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4. PEMBAHASAN  

 

4.1.  Karakteristik Fisik 

4.1.1.  Volume Pengembangan Roti Manis  

Volume pengembangan roti manis memilliki hubungan yang erat dengan kemampuan 

adonan dalam membentuk dan menahan gas yang dihasilkan selama proses fermentasi.  

Hasil percobaan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai volume pengembangan roti 

manis yang paling tinggi terdapat pada perlakuan 0% tepung gaplek dengan 75% 

asidulan yaitu sebesar 124,35 ± 0,39%, sedangkan nilai volume pengembangan roti 

manis yang paling rendah terdapat pada perlakuan 30% tepung gaplek dengan asidulan 

0% yaitu sebesar 69,10 ± 0,21%.  Pada Gambar 3, dapat diketahui bahwa semakin 

tinggi substitusi tepung gaplek yang diberikan, maka volume pengembangan roti manis 

semakin menurun.  Hal ini terjadi karena tepung gaplek tidak mengandung gluten, 

sehingga substitusi parsial terigu dengan tepung gaplek akan menyebabkan gluten yang 

terbentuk tidak dapat membentuk struktur adonan sebaik struktur adonan yang tersusun 

dari 100% tepung terigu.  Hal tersebut berakibat pada menurunnya kemampuan adonan 

untuk menahan gas, sehingga pengembangan yang dihasilkan tidak maksimal 

(Wijayanti, 2007).  Berdasarkan hal tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan 

penambahan asidulan, yaitu asam sitrat yang diperoleh dari seduhan bunga rosella.  

Diketahui bahwa komposisi kandungan campuran asam sitrat dan asam malat pada 

kelopak bunga rosella adalah sebesar 13% (Herti, 2008). 

 

Pada penelitian ini asidulan yang bereaksi dengan baking soda dapat meningkatkan 

volume pengembangan roti manis seperti yang dapat ditunjukkan pada Gambar 3.  Pada 

Gambar 3 dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan komposisi asidulan, maka 

volume pengembangan roti manis juga akan semakin meningkat.  Hal ini terjadi karena 

asidulan akan bereaksi dengan baking soda dan secara cepat menghasilkan gas 

karbondioksida dan air pada saat pemanasan (Bellido et al, 2009).  Gas CO2 yang 

dihasilkan tersebut semakin meningkatkan volume pengembangan adonan roti manis.  

Menurut Czernohorsky dan Hooker (2008) reaksi ion H+ yang bercampur dengan 

NaHCO3 (baking soda) adalah sebagai berikut: NaHCO3 + H+ (dari asam sitrat)  Na+ 

+ H2O + CO2. 
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Volume pengembangan roti manis erat hubungannya dengan rata-rata diameter pori roti 

manis.  Semakin tinggi nilai volume pengembangan roti manis, maka nilai rata-rata 

diameter pori roti manis juga akan semakin meningkat.  Hal ini juga didukung dengan 

adanya asidulan yang bereaksi dengan baking soda. Asidulan yang bereaksi dengan 

baking soda akan mempercepat proses terlepasnya gas CO2 dikarenakan ion H+ 

bertambah sehingga gas CO2 yang terperangkap dalam struktur adonan juga semakin 

banyak (Czernohorsky & Hooker, 2008). Banyaknya gas CO2 yang terperangkap dalam 

struktur adonan menyebabkan diameter pori roti manis menjadi semakin besar.   

 

Volume pengembangan roti manis juga erat hubungannya dengan hardness.  Semakin 

tinggi nilai volume pengembangan roti manis, maka nilai hardness akan semakin 

menurun.  Hal ini disebabkan karena penggunaan tepung gaplek pada komposisi yang 

rendah atau tanpa penambahan tepung gaplek menghasilkan roti manis dengan volume 

pengembangan yang tinggi dan nilai hardness roti manis menurun.  Hal tersebut 

semakin didukung oleh Wijayanti (2007), yang menyatakan bahwa gluten berpengaruh 

terhadap tingkat elastisitas dalam adonan dan dapat menghasilkan sifat viskoelastis, 

sehingga adonan roti dapat mengembang.   

 

Volume pengembangan roti manis juga erat hubungannya dengan kadar air.  Semakin 

tinggi nilai kadar air, maka nilai volume pengembangan semakin tinggi pula.  Hal 

tersebut terjadi karena daya serap air pada tepung terigu yang tinggi, di mana protein 

gluten pada tepung terigu memiliki daya serap yang lebih tinggi dibandingkan pati dari 

tepung gaplek dikarenakan gluten dari tepung terigu memerlukan air lebih banyak agar 

gluten yang terbentuk dapat menyimpan gas sebanyak-banyaknya.  Hal ini terjadi 

karena tepung terigu memiliki daya ikat air yang lebih tinggi daripada adonan campuran 

tepung gaplek yang merupakan tepung non terigu.  Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian Adeleke dan Odedeji (2010), bahwa semakin tinggi penambahan tepung 

ketela rambat pada adonan maka kapasitas penyerapan air dari campuran adonan tepung 

menjadi semakin menurun. 
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4.1.2.  Rata-rata Diameter Pori Roti Manis  

