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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap formulasi baru yang dibandingkan 

dengan kontrol. Formulasi ini dibedakan dari segi jumlah konsentrasi shortening dan 

GMS yang digunakan. Terdapat tiga analisa yang dilakukan yaitu analisa fisik, kimia 

dan sensori. Pada analisa fisik, meliputi tingkat hardness, volume dan rata-rata diameter 

pori, sedangkan pada analisa kimia meliputi kadar air dan untuk sensori melibatkan 

panelis tak terlatih. Pengujian dilakukan hingga tiga hari penyimpanan. Pertama-tama 

dilakukan penelitian pendahuluan dengan total formulasi sebanyak 16 formulasi. 

Dilakukan penelitian pendahuluan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan 

formulasi yang terbaik antara shortening dengan GMS. Kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian lanjutan. Pada penelitian lanjutan ini, menandakan bahwa terdapat 4 

formulasi yang menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata sehingga diuji lebih 

spesifik hingga tiga hari penyimpanan berdasarkan tingkat hardness dan springiness.  

Penelitian lanjutan ini bertujuan untuk mendapatkan 1 formulasi terbaik yang nantinya 

akan dibandingkan dengan kontrol hingga tiga hari penyimpanan dengan menggunakan 

tiga analisa yakni analisa fisik, kimia dan sensori. 

 

4.1. Tingkat Hardness dan Springiness  

Pada Tabel 3, Gambar 5 dan 6, menunjukkan formulasi shortening 12% dengan GMS 

0,3% memiliki nilai hardness relatif rendah dan springiness yang tinggi bila 

dibandingkan dengan 15 formulasi lainnya dan pada formulasi kontrol menunjukkan 

hasil yang paling keras dengan springiness yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh 

jumlah shortening dan GMS yang digunakan. Menurut Whitehurst (2004), penggunaan 

GMS sebanyak 0,3% dari berat tepung terigu yang digunakan mampu menurunkan laju 

pengerasan pada bagian crumb setelah pemanggangan. Hal tersebut disebabkan karena 

GMS sebanyak 0,3% mampu secara efektif mengikat amilosa di dalam roti sehingga 

mampu menurunkan pengerasan awal dengan menghambat perubahan amilosa menjadi 

kristal amilosa. Tetapi tidak menutup kemungkinan tetap akan terjadi pengerasan pada 

bagian crumb selama penyimpanan walaupun laju pengerasan tidak semelonjak 

formulasi tanpa adanya GMS. Akan tetapi, menurut Blaszczak et al, (2004), 

penggunaan GMS lebih dari 0,4% akan menyebabkan penurunan stabilitas adonan roti 
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karena sistem kerja dari GMS selama proses akan mempengaruhi pembentukan gluten. 

Penurunan stabilitas adonan tersebut dapat dilihat pada formulasi dengan konsentrasi 

GMS 0,6% dan 1%.  

 

Selain itu, menurut Pareyt et al, (2011), penggunaan shortening memiliki peranan dalam 

pembuatan roti. Shortening yang ditambahkan akan mengkontribusi/membantu 

kestabilan adonan dalam memerangkap udara ketika pencampuran bahan dengan cara 

lemak akan menempel pada sekeliling gas sel sehingga menyebabkan stabilitas gas sel 

menjadi meningkat. Selain itu, shortening membantu gas sel agar tidak pecah/putus baik 

pada fermentasi dan pemanggangan. Apabila dilihat pada formulasi shortening 12% 

dengan GMS 0,3% tidak berbeda nyata terhadap nilai hardness dan springiness dengan 

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

masing-masing GMS 0,3%. Berdasarkan hasil yang didapat maka dilakukan analisa 

fisik lebih lanjut terhadap keempat formulasi tersebut. 

 

Pada Tabel 4, Gambar 7 dan 8, menunjukkan bahwa selama proses penyimpanan terjadi 

peningkatan hardness dan penurunan nilai springiness dari keempat formulasi yang 

diuji. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Kusinska et al, (2011), bahwa roti 

akan mengalami pengerasan dan penurunan nilai springiness selama proses 

penyimpanan. Pada hari ketiga penyimpanan formulasi shortening 12% dengan GMS 

0,3% menunjukkan hasil lebih empuk bila dibandingkan dengan formulasi shortening 

7%, shortening 8% dan shortening 10% dengan masing-masing GMS 0,3%. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari Koswara (2009), bahwa penggunaan shortening 

untuk roti manis berkisar antara 8%-12%. Selain itu, menurut Pareyt et al, (2011), 

shortening yang ditambahkan akan mengkontribusi/membantu kestabilan adonan dalam 

memerangkap udara selama pengadukan dan membantu menurunkan tegangan 

permukaan dengan melumasi gas sel agar tidak pecah/putus baik pada fermentasi dan 

pemanggangan. Oleh karena formulasi 12% dengan GMS 0,3% menunjukkan hasil 

dengan kekerasan paling rendah maka dilakukan analisa utama yang dibandingkan 

dengan kontrol selama 4 hari yang meliputi analisa fisik, kimia dan sensori. 
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4.2. Nilai Kadar Air, Hardness dan Springiness 

