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4.  PEMBAHASAN 

4.1.  Karakteristik Sensori Mantou Ubi Ungu 

Pada analisa sensori, dilakukan uji hedonik (kesukaan) dengan metode ranking dan rating. 

Atribut yang dinilai dalam uji sensori meliputi warna, rasa, tekstur, dan overall.  Pada 

hasil sensori mantou dengan penambahan ubi ungu, dapat dilihat pada Tabel 3 (uji 

ranking) dan Tabel 4 (uji rating), memiliki hasil yang sama, yang mana skor tertinggi 

untuk atribut warna, tekstur, dan overall terdapat pada mantou ubi ungu 50%. Skor 

terbesar pada atribut rasa pada Tabel 3 adalah mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 

40%, sedangkan pada Tabel 4 skor atribut rasa terbesar adalah mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 50%. 

 

Pada atribut warna, dalam Tabel 3 diketahui bahwa pada masing-masing sampel mantou 

memiliki perbedaan nyata, sedangkan pada Tabel 4 mantou dengan penambahan ubi jalar 

ungu 40% dan 50% tidak terdapat beda nyata. Warna yang ada pada mantou ubi ungu 

disebabkan karena adanya senyawa antosianin dalam ubi jalar ungu. Antosianin 

merupakan kelompok pigmen yang dapat berfungsi sebagai zat pewarna alami sehingga 

menyebabkan warna ungu  (Nollet, 1996 dalam Husna, et al., 2013). Adanya perbedaan 

warna pada mantou ubi ungu disebabkan karena perbedaan konsentrasi ubi jalar ungu 

yang ditambahkan ke dalam mantou, yang mana apabila semakin banyak ubi jalar ungu 

yang ditambahkan, maka warna mantou akan menjadi semakin tua atau gelap (gambar 

perbandingan warna pada mantou ubi ungu dapat dilihat pada Lampiran 1).  

 

Rasa suatu produk dapat terbentuk karena adanya tanggapan rangsangan kimia oleh indra 

perasa, kemudian interaksi antara sensasi rasa, aroma, tekstur, dan mouthfeel akan 

membentuk keseluruhan citarasa atau flavour produk pangan yang dinilai (Saloko et al., 

1997). Pada Tabel 3 rasa mantou dari semua perlakuan tidak berbeda nyata, tetapi hasil 

pada Tabel 4 menunjukkan mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 30% dan 40% 

berbeda nyata dengan 50%. Manusia akan selalu memberikan respon yang berbeda-beda 

terhadap rangsangan yang sama. Perbedaan sensasi yang terjadi disebabkan karena 

adanya perbedaan sensitivitas organ pengindraannya atau karena kurangnya pengetahuan 

terhadap rasa tertentu (Setyaningsih et al., 2010 dalam Noviyanti et al., 2017).
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Atribut lain yang dianalisa adalah tekstur yang menunjukkan kesukaan panelis terhadap 

keempukan mantou dan ketika dikunyah. Keempukan ini berkaitan dengan kekerasan 

mantou. Untuk tekstur mantou, pada Tabel 3 terdapat perbedaan nyata antar sampel 

mantou. Namun, pada Tabel 4, mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 30% berbeda 

nyata dengan 40% dan 50%. Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 juga dapat dilihat bahwa 

tekstur mantou ubi jalar ungu 40% dan 50% masih dapat diterima oleh panelis, sedangkan 

mantou ubi jalar ungu 30% memiliki level penerimaan yang paling rendah. Untuk atribut 

overall (warna, rasa, dan tekstur), mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 50% 

menunjukkan skor yang paling tinggi. Tabel 3 dan Tabel 4 menunjukkan perlakuan pada 

mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 40% dan 50% memiliki skor yang masih bisa 

diterima oleh panelis. Skor ranking dan rating terendah dimiliki oleh mantou dengan 

penambahan ubi jalr ungu 30%. Perlakuan ini memiliki nilai kesukaan yang paling rendah 

pada atribut warna, rasa, maupun tekstur, sehingga dapat dikatakan sampel paling rendah 

penerimaannya oleh panelis secara keseluruhan pada uji ranking, tetapi level 

penerimaannya juga tidak disukai oleh panelis pada uji rating. 

 

4.2. Komposisi Kimia Mantou Ubi Ungu 

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai proksimat dari mantou dengan penambahan ubi 

jalar ungu 50% dan mantou kontrol. Nilai kadar air dari mantou dengan penambahan ubi 

jalar ungu 50% adalah lebih tinggi dibandingkan mantou kontrol dan hasil ini 

menunjukkan adanya beda nyata antar perlakuan. Kadar air dari mantou yang ditambah 

ubi jalar ungu lebih tinggi dibandingkan mantou kontrol meskipun dalam proses 

pembuatan telah dilakukan pengurangan air sebanyak 5% dari total air yang digunakan 

dalam pembuatan mantou kontrol. Hal tersebut dapat terjadi karena selain ubi jalar ungu 

mengandung air yang cukup tinggi, pati dalam ubi jalar ungu dapat beperan untuk 

menyerap air. Pati dalam ubi jalar ungu yang dapat menyerap air adalah amilopektin. 

