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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Roti manis merupakan produk pangan olahan terigu yang sudah menjadi salah satu 

makanan populer di Indonesia, bahkan mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga 

lansia. Tetapi terkadang dalam penyimpanan dijumpai roti yang memiliki tekstur kasar 

dan keras. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya proses retrogradasi selama 

proses penyimpanan. Retrogradasi merupakan penyebab utama terjadinya pengerasan 

pada bagian crumb. Selama proses retrogradasi, air di bagian crumb (bagian dalam roti) 

akan bergerak menuju ke bagian crust (kulit). Perpindahan/pergerakan air menyebabkan 

bagian dalam roti menjadi kering akibat air di dalam roti bergerak ke bagian kulit. 

Terjadinya proses retrogradasi ini memicu reaksi staling (Pareyt et al, 2011). 

 

Akibat terjadinya staling, roti akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun 

sensori yang dipengaruhi lamanya proses penyimpanan. Penurunan kualitas roti ini akan 

menurunkan mutu sensori. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi yang buruk dari 

konsumen terhadap roti yang diproduksi dari suatu perusahaan (produsen). Penurunan 

kualitas ini tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan produsen. Untuk 

menangani permasalahan terjadinya staling maka terdapat faktor penghambat yang 

dilihat dari aspek bahan baku. Faktor penghambat staling dari aspek bahan baku 

meliputi penggunaan emulsifier dan shortening. Emulsifier dapat memperkuat jaringan 

gluten sehingga kemampuan gluten untuk menahan gas CO2 menjadi lebih kuat dan 

volume roti dapat meningkat serta mengikat amilosa agar tidak mengalami kristalisasi 

kembali sehingga dapat menghambat pengerasan selama penyimpanan. Lemak yang 

digunakan dalam pembuatan roti berfungsi sebagai shortening karena dapat 

memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur dan kelembutan (Koswara, 2009). 

Shortening yang ditambahkan akan mengkontribusi/membantu kestabilan adonan dalam 

memerangkap udara, menurunkan tegangan permukaan gas sel dan membantu gas sel 

agar tidak pecah/putus baik pada fermentasi dan pemanggangan. 

 

Hal tersebutlah yang mendasari dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 

dengan membandingkan konsentrasi shortening dan emulsifier. Kemudian, besar 
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pengaruhnya dalam menghambat staling ditinjau lebih lanjut melalui analisa fisik yang 

meliputi hardness, springiness, rata-rata diameter pori, volume dan analisa kimia 

meliputi kadar air serta sensori roti manis. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Roti 

Roti manis merupakan produk yang diperoleh dari adonan tepung terigu yang 

difermentasikan dengan menggunakan ragi roti dan dipanggang. Bahan utama dalam 

pembuatan roti manis terdiri dari tepung terigu berprotein tinggi, gula, ragi roti (yeast), 

shortening, dan garam, sedangkan bahan pendukung lainnya adalah susu (bubuk 

maupun cair), telur dan bread improver (Koswara, 2009). Penentuan formulasi adonan 

sendiri tergantung dari jenis dan bentuk roti serta tahapan pembuatan. Formulasi adonan 

roti dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni adonan roti manis, adonan roti tawar dan 

adonan soft rolls. Adonan roti manis merupakan adonan yang dibuat berdasarkan 

formulasi yang banyak menggunakan gula, lemak dan telur di dalamnya. Adonan roti 

tawar adalah adonan roti yang menggunakan susu skim, lemak dan sedikit atau bahkan 

tanpa penambahan gula, sedangkan untuk adonan soft rolls menggunakan adonan roti 

yang dibuat dari formula dengan penambahan gula dan lemak yang relatif lebih banyak 

dari adonan roti tawar (U.S. Wheat Associates, 1983). 

 

Menurut Rios et al, (2014), roti yang disimpan terlalu lama dan formulasi yang kurang 

tepat dapat menyebabkan terjadinya staling. Staling merupakan proses perubahan fisik  

dan kimia terhadap komponen di dalam roti yang terjadi selama penyimpanan. 

