
 

 

28 

 

4. PEMBAHASAN  

 

4.1. Karakteristik Kimia Roti Manis 

4.1.1. Aktivitas Antioksidan  

Pada penelitian ini dilakukan uji aktivitas antioksidan untuk mengetahui peningkatan 

aktivitas antioksidan pada roti manis setelah disubstitusi dengan tepung kemangi dan 

tepung jambu biji. Berdasarkan hasil penelitian, tepung kemangi memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 79,253 ± 4,668 % (Tabel 2). Kemangi merupakan salah satu jenis 

tanaman herbal yang memiliki kandungan antioksidan. Komponen aktif dalam kemangi 

berupa tanin, flavonoid dan minyak esensial (Charles, 2013). Aktivitas antioksidan pada 

kemangi berasal dari senyawa fenol yang berupa asam rosmarinat, asam lithospermic, 

asam vanillat, asam kumarinat, asam hidroksibenzoat, syringic acid, ferulic acid, 

protocatheuic acid, dan caffeic acid (Kruma et al., 2008). Menurut Charles (2013), 

komponen antioksidan utama kemangi berupa asam rosmarinat dan flavonoid.  

 

Jambu biji juga memiliki aktivitas antioksidan yang berasal dari vitamin C (Bushara et 

al., 2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung jambu biji memiliki aktivitas 

antioksidan sebesar 86,809 ± 2,534% (Tabel 2). Menurut Bushara et al. (2016), jambu 

biji matang memiliki kandungan vitamin C sebesar 240 mg/ 100 gram. Namun setelah 

dikeringkan menjadi tepung kandungan vitamin C mengalami penurunan menjadi 98 

mg/100 gram. Hui (2006) menambahkan bahwa vitamin C dapat mengalami reaksi 

oksidasi oleh oksigen sehingga berubah menjadi dehydro-L-ascorbic acid yang bersifat 

oksidan.  

 

Dalam bentuk tepung, aktivitas antioksidan tepung jambu biji lebih tinggi dibandingkan 

tepung kemangi. Namun, ketika diaplikasikan pada roti manis, aktivitas antioksidan roti 

manis dengan tepung kemangi lebih tinggi dibandingkan roti manis dengan tepung jambu 

biji (Tabel 4). Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan konsentrasi tepung kemangi dan 

tepung jambu biji dalam proses pembuatan roti manis akan meningkatkan kandungan 

antioksidan pada roti manis dibandingkan KN (roti manis kontrol). KN mengandung 

antioksidan sebesar 1,884 ± 0,124%, sedangkan K3 (roti manis dengan tepung kemangi 

3%) mengandung antioksidan 16,755 ± 0,750% dan J3 (roti manis dengan tepung jambu 
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biji 3%) mengandung antioksidan 5,346 ± 0,383%. Peningkatan antioksidan pada roti 

manis dengan tepung kemangi lebih tinggi dibandingkan dengan roti manis dengan 

tepung jambu biji. K5 (roti manis dengan tepung kemangi 5%) mampu meningkatkan 

aktivitas antioksidan lebih signifikan dibandingkan J5 ( roti manis dengan tepung jambu 

biji 5%). Hal tersebut karena pada proses pencampuran, vitamin C yang ditambahkan 

akan teroksidasi karena adanya oksigen sehingga berubah menjadi dehydro-L-ascorbic 

acid yang berperan sebagai oksidan (Hui, 2006).  

 

Aktivitas antioksidan pada roti dilaporkan mampu mempengaruhi sifat fisik roti manis 

seperti volume pengembangan dan hardness roti (Ananingsih & Zhou, 2011). Dalam 

penelitian ini, pengaruh penambahan antioksidan pada roti manis ditunjukkan oleh uji 

korelasi. Berdasarkan uji korelasi, aktivitas antioksidan memiliki korelasi yang kuat 

dengan hardness sebelum dan setelah proofing, rerata diameter pori, warna crumb L, a*, 

b* serta kadar air (dijelaskan dalam sub-bab berikutnya).  