Pada Tabel 5 dan Gambar 10, menunjukkan penurunan kadar air dan nilai springiness 

serta peningkatan nilai hardness selama penyimpanan. Proses pengerasan selama 

penyimpanan disebabkan karena suhu ruang penyimpanan dan kadar air di dalam roti 

dapat memicu terjadinya retrogradasi yang menyebabkan staling. Menurut Pareyt et al, 

(2011), selama penyimpanan, akan terjadi staling yang diawali dengan retrogradasi 

yang menyebabkan migrasi air dari crumb ke crust, sehingga 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 ini memicu retrogradasi pada amilopektin. Amilopektin akan 

terkristalisasi menjadi kristal amilopektin (saling menggabung) yang akan semakin 

banyak kristal yang terbentuk seiring dengan lamanya penyimpanan. Terbentuknya 

kristal-kristal ini akan menyebabkan crumb menjadi semakin keras dan mengalami 

penurunan springiness pada crumb. Menurut Rogers et al, (1988), cepatnya laju proses 

retrogradasi pada roti akan terjadi saat kondisi roti optimum yaitu pada roti yang 

memiliki kadar air berkisar 25-35% pada suhu ruang. Roti dengan kadar air di bawah 

25% secara signifikan menunjukkan laju retrogradasi yang lambat bila dibandingkan 

dengan sampel roti yang memiliki kadar air berkisar 25%-35%. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbedaan kadar air dapat mempengaruhi laju retrogradasi di dalam roti. 

 

Selain itu, perbedaan hasil dari kedua formulasi disebabkan dari jumlah penggunaan 

shortening dan GMS. Pada formulasi kontrol hanya menggunakan shortening sebanyak 

7% dan tanpa penambahan GMS. Penggunaan shortening dalam konsentrasi yang 

tergolong rendah dan tanpa ada senyawa pengikat/emulsifier yang cukup mampu 

mengakibatkan roti mudah mengalami penurunan springiness dan menjadi keras selama 

penyimpanan. Hal tersebut dapat dihambat dengan penambahan GMS dan shortening 

yang cukup pada formulasi. Menurut Whitehurst (2004), selama pendinginan roti yang 

baru dipanggang, amilosa akan membentuk kompleks dengan molekul amilosa lain, dan 

berikatan dengan bagian polar GMS sehingga menghasilkan remah yang lebih lembut. 

Widlak (1999) menambahkan, bahwa GMS mampu mengurangi laju pengerasan di 

bagian crumb secara signifikan karena mampu mengikat air dalam amilosa dalam 

jaringan roti sehingga tidak banyak jumlah air di dalam roti yang bergerak keluar. 
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Selain itu, shortening dan GMS mampu digunakan untuk mempertahankan kestabilan 

jaringan gluten di dalam roti, sehingga jaringan gluten di dalam roti mampu 

mempertahankan kandungan air di dalam jaringan dan mempertahankan 

kemampuannya dalam memerangkap udara.  

 

4.3. Nilai Kadar Air, Volume dan Rata-Rata Diameter Pori 

Pada Tabel 7 dan Gambar 11, menunjukkan nilai kadar air, volume dan rata-rata 

diameter pori. Pada formulasi terpilih memiliki volume yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan kontrol setelah pemanggangan. Hal tersebut disebabkan karena 

perbedaan jumlah penggunaan shortening yang menyebabkan perbedaan kemampuan 

jaringan gluten dalam memerangkap udara. Stampfli et al, (1995) menjelaskan bahwa 

penambahan emulsifier baik alami maupun sintetis dalam pembuatan roti akan 

membantu peningkatan volume hingga 45%. Emulsifier yang digunakan membantu 

membentuk lapisan dari struktur lamellar antara jaringan gluten dan pati. Emulsifier 

meningkatkan kemampuan gluten untuk membentuk lapisan yang gunanya untuk 

memerangkap/menahan gas yang dihasilkan oleh yeast sehingga gas tidak akan terlepas 

bebas ke luar roti melainkan terperangkap oleh jaringan elastis gluten yang akan 

menyelimuti gas. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan volume di dalam 

roti. 