Terjadinya staling akan mempengaruhi perubahan setiap bagian pada roti seperti : 

 

1. Crumb 

Crumb atau yang sering kali disebut dengan daging/bagian dalam roti. Roti setalah 

proses produksi akan memiliki tekstur daging yang empuk dan halus. Tetapi apabila 

telah melalui proses penyimpanan yang tergolong lama akan terjadi proses retrogradasi. 

Proses retrogradasi ini menyebabkan pergerakan air pada bagian daging roti menuju ke  

bagian kulit yang nantinya mengakibatkan bagian dalam roti menjadi kering dan keras. 
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2. Crust 

Crust atau bagian kulit ini akan mengalami perubahan yang semula memiliki tekstur 

yang renyah menjadi bertekstur lembek. Hal tersebut disebabkan karena bagian kulit 

akan memiliki kandungan air yang terus meningkat akibat pergerakan air dari daging 

roti.  

 

Selama proses pembuatan roti, akan mengalami peningkatan volume setelah 

pemanggangan. Saat adonan roti dipanaskan maka akan terjadi proses gelatinisasi. Pada 

proses gelatinisasi sendiri, terjadi pengrusakan ikatan hidrogen antar polimer pati. 

Rusaknya ikatan hidrogen ini menyebabkan gugus hidroksil menjadi bebas dan akan 

menyerap air yang berada disekeliling gugus tersebut, sehingga terjadi pembengkakan 

granula pati. Semakin banyak jumlah gugus hidroksil bebas dari molekul pati maka 

kemampuan menyerap air semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 

peningkatan volume pada adonan (BeMiller, 2009). 

 

Selama penyimpanan, roti akan mengalami staling yang diawali dengan retrogradasi 

yang menyebabkan migrasi air dari crumb ke crust, yang menyebabkan bagian crumb 

menjadi lebih kasar/keras. Migrasi ini menyebabkan amilosa bebas dalam adonan akan 

terkristalisasi menjadi kristal amilosa yang menyebabkan bagian crumb menjadi keras. 

Pengerasan awal memicu retrogradasi pada amilopektin. Amilopektin terkristalisasi 

menjadi kristal amilopektin yang akan semakin banyak kristal yang terbentuk seiring 

dengan lamanya penyimpanan. Terbentuknya kristla-kristal ini akan menyebabkan 

crumb menjadi semakin keras tiap harinya (Pareyt et al, 2011). 

 

Ketika adonan dipanaskan, kristal amilopektin akan berubah menjadi gel amilopektin 

dan sebagian amilosa berikatan dengan lipid membentuk amilsoa komplek, sedangkan 

amilosa lainnya akan keluar dari dalam granula pati dan menyerap sebagian air. Saat 

roti disimpan akan mengalami staling yang menyebabkan gel amilopektin terkristalisasi 

kembali menjadi kristal amilopektin karena air di dalam granula pati bergerak keluar 

menuju lapisan permukaan roti sehingga di dalam granula akan mengalami penurunan 

kadar air (Whitehurst, 2004). Mekanisme terjadinya staling dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Mekanisme Terjadinya Staling 

Sumber : Whitehurst, (2004). Emulsifier in Food Technology 

 

 

Gambar 2. Struktur Gliseril Monostearat 

Sumber : Rosdiani, et al (2015). 

 

1.2.2. Tepung Terigu 

Komponen terpenting yang membedakan dengan bahan lain adalah kandungan protein 

jenis glutenin dan gliadin, yang pada kondisi tertentu dengan air dapat membentuk 

massa yang elastis dan dapat mengembang yang disebut gluten (Koswara, 2009). 

Menurut Imanningsih, (2012), di dalam pati tersusun 2 komponen yakni amilosa dan 

amilopektin. Amilosa memiliki berat molekul yang lebih kecil dengan struktur rantai 

lurus, sedangkan amilopektin memiliki berat molekul yang lebih besar dengan struktur 

rantai bercabang banyak dan membentuk double helix. Kandungan amilosa dan 

amilopektin di dalam pati secara berturut-turut berkisar 15%-25% dan 75%-80% (Tako 

et al, 2014). 