 

4.1.2. Kadar Air  

Air merupakan salah satu faktor penting bahan pangan yang akan mempengaruhi tekstur 

dan penampakan fisik (Winarno, 1997). Berdasarkan hasil penelitian, kadar air tepung 

kemangi dan tepung jambu biji tidak berbeda nyata.  Tepung kemangi memiliki kadar air 

sebesar 7,242 ± 0,412%, sedangkan tepung jambu biji memiliki kadar air sebesar 7,317 

± 0,275% (Tabel 3). Pada penelitian ini, kadar air tepung kemangi dan tepung jambu biji 

dibuat sama, yaitu sekitar 7%. Hal tersebut karena roti manis yang dihasilkan tidak 

dipengaruhi oleh kadar air tepung. Menurut SNI 01-3751-2006, kadar air pada tepung 

terigu yang ijinkan yaitu maksimal sebesar 14,5%. Pada penelitian ini, tepung kemangi 

dan tepung jambu biji yang digunakan sudah memenuhi syarat SNI.    

 

Substitusi tepung kemangi dan tepung jambu biji tidak mempengaruhi perubahan kadar 

air pada roti manis yang dihasilkan. Hal ini ditunjukkan dengan kadar air roti manis baik 

kontrol maupun substitusi tepung kemangi dan tepung jambu biji yang memiliki selisih 

yang kecil (Tabel 5). Kadar air roti manis paling tinggi yaitu pada J5K5 (roti manis 

kombinasi tepung kemangi dan tepung jambu biji 5%) sebesar 34,391 ± 0,380%. 

Sedangkan kadar air paling rendah yaitu pada KN sebesar 33,031 ± 0,873%. Dengan 



30 

 

demikian, pada penelitian ini karakteristik fisik roti manis seperti tingkat kekerasan tidak 

dipengaruhi oleh kadar air dan dipengaruhi oleh aktivitas antioksidan. Menurut SNI 01-

3840-1995 tentang Standar Mutu Roti Tawar menyatakan bahwa batas maksimal kadar 

air roti yaitu 40% b/b. Hal tersebut menunjukkan bahwa roti manis pada penelitian ini 

sudah memenuhi syarat SNI.   

 

4.2. Karakteristik Fisik  

4.2.1. Volume Pengembangan  

Volume pengembangan merupakan salah satu karakteristik dari roti yang dianggap 

penting untuk menentukan kualitas roti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume 

pengembangan KN lebih tinggi dibandingkan K3 dan K5 (Tabel 6). Hal ini karena 

antioksidan pada kemangi bersifat sebagai agen pereduksi pada pembuatan roti manis. 

Menurut Ananingsih & Zhou (2011), penambahan antioksidan dalam proses pembuatan 

roti manis akan menyebabkan peningkatan gugus sulfidhril dan penurunan ikatan 

disulfida pada gluten. Peningkatan jumlah gugus sulfidhril menyebabkan struktur 

jaringan gluten menjadi lemah sehingga adonan yang dihasilkan menjadi kurang 

viskoelastis. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan adonan dalam menahan gas hasil 

fermentasi berkurang sehingga roti manis yang dihasilkan memiliki volume 

pengembangan yang rendah.  

 

Tepung kemangi pada pembuatan roti manis menyebabkan volume pengembangan roti 

menjadi rendah sehingga diperlukan penambahan agen oksidan seperti vitamin C yang 

berasal dari jambu biji. Berdasarkan hasil penelitian, KN memiliki volume 

pengembangan lebih rendah dibandingkan J3 dan J5. Menurut Bushara et al. (2016), 

peningkatan volume pengembangan pada roti yang disubstitusi dengan tepung jambu biji 

terjadi karena adanya kandungan vitamin C. Penambahan vitamin C akan menyebabkan 

terjadinya proses oksidasi yang dapat meningkatkan kemampuan adonan menahan gas 

hasil fermentasi. Hui (2006) menambahkan bahwa penambahan asam askorbat akan 

memperkuat struktur gluten seiring dengan meningkatnya jumlah ikatan disulfida, 

sehingga kemampuan adonan dalam mempertahankan gas hasil fermentasi juga akan 

semakin meningkat.  
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Roti manis kombinasi tepung jambu biji dan tepung kemangi menunjukkan peningkatan 

volume pengembangan roti tetapi peningkatannya tidak signifikan jika dibandingkan 

dengan KN. Berdasarkan hasil penelitian K3 memiliki volume pengambangan lebih 

rendah dibandingkan J3K3 (roti manis kombinasi tepung kemangi dan tepung jambu biji 