 

Formulasi terpilih memiliki rata-rata diameter pori yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan formulasi kontrol. Hal tersebut disebabkan adanya pengaruh dari GMS dan 

peningkatan penggunaan shortening. Menurut Koswara (2009), lemak digunakan dalam 

pembuatan roti sebagai shortening karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti 

volume, tekstur dan kelembutan. Penambahan lemak dalam adonan dapat membantu 

memperkuat jaringan gluten, dan lemak dapat berfungsi sebagai pelumas sehingga akan 

memperbaiki remah roti. Shortening yang berkisar 8% sampai 12% mampu membantu 

meningkatkan elastisitas jaringan gluten sehingga dapat memerangkap udara dengan 

baik. Norn (2014), menambahkan bahwa dalam proses pembuatan roti tidak hanya 

bergantung pada seberapa banyak shortening yang digunakan, tetapi juga memerlukan 

adanya senyawa pengikat/emulsifier dalam bahan pembuatan. Menurut D'Appolonia, 

(1981), selama proses pengadukan adonan roti akan terjadi aerasi yang menyebabkan 
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udara terperangkap sebagian di dalam adonan. Menurut Pareyt et al, (2011), shortening 

dan emulsifier yang ditambahkan ini membantu menurunkan tegangan permukaan 

antara udara dengan cairan dan cairan dengan cairan yang terdapat dalam suatu sistem 

selama proses, sehingga daya renggang jaringan gluten lebih besar dan seragam. Selain 

itu, selama penyimpanan, emulsifier akan tetap berada di bagian dalam granula dan akan 

membentuk komplek dengan amilosa terlarut sehingga dapat mencegah pembentukan 

kristal dan pada akhirnya dapat menghambat retrogradasi. 

 

Selain itu, data yang didapat menunjukkan penurunan kadar air, volume dan diameter 

pori selama tiga hari penyimpanan. Penurunan volume roti disebabkan oleh staling, 

karena adanya migrasi air di dalam sistem dan memicu kristalisasi kembali gel 

amilopektin. Terbentuknya kristal amilopektin ini menyebabkan jaringan menjadi kaku 

karena rantai polisakarida akan saling berdekatan sehingga menyebabkan diameter pori 

menurun (Whitehurst 2004). Menurut Rios et al, (2014), terjadinya reaksi retrogradasi 

selama penyimpanan tidak dapat dihindari karena proses retrogradasi terjadi pada suhu 

ruang. Proses retrogradasi akan bereaksi dengan cepat saat kondisi optimum kandungan 

air di dalam roti berkisar 25%-35% dengan penyimpanan suhu ruang. 

 

Pada pengukuran rerata diameter pori menunjukkan formulasi terpilih mengalami 

penurunan rerata diameter pori yang relatif besar dibandingkan kontrol. Menurut 

Rosdiani, et al (2015), kemurnian dari GMS sangat mempengaruhi kestabilan kristal 

GMS dalam roti selama penyimpanan. Semakin murni GMS yang digunakan maka akan 

semakin kuat dan stabil ikatan dengan amilosa, sehingga tidak banyak amilosa yang 

terkristal kembali. Tetapi, GMS dengan kemurnian rendah akan mengandung banyak 

krital tidak stabil dan mudah berubah karena perubahan suhu. Hal tersebut 

menyebabkan sebagian GMS akan ikut terkristal bersama amilosa dan menyebabkan 

jaringan menjadi relatif kaku dan menurun. Penurunan rerata diameter pori 

mengakibatkan penurunan volume. Pada pengukuran volume di kedua formulasi 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan selisih yang signifikan selama penyimpanan. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh penurunan rerata diameter pori yang tidak besar dan 

migrasi udara terhambat. 
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4.4. Sensori 

Pada Tabel 8 dan Gambar 12, menunjukkan hasil uji sensori terhadap produk roti 

dengan formulasi dan hari produksi yang berbeda. Berdasarkan hasil yang didapat pada 

formulasi kontrol hari 0 dan shortening 12% dengan GMS 0,3% pada hari 0 

menunjukkan hasil yang paling disukai baik dari segi rasa, tekstur (tingkat keempukan) 

dan overall, kemudian diikuti dengan sampel shortening 12% dengan GMS 0,3% pada 

hari 1, shortening 12% dengan GMS 0,3% pada hari 2, shortening 12% dengan GMS 

0,3% pada hari 3 dan kontrol hari 3. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

GMS dan penambahan shortening sangat mempengaruhi tingkat kesukaan dari 

konsumen. Menurut Koswara (2009), lemak digunakan dalam pembuatan roti sebagai 

shortening karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, kelembutan, 

dan flavor. Penambahan lemak dalam adonan dapat membantu memperkuat jaringan zat 

gluten, roti menjadi tidak cepat keras serta lemak dapat berfungsi sebagai pelumas 

sehingga akan memperbaiki remah roti. Shortening yang berkisar 8% sampai 12% 

mampu membantu meningkatkan springiness sehingga jaringan gluten dapat 

memerangkap udara dengan baik. Selain itu, shortening dapat meningkatkan citarasa 

dari roti. Selain itu menurut Whitehurst (2004), penggunaan GMS sebanyak 0,3% dari 

berat tepung terigu yang digunakan mampu menurunkan laju pengerasan pada bagian 

crumb. 

 


