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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Saat ini, perkembangan industri bakeri baik dalam skala rumah tangga maupun skala 

industri sangatlah pesat.  Masyarakat semakin banyak mengonsumsi berbagai produk 

bakeri.  Salah satu produk bakeri yang sering dikonsumsi oleh masyarakat adalah roti 

manis.  Dalam pembuatan roti manis, tepung gaplek dapat digunakan sebagai bahan 

substitusi tepung terigu sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan secara lebih luas.  

 

Gaplek adalah produk yang berbahan dasar singkong yang telah melalui proses 

pengeringan menggunakan sinar matahari maupun alat pengering seperti oven.  Studi 

mengenai tepung gaplek sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan roti manis 

belum banyak dilakukan. Substitusi tepung terigu pada pembuatan roti manis dapat 

menyebabkan penurunan volume pengembangan adonan. Hal ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanti (2007), pembuatan roti manis 

dilakukan dengan substitusi tepung terigu menggunakan tepung non gluten yaitu tepung 

garut, dihasilkan volume pengembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan roti 

kontrol.   

 

Substitusi tepung terigu dengan menggunakan tepung gaplek pada pembuatan roti manis 

dapat menyebabkan penurunan volume pengembangan, oleh karena itu diperlukan 

bahan pengembang adonan.  Kinerja bahan pengembang adonan akan semakin 

didukung dengan adanya asidulan alami.  Fungsi asidulan dalam pembuatan roti manis 

adalah memberikan ion H+ agar ketika bereaksi dengan baking soda secara cepat dapat 

melepaskan CO2 dan H20 (Bellido et al, 2009).  Salah satu asidulan alami dapat 

ditemukan pada seduhan bunga rosella.  Asam-asam yang terkandung dalam esktrak 

bunga rosella adalah asam sitrat dan asam malat (Herti, 2008).  Asam sitrat dapat 

berfungsi sebagai asidulan yaitu senyawa kimia yang bersifat asam yang ditambahkan 

pada proses pengolahan makanan dengan berbagai tujuan (Winarno, 2004).  Penelitian 

mengenai penambahan asidulan pada produk roti manis juga belum banyak dilakukan. 

Hal tersebut menjadi dasar penelitian ini dilakukan dengan mengkombinasikan tepung



2 
 

 
 

gaplek dan asidulan dengan berbagai komposisi untuk mendukung kualitas roti manis 

yang dihasilkan.      

 

1.2.   Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Roti Manis  

Roti manis adalah produk bakeri yang terbuat dari adonan tepung gandum, gula, air, 

garam, dan yeast.  Proses pembuatan roti manis melibatkan fermentasi oleh yeast yang 

akan menghasilkan pengembangan adonan (Hou & Popper, 2007).  Dalam proses 

pembentukan struktur roti manis untuk membentuk adonan yang viskoelastis, tepung 

terigu memiliki peranan penting.  Tepung terigu memiliki dua komponen penting, yaitu 

gliadin dan glutenin.     

 

1.2.2. Tepung Gaplek  

Gaplek adalah produk yang berbahan dasar singkong yang telah melalui proses 

pengeringan menggunakan sinar matahari maupun alat pengering seperti oven.  Tepung 

gaplek memiliki bahan dasar yaitu gaplek.  Tepung gaplek dibuat dari bahan dasar 

gaplek yang dikeringkan kemudian digiling dan diayak dengan ukuran 80 mes 

(Mardwiana, 2013).  Tepung gaplek adalah salah satu produk olahan produk gaplek 

yang dihaluskan.  Tepung gaplek berbeda dengan tepung MOCAF (Modified Cassava 

Flour).  Tepung mocaf merupakan produk tepung dari singkong yang diproses 

menggunakan prinsip memodifikasi sel singkong dengan cara fermentasi (Jeffry et al, 

2014), hal ini berbeda dengan tepung gaplek yang dalam proses pembuatannya tidak 

melibatkan fermentasi.  Tepung gaplek (Manihot Esculenta Crantz) bersifat higroskopis 

yaitu mudah menyerap air (Edy Soetanto, 2008).  Tepung gaplek yang tergolong tepung 

non gluten ini diketahui dapat memberikan tekstur keras pada roti yang dihasilkan dan 

kandungan kadar air yang lebih rendah dibandingkan roti dari tepung terigu (Arlene et 

al, 2009).  Substitusi tepung terigu dengan tepung gaplek yang berbahan dasar singkong 

dapat menyebabkan penurunan volume pengembangan dan berpengaruh terhadap 

tekstur sesuai dengan jumlah substitusi tepung non terigu yang digunakan (Olaoye et al, 

2006).   
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1.2.3. Bahan Pengembang Adonan  

Pada pembuatan produk bakeri, terdapat bermacam-macam bahan pengembang yang 

digunakan untuk memperoleh karakteristik tekstur bagi produk.  Berbagai contoh bahan 

pengembang adalah soda kue (sodium bikarbonat), ammonium bikarbonat, potassium 

bikarbonat, baking powder, dan asam (Pop, 2007).  Karbon dioksida dilepaskan dalam 

bentuk gas ketika adonan dipanaskan dan akan terjebak di dalam adonan oleh karena 

gluten yang terbentuk sehingga mengembangkan adonan selama proses pemanggangan.  

Baking soda terdekomposisi melepas CO2 dan H2O pada suhu lebih dari 50°C (Harris, 

2007) 

 

1.2.4. Asidulan 

Asidulan akan mendukung kinerja baking soda pada suhu sekitar 50°C (Harris, 2007).  

Karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan tersebut juga memberikan 

peningkatan volume dan karakteristik tekstur (Manthey, 2002).  Di dalam bahan 

pengembang adonan, asidulan akan bereaksi dengan garam dan menghasilkan asam, 

yang secara cepat terdekomposisi menjadi gas karbondioksida dan air (Bellido et al, 

2009). Reaksi pembentukan gas CO2 dari baking soda dan asidulan (asam sitrat) adalah 

sebagai berikut :  

3NaHCO3  +  C6H8O7                    3Na+ + C6H5O7
3- + 3H2O + 3CO2 

(Baking soda)  (Asidulan)   

Asam sitrat bereaksi dengan baking soda menghasilkan karbondioksida dalam bentuk 

gas (Rakte & Nanjwade, 2015).  Asam-asam organik yang dapat digunakan sebagai 

asidulan adalah asam sitrat, asam asetat, asam format dan asam fosfat (Shui & Leong, 

2002).   

 

1.2.5. Rosella 

Rosella (Hibiscus sabdariffa) merupakan tanaman asli dari daerah yang terbentang dari 

India hingga Malaysia yang kini telah menyebar luas di semua negara tropis dan sub 

tropis, termasuk Indonesia (Farida et al, 2013).  Asam-asam yang terkandung dalam 

esktrak bunga rosella adalah asam sitrat dan asam malat.  Komposisi kandungan 

campuran asam sitrat dan asam malat pada kelopak bunga rosella adalah sebesar 13% 

(Herti, 2008).  Asam sitrat dapat berfungsi sebagai asidulan yaitu senyawa kimia yang
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bersifat asam yang ditambahkan pada proses pengolahan makanan dengan berbagai 

tujuan (Winarno, 2004).  

 

1.3.  Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aplikasi tepung gaplek sebagai 

substitusi tepung terigu dan seduhan bunga rosella sebagai asidulan alami terhadap 

karakteristik fisikokimia roti manis. 