3%) dan J5K3 (roti manis kombinasi tepung jambu biji 5% dan tepung kemangi 3%) 

(Tabel 6). Penambahan jambu biji sebagai sumber vitamin C mampu meningkatkan 

volume pengembangan roti manis yang mengandung antioksidan. Sebaliknya, vitamin C 

dalam proses pembuatan roti akan mengalami proses oksidasi sehingga berubah menjadi 

dehydro-L-ascorbic acid. Dehydro-L-ascorbic acid bersifat oksidan dalam adonan 

sehingga akan mengoksidasi gugus sulfidhril menjadi ikatan disulfida, sehingga jumlah 

gugus sulfidhril berkurang dan ikatan disulfida meningkat (Cauvain, 2003). Oleh karena 

itu, peningkatan gugus sulfidhril dalam adonan dapat diminimalkan atau dicegah oleh ada 

penambahan tepung jambu biji, sehingga volume pengembangan yang dihasilkan tidak 

turun secara signifikan.  

 

Berdasarkan hasil uji korelasi, volume pengembangan menunjukkan hubungan negatif 

dengan aktivitas antioksidan. Jika semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka volume 

pengembangan akan semakin rendah. Hal tersebut didukung oleh Ananingsih & Zhou 

(2011) bahwa semakin banyak penambahan ekstrak teh hijau sebagai sumber antioksidan 

dalam pembuatan roti dapat menyebabkan volume pengembangan roti menurun. 

Penambahan ekstrak teh hijau sebanyak 0,25% dan 0,5% tidak berpengaruh signifikan 

terhadap volume pengembangan roti, tetapi penambahan sebanyak 0,75% akan 

menyebabkan penurunan volume pengembangan roti yang signifikan. Penurunan volume 

pengembangan roti tersebut disebabkan oleh peningkatan gugus sulfidhril yang mampu 

melemahkan struktur gluten sehingga kemampuan gluten mempertahankan adonan 

menurun.  

 

4.2.2. Tekstur 

Pengujian tekstur dilakukan dengan mengukur tingkat kekerasan (hardness) adonan dan 

roti manis yang disubstitusi tepung kemangi, tepung jambu biji serat kombinasi kedua 

tepung tersebut. Kekerasan merupakan daya tahan suatu objek hingga mengalami 

perubahan bentuk (deformasi) karena adanya gaya yang diberikan pada objek tersebut 
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(deMan, 1999). Pada penelitian ini, hardness diukur pada 3 tahap, yaitu setelah proses 

pencampuran, proofing dan baking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum 

proofing nilai hardness adonan akan lebih besar dibandingkan setelah proofing.  Menurut 

Sultan (1981), selama proofing akan terjadi proses fermentasi gula oleh yeast yang akan 

menghasilkan gas CO2 dan alkohol. Selanjutnya, gas CO2 yang terbentuk akan 

diperangkap di dalam adonan oleh jaringan gluten sehingga menyebabkan adonan 

mengembang dan terbentuk pori-pori serta kekerasan pada adonan menurun.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah proses pencampuran, adonan dengan 

substitusi tepung kemangi atau tepung jambu biji memiliki nilai hardness lebih tinggi 

dibandingkan dengan adonan KN (Tabel 7). Namun peningkatan nilai hardness adonan 

dengan substitusi tepung jambu biji lebih besar dibandingkan dengan adonan dengan 

substitusi tepung kemangi. Menurut Dong & Hoseney (1995), selama proses 

pencampuran akan terjadi reaksi oksidasi yang menyebabkan perubahan terhadap gugus 

