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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mengkonsumsi roti sebagai 

makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukan berdasarkan statistik 

konsumsi pangan Indonesia (2015) pada tahun 2011-2015 terjadi peningkatan konsumsi 

roti tawar per-bungkusnya sebesar 6,73% pertahun, sedangkan konsumsi kue kering 

per-ons bertambah sebanyak 24,22% pertahun. Secara keseluruhan konsumsi roti dan 

kue menempati peringkat kedua dalam pertumbuhan konsumsi makanan pokok. 

Konsumsi roti akan menyebabkan semakin banyaknya industri roti baik dalam skala 

besar maupun skala rumah tangga. Salah satu jenis roti yang sering dikonsumsi oleh 

masyarakat Indonesia adalah roti tawar. Roti tawar merupakan adonan roti yang terbuat 

dari bahan dasar tepung terigu dengan proses fermentasi dan memiliki tekstur yang 

halus seperti kapas. Tingginya konsumsi roti tawar sebagai sarapan pagi maupun snack 

atau cemilan menyebabkan kebutuhan dari tepung terigu juga semakin meningkat yang 

merupakan bahan utama dalam pembuatan roti tawar.  

 

Konsumsi tepung terigu yang tinggi memerlukan upaya alternatif untuk mengurangi 

penggunaan tepung terigu dalam pembuatan roti khususnya dalam produk roti tawar. 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi impor gandum sebagai bahan dari tepung terigu di 

negara Indonesia. Salah satu alternatifnya adalah dengan penggunaan jenis tepung yang 

lain yaitu dari serealia, umbi-umbian dan biji-bijian. Umbi-umbian merupakan salah 

satu sumber karbohidrat yang mempunyai peranan penting dalam produk pangan. Selain 

itu, umbi-umbi untuk harga lebih murah dibandingkan dengan serealia dan biji-bijian. 

Umbi yang dapat digunakan adalah singkong (ketela pohon) dan salah satu jenis tepung 

subtitusi tepung terigu dari umbi singkong adalah modified cassava flour (mocaf).  

 

Tepung mocaf (modified cassava flour)  ini salah satu jenis tepung yang berasal dari 

ketela pohon yang diolah dengan teknik fermentasi, dengan karakteristik fisik yaitu 

bewarna putih, lembut, dan tidak memiliki bau seperti singkong (Kurniati, Aida, 

Gunawan, & Widjaja, 2012). Menurut penelitian dari Arlene et al (2009) apabila dalam 

subtitusi tepung terigu tidak ditambahkan bahan tambahan pangan akan menyebabkan 

produk bakeri yang dihasilkan cenderung kurang mengembang, bertekstur keras, kering, 
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dan tampilan yang kurang menarik. Oleh karna itu untuk mengatasi kekurangan tersebut 

perlu adanya bahan tambahan pangan pada produk bakeri yaitu dengan penambahan 

asidulan. Asidulan ditambahkan dengan tujuan sebagai bahan alami dalam adonan yang 

menggunakan subtitusi oleh tepung mocaf. Asidulan memiliki fungsi untuk memberikan 

ion H
+ 

untuk bereaksi dengan baking soda secara cepat agar dapat melepaskan gas CO2 

dan H20 (Bellido et al, 2009). Reaksi asidulan yang terjadi pada adonan dengan 

penambahan soda kue akan menghasilkan gas CO2 saat proses pemanggangan adonan 

berlangsung. Asam yang dapat digunakan sebagai asidulan adalah asam sitrat, asam 

fumarat, asam tartat, asam malat, asam suksinat dan asam laktat (Igoe, 2011). Asam 

tersebut biasanya ditemukan secara alami pada buah-buahan sebagai asam organik.  

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill) merupakan salah satu jenis buah yang sering 

digunakan dalam industri pangan di Indonesia yaitu digunakan sebagai sayuran dalam 

masakan, dan bumbu masak.  Kandungan  asam organik  paling dominan yang terdapat 

pada tomat adalah asam sitrat dan asam malat. Adanya kandungan asam sitrat dan asam 

malat menjadikan buah tomat sebagai bahan asidulan. Sesuai dengan teori dari Igoe, 