Semakin tinggi kadar amilopektin, maka semakin banyak air yang terperangkap dalam 

granula pati (Ali et al., 2013). Kandungan amilopektin yang ada pada ubi jalar ungu 

adalah 60-70% (Yuniarty dan Misbach, 2016). Selain itu, ubi jalar ungu juga mengandung 

pektin. Menurut penelitian Yulistiani et al. (2013) adanya pektin dapat membuat nilai 

kadar air semakin tinggi karena pektin dapat menyerap air untuk pembentukan gel. 
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Dalam Tabel 5 dapat diketahui bahwa kadar abu mantou dengan penambahan ubi jalar 

ungu 50% dan mantou kontrol tidak ada beda nyata. Hasil tersebut menunjukkan tidak 

adanya beda nyata antar perlakuan karena ubi jalar ungu mengandung abu yang 

sedikit.Abu adalah residu yang tertinggal setelah suatu bahan dibakar sampai bebas 

karbon. Residu ini merupakan mineral dari komponen anorganik dalam bahan pangan. 

Semakin tinggi kadar abu dalam suatu bahan pangan, maka kadar mineral dari bahan 

tersebut juga semakin tinggi (Turelanda et al., 2016). 

 

Kadar protein dari mantou kontrol lebih rendah dibandingkan dengan mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 50%. Hasil tersebut juga menunjukkan adanya beda nyata 

antar perlakuan pada mantou. Mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 50% memiliki 

kandungan protein lebih tinggi dibanding mantou kontrol karena ubi jalar ungu 

mengandung protein, yaitu sebesar 0,77% (Ginting et al., 2011). 

 

Tabel 5 menunjukkan kadar lemak dari mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 50% 

lebih rendah dibandingkan dengan mantou kontrol dan menunjukkan hasil yang beda 

nyata. Ubi jalar ungu mengandung karbohidrat kompleks yang terdiri atas polisakarida 

pati dan polisakarida non pati. Polisakarida non pati termasuk dalam golongan serat 

(Siregar, 2014). Polisakarida non pati terdiri dari selulosa dan hemiselulosa (Gray, 2003). 

Hemiselulosa memiliki kemampuan untuk mengikat minyak. Hal ini disebabkan karena 

hemiselulosa memiliki struktur yang tidak teratur, sehingga memungkinkan terjadinya 

pengikatan antara gugus molekul dan menyebabkan gugus-gugus tersebut bermuatan 

stabil sehingga dapat menyerap minyak (Nurdjanah dan Elfira, 2009). 

 

Pada Tabel 5 juga dapat dilihat, bahwa nilai karbohidrat dan kalori dari mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 50% lebih rendah dibandingkan dengan mantou kontrol. 

Kedua hasil tersebut menujukkan adanya beda nyata antar perlakuan mantou. Pada 

penelitian ini karbohidrat ditentukan dengan by difference, yaitu dengan menjumlahkan 

kadar air, abu, protein, dan lemak kemudian dikurangkan dengan 100%. Semakin tinggi 

kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein produk, maka kadar karbohidrat 

semakin menurun. Menurut Ayu et al. (2013) kadar karbohidrat dipengaruhi oleh kadar 
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air bahan. Kadar air yang rendah akan menyebabkan kadar karbohidrat semakin tinggi 

(Widyaningtyas dan Susanto, 2015). 

 

Ubi jalar ungu tidak hanya mengandung karbohidrat kompleks, ubi jalar juga rendah 

kalori (Jaya, 2013). Kalori dari mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 50% dan 

mantou kontrol diperoleh dari konversi 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kkal, protein 

sama dengan 4 kkal, serta 1 gram lemak sama dengan 9 kkal. Kalori diperlukan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat diperoleh dari bahan makanan sumber 

karbohidrat, lemak, serta sedikit protein (Kurniawan, 2002). Mantou merupakan makanan 

yang biasa disantap saat sarapan. Ketika sarapan, jumlah kalori yang harus dipenuhi 

adalah 300-500 kkal (Iswari, 2014). Pada Tabel 5 diketahui bahwa mantou ubi ungu 50% 

memiliki nilai kalori 274,41 kkal/100 g, sehingga untuk mencukupi kebutuhan energi 300 

kkal, saat sarapan seseorang dapat mengkonsumsi 4 buah mantou ubi ungu 50% 

(perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 2). Ubi jalar mengandung karbohidrat 

kompleks yang mana jenis karbohidrat ini akan diserap perlahan-lahan dari saluran cerna 

sehingga kadar glukosa darah tidak terlalu cepat naik setelah makan dan dapat 

memberikan rasa kenyang lebih lama (Rizkika dan Rosyid, 2014). 