sulfhidril dan ikatan disulfida. Cauvain (2003) menambahkan bahwa pada proses 

pengadukan vitamin C akan teroksidasi menjadi dehydro-L-ascorbic acid yang akan 

berperan sebagai agen oksidan dalam pembuatan roti. Adanya agen oksidan 

menyebabkan peningkatan jumlah ikatan disulfida dan penurunan jumlah gugus sulfhidril 

di dalam gluten. Ikatan disulfida yang meningkat akan menyebabkan struktur gluten 

menjadi kuat, sehingga nilai hardness pada adonan lebih besar dibandingkan pada adonan 

KN. Roti manis dengan substitusi tepung kemangi akan memberikan efek yang 

berlawanan. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan antioksidan pada tepung kemangi. 

Menurut Ananingsih & Zhou (2011), penambahan senyawa antioksidan dalam proses 

pembuatan roti akan mempengaruhi ikatan disulfida dan gugus sulfhidril. Senyawa 

antioksidan akan menyebabkan jumlah ikatan disulfida berkurang seiring dengan 

bertambahnya jumlah gugus sulfhidril. Peningkatan jumlah gugus sulfhidril pada adonan 

akan menyebabkan struktur gluten yang terbentuk lemah, sehingga haerdness pada 

adonan sebelum proofing yang disubstitusi tepung kemangi akan lebih rendah 

dibandingkan adonan dengan penambahan tepung jambu biji. 

 

Setelah proses baking, tingkat kekerasan akan mengalami peningkatan secara signifikan. 

Hal tersebut terjadi karena selama proses pemanggangan akan terjadi penguapan air yang 
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berada di dalam adonan sehingga menyebabkan adonan menjadi tidak elastis dan 

mengalami pengerasan (Sibuea, 2001). Haryadi (2004) menambahkan bahwa selama 

pemanggangan adonan akan mengalami dehidrasi serta struktur gluten akan menjadi 

semakin kuat. Berdasarkan hasil penelitian, penambahan tepung kemangi dan tepung 

jambu biji meningkatkan hardness roti manis (Gambar 11). Namun penambahan tepung 

jambu biji akan meningkatkan hardness lebih signifikan. Selain itu, hardness roti manis 

memiliki korelasi yang kuat dengan volume pengembangan. Semakin tinggi nilai 

hardness, maka semakin tinggi volume pengembangan. 

 

4.2.3. Rata-rata Diameter Pori 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penambahan 3% tepung kemangi 

maupun tepung jambu biji menyebabkan penurunan rata-rata diameter pori (Gambar 12). 

Sedangkan penambahan tepung kemangi maupun tepung jambu biji 5% (K5 dan J5) akan 

meningkatkan rata-rata diameter pori roti (Tabel 8). Namun peningkatan rata-rata 

diameter pori roti manis dengan substitusi tepung jambu biji lebih besar dibandingkan 

yang disubstitusi dengan tepung kemangi. Menurut Wijayanti (2007), pori-pori roti 

menunjukkan adanya gas CO2 hasil fermentasi yang terperangkap dalam adonan sehingga 

membentuk lubang kecil. Kemampuan menahan gas tersebut dipengaruhi oleh gluten. 

Peningkatan rata-rata diameter pori-pori pada roti manis substitusi tepung jambu biji 

disebabkan oleh kandungan vitamin C yang akan memperkuat struktur roti, sehingga 

kemampuan menahan gas hasil fermentasi meningkat meski terjadi penurunan jumlah 

gluten. Hui (2006) menjelaskan bahwa dehydro-L-ascorbic acid akan mengoksidasi 

gugus sulfidhril dan membentuk ikatan disulfida sehingga menyababkan struktur gluten 

menjadi kuat dan kemampuan menahan gas hasil fermantasi meningkat.  