 

Salah satu bahan dasar dalam pembuatan roti adalah tepung terigu. Tiga jenis tepung 

terigu berdasarkan kandungan proteinnya yaitu : 
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a. Tepung terigu protein rendah 

Tepung terigu protein rendah merupakan tepung hasil penggilingan gandum yang 

memiliki tekstur soft dan lunak. Tepung ini memiliki sifat gluten yang lemah dan 

kandungan proteinnya sekitar 8-9%, akibatnya sifat springiness berkurang dan mudah 

pecah. Tepung ini cocok untuk pembuatan cake, cookies, kue kering, dan lain-lain. 

Contoh tepung jenis ini adalah yaitu Kunci Biru dan Pita Merah. 

 

b. Tepung terigu protein sedang 

Tepung terigu protein sedang merupakan campuran dari tepung terigu soft dan hard. 

Tepung ini memiliki sifat gluten sedang dan kandungan proteinnya sekitar 10-11%. 

Tepung ini cocok untuk pembuatan mie, roti, dan lain-lain. Contoh merk tepung protein 

sedang adalah Segitiga Biru, Gunung Bromo, dan Beruang Biru. 

 

c. Tepung terigu protein tinggi 

Tepung terigu protein tinggi merupakan tepung hasil penggilingan gandum jenis hard. 

Tepung ini memiliki sifat gluten kuat dan kandungan proteinnya sekitar 11-12%, 

sehingga memiliki sifat springiness yang baik dan tidak mudah pecah jika dibentuk. 

Tepung ini cocok untuk pembuatan mie dan roti. Tepung jenis ini memiliki merk 

dagang seperti Cakra Kembar, Kereta Kencana, Tali Emas, Pirana, dan Cakra Kembar 

Emas (Mudjajanto & Yulianti, 2004). 

 

1.2.3. Shortening 

Shortening terbagi menjadi dua jenis yaitu hewani dan nabati. Shortening berbasis 

hewani berupa lemak babi (lard), lemak sapi (tallow) dan lemak susu (butter/mentega). 

Tallow dibedakan menjadi dua jenis yaitu oleo oil dan oleostearin yang dibedakan 

berdasarkan fraksi titik lelehnya. Oleo oil memiliki titik leleh lebih rendah dari 

oleostearin, sehingga biasa digunakan sebagai filling. Untuk mentega dibagi menjadi 

dua jenis yaitu salted dan unsalted dengan perbedaan kadar garam yang ditambahkan. 

Jenis salted dan unsalted masing-masing dibedakan menjadi 2 golongan yaitu sweet 

cream dan soured dengan perbedaan pada umur simpan dan flavor. Sweet cream 

memiliki umur simpan yang lama tetapi flavor tidak kuat, sedangkan soured memiliki 

umur simpan pendek tetapi flavor yang kuat. Mentega memiliki titik leleh yang rendah 
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yang berkisar 33oC-35oC (Hanneman, 2011). Shortening berbasis nabati berupa 

margarin yang dibedakan menjadi dua yaitu margarin kuning dengan titik leleh 37oC-

40oC  dan putih dengan titik leleh 40oC-44oC. Margarin kuning mengandung kadar air 

berkisar 10%-15% dan putih mengandung hampir 100% lemak nabati sehingga titik 

leleh lebih tinggi. Masing-masing jenis margarin dibedakan menjadi 2 golongan yaitu 

salted dan unsalted yang dibedakan berdasarkan penambahan garam pada produk 

(Mills, 1997). Shortening berperan memodifikasi sifat fisik dan kimia adonan sehingga 

adonan mudah diproses, struktur internal adonan akan dilumasi sehingga dapat 

menurunkan tegangan permukaan pada gas sel, pengembangan adonan lebih baik dan 

tekstur yang dihasilkan lebih empuk dan lembut. Apabila penambahan shortening 

terlalu banyak, pengembangan adonan tertahan karena fase cairan meningkat (Matz, 

1992). Penggunaan shortening dalam pembuatan berbagai jenis roti manis dapat 

menggunakan range 8%-30% (Koswara, 2009). Lemak sering digunakan sebagai anti-

staling karena lemak dapat berikatan dalam amilosa (Whitehurst, 2004). 

