan dengan kombinasi J3K5 dan J5K5 

memiliki hardness lebih tinggi dibandingkan kombinasi J3K3 dan J5K3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hardness Adonan Setelah Proofing 

 

Pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa hardness adonan setelah proofing meningkat 

seiring dengan penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji dibandingkan KN. 
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Namun K3 memiliki hardness hampri sama dengan KN, sedangkan hardness K5 

meningkat secara signifikan. Adonan dengan kombinasi J3K3 dan J3K5 memiliki 

hardness hampir sama dengan adonan J3. Sedangkan kombinasi J5K5 dan J5K3 

meningkatkan hardness, tetapi peningkatannya tidak sebesar peningkatan K5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hardness Roti Manis Akhir 

 

Pada Gambar 11, dapat diketahui bahwa roti manis dengan penambahan tepung kemangi 

dan tepung jambu biji akan meningkatkan nilai hardness, tetapi peningkatan hardness 

roti manis dengan tepung jambu biji lebih signifikan. Roti manis dengan kombinasi 

tepung kemangi dan tepung jambu biji meningkatkan hardness dibandingkan KN, K3 dan 

K5. Namun jika dibandingkan dengan J3 dan J5, roti manis dengan kombinasi mengalami 

penurunan hardness. 

  

3.3.3. Rata-rata Diameter Pori 

Hasil pengujian rata-rata diameter pori roti manis dengan berbagai macam penambahan 

tepung jambu biji dan tepung kemangi dapat dilihat pada Tabel 8.  
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Tabel 8. Pengujian Rata-rata Diameter Pori Roti Manis 

Sampel Foto  Pori-pori (cm) 

KN 

 

0,400 ±  0,029a 

K3 

 

0,236 ± 0,012de 

K5 

 

0,400 ±  0,033e 

J3 

 

0,338 ±  0,032a 

J5 

 

0,544 ±  0,03bc 

J3K3 

 

0,344 ±  0,024e 

J3K5 

 

0,446 ±  0,032c 
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0,279 ±  0,019b 

J5K3 

 

0,358 ±  0,025d 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN : kontrol  

d. K  :  tepung kemangi 

e. J  : tepung jambu biji 

 

Pada Tabel 8, dapat diketahui bahwa penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji  

mempengaruhi rata-rata diameter pori roti. Rata-rata diameter pori KN dan J3 tidak 

berbeda nyata, tetapi KN dan roti manis dengan perlakuan lainnya berbeda nyata. J5 

memiliki rata-rata diameter pori paling tinggi yaitu 0,544 ±  0,03 cm. Sedangkan K3 

memiliki rata-rata diameter pori paling rendah yaitu 0,236 ± 0,012 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Rata-rata Diameter Pori Roti 

 

Pada Gambar 12, dapat diketahui bahwa K3 dan J3 mengalami penurunan rata-rat 

diameter pori roti dibandingkan KN. KN dan K5 memiliki rata-rata diameter pori yang 

sama, sedangkan J3 mengalami peningkatan rata-rata diameter pori secara signifikan 
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dibandingkan KN. Roti manis dengan kombinasi J3K3, J5K5, dan J5K3 mengalami 

penurunan rata-rata diameter pori dibandingkan KN, sedangkan J3K5 mengalami 

peningkatan.  

 

3.3.4. Warna  

Hasil uji intensitas warna pada roti manis dengan berbagai macam penambahan tepung 

jambu biji dan tepung kemagi pada bagian crust dan crumb menggunakan chromameter 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Intensitas Warna Crust dan Crumb pada Roti Manis 

Intensitas 

Warna  
Formulasi 

Bagian 

Crust Crumb 

L  

KN 73,893 ±  0,947g 75,277 ± 0,828g 

K3 53,490 ±  1,319d 53,168 ± 1,239d 

K5 49,305 ± 0,417bc 49,200 ± 1,322c 

J3 65,435 ±  3,711f 64,240 ± 0,996f 

J5 61,590 ±  4,508e 59,733 ± 2,298e 

J3K3 50,148 ±  2,392c 49,233 ± 1,487c 

J5K5 45,067 ±  0,727a 45,978 ± 0,428b 

J3K5 47,133 ±  0,948b 40,087 ± 1,024a 

J5K3 49,515 ± 2,086bc 47,325 ± 1,372b 

a* 

KN 3,454 ± 0,243e -4,083 ± 0,043a 

K3 3,488 ± 0,349e -4,303 ± 0,069a 

K5 -1,453 ± 0,179a -4,138 ± 0,196a 

J3 3,498 ± 0,200e 0,895 ± 0,040e 

J5 5,422 ± 0,158f 2,042 ± 0,201f 

J3K3 3,398 ± 0,286e -3,092 ± 0,188b 

J5K5 0,898 ± 0,084c -1,475 ± 0,121d 

J3K5 -0,832 ± 0,047b -1,813 ± 0,134c 

J5K3 0,056 ± 0,129d -1,413 ± 0,439d 

b* 

KN 36,215 ± 0,614e 22,278 ±  0,941a 

K3 33,628 ± 0,673d 27,833 ± 0,517de 

K5 30,620 ± 0,379c 28,417 ±  0,357e 

J3 35,485 ± 1,884e 22,667 ±  0,513a 

J5 31,810 ± 2,492c 25,220 ± 2,331bc 

J3K3 31,467 ± 0,718c 28,362 ±  0,939e 

J5K5 25,870 ± 0,568a 24,120 ±  1,341b 

J3K5 28,453 ± 1,664b 25,640 ±  0,525c 

J5K3 30,598 ± 0,352c 26,995 ±  0,733d 

Keterangan: 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN : kontrol  
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d. K  :  tepung kemangi 

e. J  : tepung jambu biji 

 