R.S. (2011) bahwa asam sitrat dan asam malat dapat digunakan sebagai asidulan dalam 

produk pangan. Buah tomat memiliki kandungan asam organik yang menyebabkan 

kondisi pH rendah  sekitar 4,0 – 4,5 (Putri, 2009). Adanya kandungan pigmen 

menyebabkan perubahan warna pada produk apabila adanya penambahan dari buah 

tomat (Tugiyono, Herry, 2001). Sejauh ini belum ada mengenai penggunaan sari buah 

tomat sebagai bahan asidulan.  Penelitian pada skripsi ini dilakukan untuk membuat roti 

tawar dengan bahan subbtitusi tepung mocaf serta memanfaatkan sari buah tomat 

sebagai bahan untuk mempercepat reaksi volume pengembangan pada roti tawar. Dari 

hasil penelitian ini diharapkan roti tawar yang dihasilkan memiliki kenampakan fisik 

dan kimia roti yang baik.  
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1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Roti Tawar 

Roti tawar merupakan salah satu produk pangan yang berasal dari tepung terigu dan 

dibuat dengan tahapan proses  yaitu pengadonan, fermentasi, dan pemanggangan. 

Dalam pembuatan roti tawar bahan memegang peranan penting adalah tepung yang 

memiliki kandungan gluten (Suhardi, 1989). Dalam proses fermentasi pada adonan roti 

tawar diperlukan adanya yeast untuk menghasilkan pengembangan adonan (Hou & 

Popper, 2007). Selain yeast, digunakan pula bahan pengembang kimia untuk membantu 

pengembangan adonan roti agar memberikan hasil yang lebih optimal. Bahan 

pengembang adonan akan menghasilkan  gas karbondioksida dari reaksi sumber 

karbondioksida dan asam. Gas yang terbentuk akan terperangkap di dalam adonan, 

membentuk rongga-rongga udara (Pop, 2007).  

 

Rongga gas karbondioksida di dalam adonan akan bertambah besar selama proses 

pemanggangan berlangsung (Pop, 2007). Karbon dioksida yang terperangkap dalam 

adonan juga memberikan peningkatan volume dan karakteristik tekstur (Manthey, 

2002). Tepung sebagai bahan pembuat roti tawar akan membentuk gluten ketika 

dicampurkan dengan air. Gluten akan menahan gas karbondioksida sehingga dihasilkan 

adonan roti yang mengembang (Hou & Popper, 2007).   

 

1.2.2. Tepung Mocaf 

Tepung mocaf (modified cassava flour) adalah produk tepung dari singkong (Manihot 

Esculenta) yang diproses menggunakan prinsip modifikasi singkong secara fermentasi, 

dimana mikroba BAL (Bakteri Asam Laktat) mendominasi selama fermentasi tepung 

singkong ini. Mikroba tersebut juga menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis 

pati menjadi gula dan selanjutnya mengubahnya menjadi asam asam organik, terutama 

asam laktat. Hal ini akan menyebabkan perubahan karakteristik dari tepung yang 

dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan 

kemudahan melarut. Cita rasa mocaf menjadi netral karena menutupi citra rasa singkong 

sampai 70% (Yasa et al., 2016). Aroma singkong yang ada pada tepung mocaf 

disebabkan karena adanya proses fermentasi yang berlangsung saat pembuatan tepung 

mocaf (Rasyita 2013).  
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Telah dilakukan uji coba subtitusi tepung terigu dengan penggunaan tepung mocaf yang 

menunjukkan bahwa roti tawar dengan mutu yang baik dapat diolah menggunakan 

tepung mocaf  hingga 20-30 % untuk mensubtitusi dari tepung terigu  (Salim, 2011). 

Tepung mocaf memiliki kandungan nutrisi yang berbeda dari tepung terigu. Perbedaan 

yang mendasar adalah kandungan gluten yang tidak ada pada tepung mocaf. Oleh 

karena itu penggunaan tepung mocaf untuk mensubtitusi tepung terigu terlalu tinggi 

akan menyebabkan kualitas fisik pada produk akan menurun dari segi citarasa maupun 

tampilan. Perbedaan yang lain adalah adanya kandungan protein, karbohidrat, dan 

gelasi. Menurut Salim (2011)  kandungan protein pada tepung mocaf  hanya sedikit, 

namun untuk karbohidrat memiliki kandungan yang sangat tinggi, sedangkan untuk 

gelasi sangat rendah. Kandungan protein dapat menyebabkan warna coklat tua ketika 

pengeringan atau pemanasan. 

Perbandingan komposisi kimiawi tepung terigu dengan tepung mocaf ditampilkan pada 

Tabel 1.   