 

1.2.4. Emulsifier 

Penggunaan emulsifier pada proses pembuatan roti memiliki manfaat seperti 

menghambat proses staling yang terjadi karena adanya interaksi dengan pati, 

mengurangi tegangan permukaan pada saat proses pencampuran antara air dengan 

lemak, mampu memperkuat jaringan gluten, membantu proses aerasi, dan memodifikasi 

kristal dari lemak dan minyak (Widlak et al, 1999). Emulsifier dibagi menjadi dua yaitu 

alami dan buatan. Contoh dari emulsifier alami adalah kuning telur yang mengandung 

fosfolipid, lesitin dan fosfatidil etanolamina, sedangkan contoh emulsifier buatan yang 

sering digunakan adalah lesithin, GMS dan DATEM (Winarno, 2004). Lesitin mampu 

meningkatkan kualitas dari roti secara maksimal bila dibandingkan dengan emulsifier 

buatan lainnya. Tetapi, membutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan emulsifier buatan lainnya yang cenderung mampu digunakan dalam konsentrasi 

yang rendah dengan hasil yang mendekati sama (Whitehurst, 2004). Menurut penelitian 

terdahulu, penggunaan DATEM dengan konsentrasi 0,25% mampu menurunkan nilai 

kekerasan yang ditandai dengan nilai kadar air awal yang relatif tinggi dibandingkan 

dengan GMS yaitu 24,7% dengan nilai WBC (Water Binding Capacity) 313. Nilai kadar 

air awal dari GMS dengan konsentrasi 0,25% adalah 23,4% dengan nillai WBC 299 
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(Toufeili, 1994). DATEM memiliki stabilisasi yang baik pada kenaikan volume roti 

yang dipanggang, tetapi memiliki dampak menimbulkan rasa asam pada produk, 

sehingga memerlukan netralisasi asam asetat bebas untuk menghilangkan rasa asam 

serta memberikan warna coklat kekuningan pada bagian crumb (Whitehurst, 2004). 

Sebanyak 40% perusahaan roti telah menggunakan GMS sebagai emulsifier yang 

dikarenakan harga yang murah, penggunaan relatif rendah dan dapat meningkatkan 

kualitas roti selama penyimpanan. Penggunaan GMS sebanyak 0,3% dari berat tepung 

terigu yang digunakan mampu menurunkan laju pengerasan pada bagian crumb setelah 

pemanggangan. Konsentrasi GMS sebanyak 0,3% efektif mengikat amilosa di dalam 

roti sehingga mampu menurunkan pengerasan awal dengan menghambat perubahan 

amilosa menjadi kristal amilosa (Whitehurst, 2004). Penggunaan GMS lebih dari 0,4% 

menyebabkan penurunan stabilitas adonan karena sistem kerja dari GMS selama proses 

akan mempengaruhi pembentukan gluten (Blaszczak et al, 2004). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan shortening dan GMS 

terhadap karakteristik fisik yang meliputi tingkat hardness, springiness, rata-rata 

diameter pori, volume dan karakteristik kimia meliputi kadar air serta sensori roti manis 

selama penyimpanan. 
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2. MATERI DAN METODE 

 

2.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2017 hingga bulan September 2017. Pembuatan 

roti manis dilakukan di Laboratorium Bakery Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Katolik Soegijapranata. Pengujian dengan Texture Analyzer dilakukan di Laboratorium 

Ilmu Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata. Uji 

sensori di Laboratorium Sensori Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

 

2.2. Materi 

2.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixer (Food Machine Optima OPH-7), 

oven (Nayati), timbangan analitik (Ohaus), mikroskop (Olimpus), gelas takar, textur 

analyzer (Lloyd), piring plastik dan nampan plastik. 