 

Dalam Tabel 6 juga dapat diketahui bahwa dengan adanya penambahan ubi jalar ungu 

pada mantou, maka aktivitas antiokidan akan semakin meningkat, sehingga dapat 

diketahui bahwa aktivitas antioksidan tertinggi ada pada mantou dengan penambahan ubi 

jalar ungu 50%, sedangkan aktivitas antioksidan terendah ada pada mantou kontrol. 

Menurut Husna et al. (2013), nilai rata-rata aktivitas antioksidan pada produk olahan ubi 

jalar ungu berkisar antara 6,28% - 46,6%. Aktivitas antioksidan dalam ubi jalar ungu 

disebabkan oleh kandungan antosianin yang dapat memberikan warna pada ubi jalar ungu 

(Montilla et al., 2011). Antosianin merupakan kelompok pigmen menyebabkan warna 

kemerah-merahan, ungu, dan biru (Husna et al., 2013). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Agung dan Yunianta (2014), semakin banyaknya kadar antosianin, maka aktivitas 

antioksidan akan semakin meningkat. Ubi jalar ungu yang dikukus mengalami penurunan 

kadar antosianin paling rendah dibandingkan dengan cara pengolahan yang lainnya. Ubi 

jalar yang dikukus diolah dengan sistem kontak dengan uap. Walaupun antosianin 

merupakan senyawa yang dapat larut dalam air, kontak yang terjadi antara bahan dengan 
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air relatif kecil sehingga senyawa antosianin yang hilang karena terbawa oleh uap juga 

relatif kecil (Husna et al., 2013). Semakin tinggi konsentrasi antioksidan, dalam hal ini 

antosianin, maka aktivitasnya akan semakin besar (Dewi et al., 2007). 

 

4.3. Karakteristik Fisik Mantou Ubi Ungu 

Volume pengembangan dapat diartikan sebagai pengembangan volume adonan terhadap 

volume roti mula-mula karena adanya udara yang terperangkap dalam adonan. Hasil 

penelitian yang terdapat pada Tabel 7 dapat diketahui bahwa semakin tinggi penambahan 

ubi jalar ungu pada mantou, maka dapat menyebabkan menurunnya volume 

pengembangan mantou, sehingga dapat diketahui volume pengembangan mantou yang 

paling tinggi terdapat pada perlakuan mantou kontrol, sedangkan nilai volume 

pengembangan mantou paling rendah terdapat pada perlakuan mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 50%. Adanya beda nyata antar perlakuan sampel mantou juga 

ditunjukkan dari hasil penelitian.  

 

Volume pengembangan yang tinggi menunjukkan kemampuan adonan yang baik dalam 

pengikatan gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi. Saat proses fermentasi, 

gas CO2 akan tertahan oleh jaringan-jaringan gluten yang terbentuk sehingga adonan 

dapat mengembang (Lestari et al., 2016). Gluten adalah komponen protein dalam tepung 

terigu yang bersifat viskoelastik bila dicampur dengan air dan dapat menahan gas yang 

terbentuk saat proses fermentasi sehingga volume roti dapat mengembang lebih baik 

(Mudjisihono, 1994 dalam Sarofa et al., 2014). Volume pengembangan mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 50% tidak maksimal karena ubi jalar ungu tidak mengandung 

gluten tetapi mengandung pati. Pati memiliki kemampuan untuk membentuk gel sehingga 

dapat mengalami gelatinisasi. Gelatinisasi terjadi ketika granula-granula pati dalam 

adonan berada diantara lapisan-lapisan film gluten yang mengelilingi rongga udara 

(Halim et al., 2015). Proses gelatinisasi mengakibatkan stuktur roti menjadi kukuh, 

sehingga semakin banyak pati, maka pengembangan menjadi tidak maksimal dan roti 

akan menjadi keras (Surono et al., 2017; Wijayanti, 2007).  