Padat Tabel 9, dapat diketahui bahwa parameter warna yang meliputi L, a*, dan b* 

memiliki perbedaan nyata antara KN dan roti dengan berbagai macam konsentrasi 

penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji. Nilai L paling tinggi terdapat pada 

roti kontrol baik crust maupun crumb yaitu sebesar 73,893 ± 0,947 gf untuk crust dan 

75,277 ± 0,828 gf untuk crumb. Nilai a* paling tinggi terdapat pada J5 yaitu sebesar 5,422 

± 0,158 gf untuk crust dan 2,042 ± 0,201 untuk crumb. Nilai b* paling besar terdapat 

pada KN sebesar 36,215 ± 0,614 gf untuk crust, sedangkan bagian crumb terdapat pada 

K5 yaitu sebesar 28,417 ± 0,357 gf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Gambar 13. Warna pada Roti Manis dengan berbagai Penambahan Tepung Jambu Biji 

dan Tepung Kemangi 

 

3.4. Analisa Korelasi 

Hasil uji korelasi aktivitas antioksidan, volume pengembangan, hardness, rata-rata 

diameter pori, warna crumb dan kadar air roti manis dapat dilihat pada Tabel 10. 

KN K3 

K5 J3 

J5K3 J3K3 
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Tabel 10. Korelasi Antioksidan, Volume Pengembangan, Hardness, Rata-rata Diameter Pori, Warna dan Kadar Air 

 

 Antioksidan 
Volume 

Pengembangan 

Hardness 

Sebelum 

Proofing 

Hardness 

Setelah 

Proofing 

Hardness 

Roti 

Rerata 

Diameter 

Pori 

Warna 

Crumb L 

Warna 

Crumb a* 

Warna 

Crumb 

b* 

Kadar 

Air 

Antioksidan 1 -0,186 0,578** 0,623** -0,118 -0,270* -0,936** -0,302* 0,700** 0,447** 

Volume 

Pengembangan 
-0,186 1 0,325* 0,167 0,707** 0,450** 0,006 0,662** -0,198 -0,102 

Hardness 

Sebelum 

Proofing 

0,578** 0,325* 1 0,756** 0,445** 0,121 -0,688** 0,352** 0,025 0,274* 

Hardness Setelah 

Proofing 
0,623** 0,167 0,756** 1 0,351** -0,142 -0,621** 0,276* 0,272* 0,263 

Hardness Roti -0,118 0,707** 0,445** 0,351** 1 0,284* -0,098 0,916** -0,184 -0,053 

Rerata Diameter 

Pori 
-0,270* 0,450** 0,121 -0,142 0,284* 1 0,230 0,250 -0,091 -0,090 

Warna Crumb L -0,936** 0,006 -0,688** -0,621** -0,098 0,230 1 0,074 -0,593** -0,398** 

Warna Crumb a* -0,302* 0,662** 0,352** 0,276* 0,916** 0,250 0,074 1 -0,374** -0,161 

Warna Crumb b* 0,700** -0,198 0,025 0,272* -0,184 -0,091 -0,593** -0,374** 1 0,207 

Kadar Air 0,447** -0,102 0,274* 0,263 -0,053 -0,090 -0,398** -0,161 0,207 1 
Keterangan : 

** menunjukkan interaksi signifikansi pada level 0,01 (99%) 

*menunjukkan interaksi signifikansi pada level 0,05 (95%) 
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Pada Tabel 10, dapat diketahui bahwa aktivitas   antioksidan memiliki hubungan yang 

sangat kuat dengan hardness adonan sebelum dan setelah proofing, warna crumb L, 

warna crumb b*, serta kadar air. Ketika antioksidan semakin tinggi, maka nilai hardness 

adonan sebelum dan setelah proofing, warna crumb b* serta kadar air juga akan semakin 

meningkat, tetapi nilai warna crumb L semakin rendah.   Selain itu, antioksidan memilik 

hubungan dengan rerata diameter pori dan warna crumb a*, namun hubungannya lemah. 

Semakin tinggi nilai antioksidan, maka nilai rerata diameter pori dan warna crumb a* 

semakin rendah. Antioksidan tidak memiliki hubungan dengan volume pengembangan 

dan hardness roti, namun keduanya menunjukkan hasil korelasi negatif. Artinya 

semakain tinggi nilai antioksidan, maka nilai hardness roti dan volume pengembangan 

semakin kecil.  

 

Volume pengembangan memiliki hubungan dengan hardness adonan sebelum proofing, 

hardness roti, rerata diameter pori serta nilai warna crumb a*, tetapi hubungan dengan 

hardness adonan sebelum proofing tidak kuat. Semakin meningkat volume 

pengembangan, maka nilai dengan hardness adonan sebelum proofing, hardness roti, 

rerata diameter pori serta nilai warna crumb a* juga semakin meningkat.  
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