 

2.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung terigu protein tinggi (Cakra 

Kembar), garam (Garam Meja), yeast (Fermipan), gula halus (Indomart), susu bubuk 

(Holand), shortening (Gioia) dengan konsentrasi 7%, 8%, 10% dan 12%, gliseril 

monostearat dengan konsentrasi 0,3%; 0,6% dan 1%, bread improver (IF 100), air dan 

es batu. 
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2.3. Metode 

2.3.1. Rancangan Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

Keterangan : 

 : Uji 

  : Produk 

  : Tahapan 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rancangan Percobaan 

 

Pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa dilakukan penelitian pendahuluan untuk 

menentukkan formulasi antara shortening dan GMS dengan total formulasi sebanyak 16 

formulasi. Dari 16 formulasi sudah termasuk formulasi kontrol yaitu shortening 7% 

tanpa penggunaan GMS. Kemudian, dilakukan seleksi setiap formulasi berdasarkan 

Uji Fisik Uji Kimia Uji Sensori 

-. Hardness 

-. Springiness 

-. Volume 

-. Rata-Rata Diameter Pori 

-. Kadar Air -. Ranking Hedonik 

Seleksi 

Penentuan 16 Formulasi 

(termasuk kontrol shortening 7% tanpa GMS), 

shortening 7%, 8%, 10% dan 12% 

GMS 0%; 0,3%; 0,6% dan 1% 

Pembuatan Roti Manis 

(Hari 0) 

Uji Hardness 

Springiness 

4 formulasi 

Penyimpanan (Hari 1,2 

dan 3) 

PENELITIAN 

PENDAHULUAN 

PENELITIAN 

UTAMA 

 

Seleksi 

1 formulasi 

Uji Hardness 

Springiness 

Selama 3 hari 

penyimpanan 
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nilai hardness dan springiness dengan alat texture analyzer. Pengujian tersebut akan 

dihasilkan 4 formulasi terbaik dengan tingkat hardness rendah dan nilai springiness 

yang tinggi. Kemudian, 4 formulasi tersebut diseleksi kembali dengan cara saling 

dibandingkan berdasarkan nilai hardness dan springiness yang diuji selama 3 hari 

penyimpanan. Pengujian tersebut akan dihasilkan 1 formulasi terbaik dengan tingkat 

hardness rendah dan nilai springiness yang tinggi. Dari 1 formulasi tersebut akan 

dibandingkan dengan kontrol sebagai penelitian utama. Pada penelitian utama, terdiri 

dari uji fisik yang meliputi uji hardness, springiness, volume dan rata-rata diameter 

pori, uji kimia meliputi uji kadar air serta uji sensori dengan metode ranking-hedonik 

terhadap 30 panelis tidak terlatih dan tidak ada batasan umur. 

 

2.3.2. Penelitian Pendahuluan Tahap Awal 

Penelitian pendahuluan tahap awal dilakukan untuk menentukan perbandingan 

formulasi yang tepat antara shortening dengan gliseril monostearat (GMS). Formulasi 

kontrol roti manis dari perusahaan dapat dilihat pada Tabel 1 dan formulasi 

perbandingan antara shortening dengan gliseril monostearat dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 1. Formulasi 

Bahan Baku Biang (g) Mixing (g) 

Tepung Terigu 87,5 37,5 

Gula 3,75 18,75 

Yeast 1,75 0,75 

Garam  1,5 

Susu Bubuk  6,25 

Bread Improver  0,5 

Shortening  - (bervariasi) 

GMS  - (bervariasi) 

 

Tabel 2. Formulasi Bahan Tambahan Pangan 

  Shortening (g) Gliseril Monostearat (g) 

Formulasi 1  (S7:G0) 8,75 0,00 

Formulasi 2 (S7:G0,3) 8,75  0,38 

Formulasi 3 (S7:G0,6) 8,75 0,75 

Formulasi 4  (S7:G1) 8,75 1,25 

Formulasi 5 (S8:G0) 10,00 0,00 

Formulasi 6  (S8:G0,3) 10,00 0,38 

Formulasi 7 (S8:G0,6) 10,00 0,75 

Formulasi 8  (S8:G1) 10,00 1,25 



11 

 

 