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa rata-rata diameter pori roti manis akan semakin tinggi 

seiring dengan meningkatnya komposisi asidulan yang ditambahkan, begitu juga 

sebaliknya.  Rata-rata diameter pori roti manis tertinggi terdapat pada perlakuan 0% 

tepung gaplek dengan 75% asidulan yaitu sebesar 0,66 ± 0,01 mm, sedangkan rata-rata 

diameter pori roti manis terendah terdapat pada perlakuan 30% tepung gaplek dengan 

0% asidulan yaitu sebesar 0,42 ± 0,03 mm.  Hal ini juga didukung dengan adanya 

asidulan yang bereaksi dengan baking soda. Asidulan yang bereaksi dengan baking 

soda akan mempercepat proses terlepasnya gas CO2 dikarenakan ion H+ bertambah 

sehingga gas CO2 yang terperangkap dalam struktur adonan juga semakin banyak 

(Czernohorsky & Hooker, 2008). Banyaknya gas CO2 yang terperangkap dalam struktur 

adonan menyebabkan diameter pori roti manis menjadi semakin besar.   

 

Rata-rata diameter pori roti manis erat hubungannya dengan kekerasan.  Semakin tinggi 

nilai rata-rata diameter pori, maka semakin rendah nilai kekerasan roti manis.  Hal 

tersebut terjadi karena adanya gluten dalam adonan roti manis dengan komposisi tepung 

gaplek yang rendah ataupun tanpa penambahan tepung gaplek yang terbentuk akan 

memperlambat pergerakan air dari crumb (struktur dalam roti) ke crust (permukaan roti) 

sehingga menghasilkan crumb yang kokoh dan crust yang lembut (Gallagher et al, 

2004).  Hal ini juga didukung oleh Wang et al (2006) yang menyatakan bahwa gluten 

akan membentuk struktur pori dan menjadikan tekstur produk menjadi tidak keras.   

 

4.1.3.  Nilai Hardness Roti Manis  

Pada penelitian ini dilakukan pengujian tekstur roti manis yaitu hardness (kekerasan).  

Pada Tabel 5 dapat diketahui bahwa roti manis tanpa penambahan tepung gaplek 

memiliki nilai hardness yang rendah. Nilai kekerasan roti manis tepung gaplek 0% 

tanpa penambahan asidulan (kontrol) memberikan hasil tertinggi, yaitu sebesar 281,00 ± 

2,04 gf, daripada nilai kekerasan roti manis tanpa penambahan tepung gaplek dengan 

komposisi asidulan 25%, 50%, dan 75%.  Nilai hardness tertinggi terdapat pada 

perlakuan 30% tepung gaplek dengan 0% asidulan yaitu sebesar 433,58 ± 3,28 gf, 

sedangkan nilai hardness terendah pada perlakuan 0% tepung gaplek dengan 75% 

asidulan yaitu sebesar 260,78 ± 3,08 gf.  Dengan adanya penambahan tepung gaplek
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maka gluten yang terbentuk dalam adonan tidak akan sebaik adonan tanpa penambahan 

tepung gaplek, sehingga kemampuan gluten untuk memerangkap air semakin 

berkurang.  Hal tersebut menyebabkan proses penguapan air dalam adonan pada saat 

pemanggangan menjadi semakin banyak.  Menurut Wang et al (2006), keberadaan 

gluten membuat tekstur roti tidak keras.   

 

Peningkatan komposisi penambahan tepung gaplek pada adonan roti manis 

menyebabkan penurunan volume pengembangan dan meningkatnya nilai hardness.  Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian dari Erikson, et al (2014) bahwa penambahan tepung 

non terigu menghasilkan roti dengan volume pengembangan yang lebih rendah dari roti 

dengan adonan dari tepung terigu serta nilai hardness yang lebih tinggi.   Pada Gambar 

4 juga dapat dilihat bahwa semakin tinggi komposisi asidulan yang ditambahkan, maka 

nilai hardness akan semakin rendah. Hal tersebut berhubungan dengan volume 

pengembangan roti manis yang dihasilkan.  Dari hasil penelitian ini, nilai hardness roti 

manis akan menurun seiring dengan meningkatnya volume pengembangan roti manis.  

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudaryati (2013), yang menyatakan bahwa semakin 

besar volume pengembangan maka nilai hardness roti manis akan mengalami 

penurunan.  Baking soda ketika bereaksi dengan asidulan yang memberikan ion H+, 

sehingga reaksi pelepasan CO2 dan H2O berlangsung secara cepat.  Hal tersebut yang 

menyebabkan volume pengembangan meningkat dan nilai hardness menurun.   