 

Berdasarkan uji korelasi, rerata diameter pori memiliki korelasi yang kuat dengan volume 

pengembangan. Rata-rata diameter pori-pori roti dipengaruhi oleh kemampuan roti dalam 

menahan gas hasil fermentasi. Semakin besar rata-rata diameter pori-pori roti manis, 

maka gas yang diperangkap dalam adonan selama proses fermentasi semakin banyak 

(Mulyani et al., 2013). Semakin tinggi volume pengembangan roti, maka ukuran roti akan 

semakin tinggi pula ukuran pori-pori roti. Selain itu, rerata diameter pori juga berkorelasi 

dengan hardness. Semakin tinggi rerata diameter pori, maka hardness semakin tinggi. 



34 

 

Peningkatan ukuran pori-pori roti berhubungan dengan jumlah gas yang terperangkap di 

dalam adonan. Ketika kemampuan gluten dalam mempertahankan gas dalam adonan 

baik, maka ukuran pori-pori roti akan semakin seragam (Mulyani et al., 2013). 

Peningkatan rerata diameter pori yang berbanding lurus dengan hardness dapat 

disebabkan oleh ukuran pori-pori yang tidak seragam. Ketika ukuran pori-pori semakin 

besar dan tidak seragam, maka hardness akan semakin rendah.  

 

4.2.4. Warna  

Warna merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu produk pangan yang akan 

mempengaruhi minat konsumen dan menggambarkan kualitas produk. Pada penelitian 

ini, warna tepung kemangi dan tepung jambu biji mempengaruhi warna roti manis yang 

dihasilkan. Pengujian warna dilakukan dengan menggunakan chromameter, dimana 

warna yang diperoleh diubah menjadi nilai L, a* dan b*. Berdasarkan hasil penelitian, 

penambahan tepung kemangi dan tepung jambu biji mempengaruhi penurunan nilai 

warna L, a* b* pada roti manis. Semakin banyak penambahan tepung kemangi dan tepung 

jambu biji, maka semakin menurun nilai L. Penurunan nilai L tersebut lebih cenderung 

disebabkan oleh substitusi tepung kemangi. Selain itu, penurunan nilai L disebabkan oleh 

reaksi maillard yang menyebabkan warna coklat. Reaksi maillar adalah reaksi yang 

terjadi antara karbohidrat (gula pereduksi) dengan gugus amina primer yang akan 

mengakibatkan suatu produk berwarna coklat. Reaksi ini akan terjadi ketika proses 

pemanggangan karena reaksi ini akan terjadi mulai suhu 150℃ (Wijayanti, 2007).  

 

Semakin banyak tepung kemangi yang ditambahkan maka semakin rendah nilai a*, 

artinya warna roti semakin hijau. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan 

penambahan tepung jambu biji, semakin banyak tepung jambu biji akan meningkatkan 

nilai a*. Pada roti dengan substitusi campuran tepung kemangi dan tepung jambu biji 

akan manghasilkan warna hijau. Menurut Winarno (2004), warna dari produk pangan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pigmen alami pada bahan baku. Hal 

ini yang terjadi pada roti manis dengan substitusi tepung kemangi, dimana daun kemangi 

mengandung pigmen klorofil yang menyebabkan warna hijau. Ketika tepung kemangi 

diaplikasikan pada pembuatan roti manis, maka akan menyebabkan warna roti yang 

dihasilkan menjadi berwarna hijau yang ditunjukkan dengan nilai a*. Selain itu, warna 
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produk pangan dapat dipengaruhi oleh reaksi karamelisasi dan reaksi maillard yang 

menyebabkan timbulnya warna coklat. 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi, warna memiliki hubungan dengan aktivitas antioksidan 

pada roti manis baik kontrol maupun substitusi tepung kemangi dan tepung jambu biji. 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kecerahan (nilai L) dan redness (nilai a*) memiliki 

hubungan yang berbanding terbalik dengan aktivitas antioksidan. Semakin tinggi nilai 

antioksidan, maka roti manis yang dihasilkan akan semakin gelap dan hijau. Warna hijau 

yang timbul menunjukkan bahwa kandungan flavonoid yang terdapat pada roti manis 

semakin meningkat. Menurut Charles (2013), kemangi hijau banyak mengandung 

antioksidan berupa senyawa flavonoid. 
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