Lanjutan Tabel 2. Formulasi Bahan Tambahan Pangan 

Formulasi 9  (S10:G0) 12,50 0,00 

Formulasi 10  (S10:G0,3) 12,50 0,38 

Formulasi 11 (S10:G0,6) 12,50 0,75 

Formulasi 12  (S10:G1) 12,50 1,25 

Formulasi 13  (S12:G0) 15,00 0,00 

Formulasi 14  (S12:G0,3) 15,00 0,38 

Formulasi 15  (S12:G0,6) 15,00 0,75 

Formulasi 16  (S12:G1) 15,00 1,25 
Keterangan : 

S7:G0 (Kontrol)  = Shortening 7% : GMS 0% 

S7:G0,3  = Shortening 7% : GMS 0,3 

S7:G0,6  = Shortening 7% : GMS 0,6% 

S7:G1  = Shortening 7% : GMS 1% 

S8:G0  = Shortening 8% : GMS 0% 

S8:G0,3  = Shortening 8% : GMS 0,3% 

S8:G0,6   = Shortening 8% : GMS 0,6% 

S8:G1  = Shortening 8% : GMS 1% 

 

S10:G0 = Shortening 10% : GMS 0% 

S10:G0,3 = Shortening 10% : GMS 0,3% 

S10:G0,6 = Shortening 10% : GMS 0,6% 

S10:G1 = Shortening 10% : GMS 1% 

S12:G0 = Shortening 12% : GMS 0% 

S12:G0,3 = Shortening 12% : GMS 0,3% 

S12:G0,6 = Shortening 12% : GMS 0,6% 

S12:G1 = Shortening 12% : GMS 1%

 

2.3.2.1.  Pembuatan Roti Manis 

Seluruh bahan seperti tepung terigu protein tinggi, yeast, gula, garam, susu bubuk, 

bread improver, shortening dan GMS (Gliseril Monostearat) disiapkan. Pembuatan roti 

manis dilakukan dengan dua tahapan yakni tahap pembuatan biang dan pencampuran 

seluruh bahan (tahap mixing). Setelah roti manis dibuat maka dilakukan uji fisik yang 

meliputi tingkat hardness dan springiness. Proses pembuatan roti manis dapat dilihat 

pada Gambar 4. 
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Keterangan : 

 : Bahan 

 : Tahapan 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pembuatan Roti Manis 

 

Pembuatan Adonan Biang 

Pembuatan biang pada formulasi kontrol dan formulasi yang terpilih, menggunakan 

bahan dan takaran yang sama. Adonan biang dibuat terlebih dahulu dengan beberapa 

bahan seperti 87,5 g tepung terigu protein tinggi, 3,75 g gula halus, 1,75 g yeast. 

Kemudian dicampur di dalam mixer dengan kecepatan 1 (slow). Setelah itu, 

ditambahkan dengan 21,48 g air dan 32,25 g es batu dengan kecepatan 1 (slow) yang 

Pembuatan Biang 
Tepung terigu 

protein tinggi, 

gula dan yeast 

Pencampuran seluruh adonan 

Didiamkan 2 jam 

suhu dingin (16 ) Adonan biang, 

tepung terigu 

protein tinggi, gula, 

yeast, susu bubuk, 

bread improver, 

dan shortening dan 

GMS (tergantung 

formulasi) 

Pembuatan adonan menjadi 

bulatan kecil (50 g) 

Resting 

5 menit 

Resting 

20 menit 

Pendinginan 

Proofing 

( 38 , RH 75-80%) 

Oven 

( 180 , 25 menit) 
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dilakukan selama 2 menit. Kemudian pindah kecepatan 2 (high) selama 3 menit hingga 

setengah kalis. Setelah diperoleh adonan setengah kalis, adonan ditempatkan dalam 

box/kotak/wadah. Wadah yang berisi adonan biang, didiamkan dalam ruangan dingin 

selama sekitar 2 jam.  

 

Pendiaman Biang 

Setelah pembuatan adonan biang, adonan dimasukkan ke dalam wadah dan diletakkan 

pada ruangan dengan suhu dingin. Untuk menjaga suhu agar tetap berkisar 16oC, dapat 

menggunakan bantuan es batu yang diletakkan di sekitar wadah yang berisi adonan. 

Kemudian didiamkan selama 2 jam sebagai fermentasi pertama. 