 

Hardness roti manis erat hubungannya dengan kadar air.  Semakin tinggi nilai kadar air, 

maka semakin rendah nilai hardness roti manis.  Hal tersebut terjadi karena selama 

proses pemanggangan, terjadi penguapan kandungan air dalam adonan sehingga struktur 

adonan menjadi lebih keras. Air yang telah bercampur di dalam adonan sulit dibebaskan 

pada saat pemanggangan dikarenakan air diikat oleh protein tinggi dari tepung terigu 

untuk membentuk struktur gluten.  Hal ini didukung oleh pernyataan Ferawati et al 

(2004) yang menyatakan bahwa  tepung terigu yang mempunyai kadar protein tinggi 

akan memerlukan lebih banyak air agar gluten yang terbentuk dapat menyimpan gas 

sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak air yang terikat menyebabkan kadar air 

dalam adonan semakin meningkat. 
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4.1.4.  Intensitas Warna Permukaan Roti Manis  

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 6, intensitas warna roti manis substitusi tepung 

gaplek dengan penambahan asidulan akan mempengaruhi parameter warna L*, a*, dan 

b*.  Penambahan tepung gaplek menyebabkan nilai L* semakin menurun karena adanya 

penurunan derajat putih. Nilai a* dan b* juga semakin menurun seiring bertambahnya 

komposisi tepung gaplek yang diberikan.  Hasil tersebut diperoleh karena dengan 

penambahan tepung gaplek terhadap terigu menyebabkan tingkat terjadinya reaksi 

maillard roti manis yang dihasilkan menjadi bertambah. Terdapat warna kuning pada 

roti yang dihasilkan disebabkan tepung terigu mengalami proses pemanggangan yang 

menyebabkan reaksi karamelisasi gula tepung dan reaksi maillard antara gula dan 

protein memunculkan pigmen coklat (Wijayanti, 2007). Penambahan asidulan 

menyebabkan nilai L* cenderung semakin meningkat,  sedangkan nilai a* dan b* 

semakin menurun seperti yang terdapat pada Tabel 6. Menurut Ashurst (1998), 

penambahan asidulan berperan mempertahankan warna roti yang dihasilkan. 

 

4.2.  Karakteristik Kimia 

4.2.1.  Kadar Air Roti Manis  

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa semakin tinggi penambahan substitusi tepung gaplek 

terhadap tepung terigu, maka nilai kadar air roti manis semakin menurun. Kadar air 

terendah sebesar 33,57 ± 0,37%, yang diperoleh dari perlakuan 30% tepung gaplek dan 

0% asidulan. Nilai kadar air tertinggi didapatkan dari perlakuan 0% tepung gaplek dan 

75% asidulan, yaitu sebesar 59,10 ± 19,77%. Roti manis tanpa substitusi tepung gaplek 

memiliki kadar air yang lebih tinggi daripada roti manis dengan substitusi tepung 

gaplek.  Adonan roti manis dengan substitusi tepung gaplek yang berbahan dasar 

singkong tidak dapat mengikat dan menahan air di dalam adonan dengan baik, sehingga 

menyebabkan roti manis yang dihasilkan cenderung lebih kering daripada roti manis 

tanpa substitusi tepung gaplek (Arlene et al, 2009).  Hal tersebut terjadi karena roti 

manis substitusi tepung gaplek memiliki gluten yang lebih rendah daripada roti manis 

tanpa substitusi tepung gaplek sehingga pelepasan air pada saat proses pemanggangan 

lebih banyak terjadi.  Hal ini didukung oleh penelitian Laura et al (2015), bahwa adonan 

roti manis bebas gluten mengalami moisture loss yang tinggi pada saat proses 

pemanggangan, sehingga diperlukan tambahan senyawa hidrokoloid untuk dapat
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mengikat air di adonan dengan baik pada saat pemanggangan.  Peran hidrokoloid di 

dalam penelitian tersebut dimaksudkan untuk dapat menggantikan peran gluten dalam 

mengikat dan mempertahankan air dalam adonan pada saat pemanggangan sehingga 

moisture loss yang terjadi menjadi berkurang.  Selain itu, keberadaan NaHCO3 memiliki 

kemampuan untuk mengikat air, sehingga adanya NaHCO3 dapat meningkatkan kadar 

air pada roti manis (Sudaryanti et al, 2013). Kemampuan mengikat air yang dimiliki 

oleh NaHCO3 juga didukung oleh adanya asidulan (seduhan bunga rosella) yang 

ditambahkan.  Seduhan bunga rosella sebagai asidulan dengan kandungannya asam 

sitrat memiliki ion H+ yang akan bereaksi dengan baking soda dan akan menghasilkan 

air sebagai salah satu komponen hasil pada reaksi tersebut (Czernohorsky dan Hooker, 

2008). Hal tersebut menghasilkan roti manis dengan kadar air yang tinggi.    