 

Dalam penelitian ini juga dilakukan pengujian terhadap tekstur mantou yang meliputi 

hardness, cohesiveness, springiness, dan adhesiveness. Berdasarkan Tabel 8, dapat 
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diketahui bahwa mantou kontrol memiliki nilai hardness yang rendah sedangkan mantou 

dengan penambahan ubi jalar ungu 50% memiliki nilai hardness yang paling tinggi. Hasil 

tersebut juga menunjukkan bahwa mantou kontrol berbeda nyata dengan mantou dengan 

penambahan ubi jalar ungu 30%, 40%, dan 50%. Tetapi, mantou dengan penambahan ubi 

jalar ungu 40% tidak berbeda nyata dengan mantou 30% dan 50%. Pada Tabel 8 juga 

dapat diketahui nilai cohesiveness tertinggi ada pada mantou dengan penambahan ubi 

jalar ungu 50% dan cohesiveness terendah ada pada mantou kontrol. Hasil menunjukkan 

adanya beda nyata pada perlakuan mantou kontrol dan penambahan ubi jalar ungu 30% 

dengan mantou penambahan ubi jalar ungu 40% dan 50%. Nilai springiness mantou 

menunjukkan tidak adanya perbedaanya nyata antar perlakuan yang diberikan pada 

mantou, sedangkan nilai adhesiveness mantou menunjukkan adanya beda nyata antara 

mantou kontrol dengan mantou ubi ungu 30%, 40%, dan 50%. 

 

Menurut Wijayanti (2007) dan Astuti dan Andarwulan (2014), adanya proses gelatinisasi 

pati menyebabkan roti memiliki tekstur yang keras. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

gelatinisasi adalah kandungan amilosa (Suriani, 2008). Selain berperan dalam gelatinisasi, 

amilosa juga berperan dalam retrogradasi pati (Haliza et al., 2012). Amilosa sangat 

mempengaruhi kekerasan pada roti karena amilosa memiliki kemampuan untuk 

membentuk ikatan hidrogen yang kuat antara amilosa, antara amilosa dan amilopektin, 

ataupun antara amilosa dengan lemak dan protein (Yu et al., 2009). Kandungan amilosa 

pada ubi jalar ungu adalah 30-40% (Yuniarty dan Misbach, 2016). Dengan demikian 

semakin banyak ubi jalar ungu ditambahkan pada mantou, maka hardness mantou akan 

semakin tinggi. Seperti halnya hardness, adhesiveness juga berhubungan dengan 

kandungan amilosa dan retrogradasi pati. Sampel dengan kandungan amilosa tinggi, akan 

memiliki nilai adhesiveness yang rendah (Haliza et al., 2012). Banyaknya kandungan pati 

pada mantou juga dapat meningkatkan cohesiveness karena pati tergelatinisasi terlebih 

dahulu supaya dapat berfungsi sebagai pengikat (Haliza et al., 2012). Kadar pati yang 

meningkat tanpa diimbangi kadar gluten menyebabkan granula pati yang berada diantara 

film gluten akan saling berikatan dan semakin tebal sehingga elastisitas gluten akan 

terbebani oleh pati yang tergelatinisasi dan menyebabkan adonan menjadi kukuh (Surono 

et al., 2017). Selain itu, kandungan air yang sedikit dalam adonan dapat menghambat 
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terjadinya interaksi antarmolekul bahan penyusun adonan sehingga crumb sulit menyatu 

dan nilai kohesivitasnya menjadi rendah (Parada dan Aguilera, 2011). 

 

Pada Tabel 9 dapat dilihat apabila semakin banyak ubi jalar ungu yang ditambahkan ke 

dalam mantou, maka nilai rata-rata diameter pori akan semakin rendah.  Nilai rata-rata 

diameter tertinggi ada pada mantou kontrol dan nilai rata-rata diameter pori yang terendah 

ada pada mantou dengan penambahan ubi jalar ungu 50%. Hasil tersebut juga 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan sampel mantou. Pori-pori 

adalah lubang kecil yang terbentuk dari gas CO2 yang dihasilkan oleh yeast saat proses 

fermentasi. Gas CO2 ini akan terperangkap dan ditahan oleh gluten yang bersifat elastis 

sehingga adonan dapat mengembang (Surono et al., 2017).  

 

Menurut Kartiwan et al. (2015), pori-pori yang berukuran besar menunjukkan bahwa 

adonan roti mampu menahan gas yang dihasilkan yeast pada saat proses fermentasi, 

namun ukuran pori-pori roti yang kecil menunjukkan adonan roti tidak mampu menahan 

gas yang dihasilkan selama fermentasi sehingga produk akhirnya kurang mengembang. 

Apabila jumlah gluten dalam adonan sedikit, maka adonan menjadi kurang dapat 

menahan gas, sehingga pori-pori yang terbentuk kecil dan adonan akan menjadi kurang 

mengembang (Lestari et al., 2016). Menurut Surono et al. (2017), jika kadar pati 

meningkat tanpa diimbangi kadar gluten, maka granula pati yang berada diantara film 

gluten yang menahan gas akan saling berikatan dan semakin tebal. Akibatnya, elastisitas 

gluten akan terbebani oleh pati yang tergelatinisasi dan menyebabkan adonan menjadi 

kukuh sehingga pori-pori tidak merata dan kecil.  