 

Pembuatan Adonan Mixing  

Adonan biang yang telah didiamkan selama 2 jam kemudian dicampurkan dengan bahan 

lainnya seperti 37,5 g tepung terigu protein tinggi, 18,75 g gula halus, 0,75 g yeast, 1,5 g 

garam, 6,25 g susu bubuk, 0,5 g bread improver, shortening 8,75 g (untuk formulasi 

selain kontrol disesuaikan dengan persentase dengan tepung terigu) dan tidak ada 

penambahan GMS untuk kontrol (formulasi lainnya menggunakan GMS sesuai 

perbandingan dengan tepung terigu). Setiap pencampuran bahan dilakukan dengan 

kecepatan 1 (slow) selama 2 menit dan dilanjutkan dengan kecepatan 2 (high) selama 3 

menit untuk memperoleh adonan kalis. 

 

Resting 

Resting atau pengistirahatan adonan dilakukan setiap setelah adonan mengalami 

kompresi. Tujuan dilakukan pengistirahatan adonan setelah mengalami kompresi adalah 

untuk mendapatkan adonan yang stabil. 

 

Proofing 

Proofing merupakan tahapan pengistirahatan adonan yang sangat menentukan tingkat 

pengembangan dari roti. Pada proofing ini melibatkan 2 variabel yang sangat 

mempengaruhi pada roti yaitu suhu dan kelembaban. Suhu yang digunakan berkisar 

38oC dengan kelembaban 75-80% selama 25 menit. Di sini adonan difermentasikan 

kembali agar adonan dapat mengembang dengan maksimal karena pada tahap moulding 
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terjadi kehilangan sebagian gas dan terkompresi sehingga jaringan gluten di dalamnya 

mengalami stress. 

 

Oven/Pemanggangan 

Pemanggangan dilakukan dengan suhu sekitar 80oC selama 25 menit. Di akhir proses 

pemanggangan warna permukaan roti berubah menjadi coklat keemasan yang 

disebabkan reaksi mailard dan akan mulai mongering. Kemudian dilakukan 

pendinginan adonan di suhu ruang selama 1 jam sebelum dikemas. 

 

2.3.2.2. Analisa Fisik 

Analisa fisik yang dilakukan meliputi hardness dan springiness. Menurut Bourne, 

(2002) dapat menggunakan alat texture analyzer. Texture analyzer mendeteksi hardness 

(gf) dan springiness (mm) pada sampel. Sampel diletakkan di atas penampang dan 

probe disiapkan (ball probe untuk uji springiness dan warner blatzer untuk uji 

hardness). Kemudian pengaturan pada layar komputer diatur yang meliputi trigger 10 

gf, depth 15 mm dan test speed 5 mm/s. Setelah itu, tekan tombol mulai untuk memulai 

pengujian. Data hasil pengujian akan muncul pada layar komputer secara otomatis. 

 

2.3.3. Penelitian Pendahuluan Tahap Lanjut 

Penelitian pendahuluan tahap lanjut dilakukan dengan menguji roti manis terbaik yang 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Kemudian, dibandingkan berdasarkan 

pengujian hardness dan springiness menggunakan alat texture analyzer selama tiga hari 

penyimpanan. Roti manis dengan nilai hardness yang rendah dan springiness yang 

tinggi, dilanjutkan dalam penelitian utama yang akan dibandingkan dengan kontrol.  

 

2.3.4. Penelitian Utama 

2.3.4.1. Analisa Fisik 

Uji Hardness dan Springiness 

Analisa fisik yang dilakukan menurut Bourne, (2002) dapat menggunakan alat texture 

analyzer. Texture analyzer mendeteksi hardness dan springiness pada sampel. Sampel 

diletakkan di atas penampang dan probe disiapkan (ball probe untuk uji springiness dan 

warner blatzer untuk uji hardness). Kemudian pengaturan pada layar komputer diatur 



15 

 

 

yang meliputi trigger 10 gf, depth 15 mm dan test speed 5 mm/s. Setelah itu, tekan/klik 

star untuk memulai pengujian. Data hasil pengujian akan muncul pada layar komputer 

secara otomatis. 

 

Uji Volume  

Analisa untuk menguji volume pada roti menurut Subagio et al, (2003), dapat dilakukan 

dengan metode seed displacement menggunakan biji milet. Biji milet yang digunakan 

dimasukkan ke dalam wadah yang sudah ditimbang berat kosong dan berat wadah berisi 

milet. Setelah itu, wadah dikosongkan dari milet dan sampel roti dimasukkan kemudian 

diisi dengan biji milet hingga tertutup sempurna dan permukaan rata dengan wadah, lalu 

ditimbang. Hasil penimbangan dicatat dan dimasukkan ke dalam rumus : 

Volume roti (cm3/g) =  

 

Volume Pengembangan (cm3/g) = x 100% 

Keterangan : 

A = Berat milet (g) 

B = Berat wadah (g) 

C = Berat roti (g) 

V1 = Volume adonan sebelum dipanggang (g) 

V2 = Volume adonan setelah dipanggang (g) 

 milet = 1,020 g/cm3 

 

Uji Rata-Rata Diameter Pori 

Pengujian rata-rata diameter pori menurut Sudarmadji, (1997), dapat dilakukan ketika 

sampel roti telah dingin (pendinginan suhu ruang pada roti setelah oven). Kemudian roti 

dimasukkan dalam freezer minimal 3 jam. Setelah itu, roti dipotong melintang pada 4 

titik di bagian crumb. Setelah itu, potongan crumb diamati dan diukur di bawah 

mikroskop olimpus. Jumlah pori-pori dalam luasan tersebut dihitung. Analisa ini 

dilakukan sebanyak tiga kali ulangan. Penghitungan rata-rata diameter pori roti dapat 

diperoleh dengan rumus : 

 

Rata-rata diameter pori (cm) =  
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2.3.4.2. Analisa Kimia 

Uji Kadar Air 

Pengujian kadar air menurut panduan AOAC (2005), dapat dilakukan menggunakan 

prinsip metode thermogravimetri. Cawan porselen dimasukkan ke dalam oven selama 1 

malam. Cawan porselen dapat dikeluarkan dan dimasukkan ke desikator selama 15 

menit. Cawan porselen ditimbang dan dicatat berat kosongnya. Sampel,ditimbang 

sebanyak 5 gr (berat sampel). Sampel tesebut kemudian dimasukkan ke dalam cawan 

porselen yang sudah ditimbang dan dimasukkan ke oven selama 16-18 jam (cawan + 

sampel). Setelah itu, cawan dapat dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam 

desikator selama 15 menit. Kemudian cawan dapat ditimbang. Berat sampel setelah 

dikeringkan dicatat sebagai berat sampel setelah oven. Penentuan kadar air dapat 

melalui persamaan: 

 

 
 

2.3.4.3. Analisa Sensori 

Analisa sensori menurut Meilgaard et al (1999), dilakukan menggunakan metode uji 

ranking hedonic terhadap 30 panelis tidak terlatih dan tanpa batasan umur. Sampel roti 

manis yang diujikan adalah formulasi kontrol dan formulasi terpilih (shortening 

12%:GMS 0,3%). Terdapat 6 sampel yang diujikan meliputi formulasi kontrol hari 0 

dan 3 dan formulasi terpilih (shortening 12%:GMS 0,3%) hari 0, 1, 2 dan 3. Sensori 

yang dinilai yaitu kesukaan panelis terhadap rasa, tekstur, dan overall dengan penilaian 

1= Sangat Tidak Suka, 2= Tidak Suka, 3= Kurang Suka, 4=Agak Suka, 5= Suka, 6= 

Sangat Suka. 

 

2.3.4.4. Analisa Data 

Hasil-hasil dari pengujian dianalisis secara statistik dengan menggunakan SPSS for 

Windows versi 16 dengan menggunakan uji normalitas, tes parametric One Way 

ANOVA pada tingkat signifikansi 95% dengan menggunakan uji beda S-N-K. Analisa 

sensori dianalisis secara statistik menggunakan uji normalitas, uji beda non-parametric 

dengan Kruskall-Wallis, dan uji beda antar perlakuan non-parametric dengan Mann-

Whitney. Pada uji grafik dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2007. 