Tabel 1. Komposisi Kimiawi Tepung Terigu dan Tepung mocaf 

Komponen 

(%) 

Tepung 

MOCAF 

Tepung 

Terigu 

Kadar air  6,9% 13% 

Kadar 

Protein 
1,2% 8-13% 

Kadar Abu 0,4% 2% 

Kadar Pati 87,3% 60-68% 

Kadar Serat  3,4% 2% 

Kadar 

Lemak 
0,8% 

1,5-2% 

 

(Salim, 2011) 

 

1.2.3. Subtitusi Tepung Terigu  

Menurut Damayanti et al, (2014), kebutuhan terigu Indonesia perlunya impor gandum 

karena Indonesia bukan negara penghasil gandum. Berdasarkan hal tersebut perlu 

adanya pengembangan berbagai upaya untuk menciptakan produk alternatif yang 

mampu mensubstitusi terigu atau bahkan sebagai bahan pengganti terigu (Salim,2011). 
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Mensubtitusi merupakan mengganti bahan utama atau memberikan bahan lain sebagian 

yang memiliki kandungan sama dengan bahan utama.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  Damayanti Dian,et al (2014) tentang 

“Kajian Kadar Serat, Kalsium, Protein, Dan Sifat Organoleptik Chiffon Cake Berbahan 

Mocaf  Sebagai Alternatif Pengganti Terigu” dalam subtitusi tepung terigu dengan 

menggunakan  jenis tepung dari serealia, umbi-umbian dan biji-bijian yang memiliki 

komposisi nutrisi yang tidak jauh berbeda dengan tepung terigu dan harga lebih murah 

dibandingkan tepung terigu yaitu dapat menggunakan tepung. Kandungan kalsium, 

serat, dan daya cerna  yang lebih tinggi dibandingkan dengan gandum juga memberikan 

efektivitas dari penggunaan tepung mocaf. Tepung mocaf sebagai bahan subtitusi 

tepung terigu pada produk roti tawar dengan kandungan gluten yang rendah akan 

mempengaruhi karakteristik fisik seperti volume pengembangan, tekstur, dan 

penampakan pada roti yang dihasilkan. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Yasa 

et al, (2016) subtitusi tepung mocaf memiliki efek yaitu menurunkan kemampuan 

gluten yang berakibat pada menurunnya kemampuan baik dalam pembentukan maupun 

penahanan gas sehingga tingkat pengembangan ikut menurun.  

 

1.2.4. Bahan Pengembang 

Bahan pengembang merupakan faktor yang penting dalam pembuatan produk bakeri. 

Hal ini disebabkan karena bahan pengembang akan memberikan karakteristik yang baik 

bagi produk. Bahan pengembang memiliki fungsi dalam pengembangan adonan dengan 

menghasilkan karbondioksida yang kemudian akan terdispersi dan membentuk struktur 

adonan yang diinginkan. Dalam pembuatan produk bakeri bahan pengembang yang 

sering digunakan antara lain, soda kue (sodium bikarbonat), amonium bikarbonat, 

potasium bikarbonat, baking powder dan asam (Pop, 2007). Jenis bahan pengembang 

yang biasa digunakan dalam pembuatan roti adalah soda kue dan baking powder (Matz, 

1992). 

Bahan pengembang akan mengalami reaksi dipengaruhi oleh solubilitas dan suhu. Salah 

satu contoh bahan pengembang yang digunakan adalah dengan penambahan soda kue. 

Soda kue merupakan garam, dengan rumus kimia NaHCO3. Soda kue memiliki fungsi 

seperti yeast dalam proses pembuatan roti, yaitu akan menghasilkan gas CO2, sehingga 

akan mendukung pengembangan adonan. Soda kue bekerja terdekomposisi melepas gas 
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karbon dioksida pada suhu 149
0
C (Whiteley, 1971). Reaksi pelepasan gas karbon 

dioksida oleh soda kue dapat dibantu dengan penambahan asam, atau asidulan, yang 

akan membantu pembentukan H2O dan gas CO2 berjalan lebih cepat (Matz, 1992). 

1.2.5. Asidulan  

Penambahan asidulan pada adonan akan mendukung pengembangan adonan roti. 

Sehingga soda kue dibantu dengan penambahan asidulan untuk menghasilkan reaksi 

yang lebih cepat. Asidulan akan membantu menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 

yang terbentuk selama pemanasan, sehingga terjadi pengembangan adonan (Matz, 

1992). Asidulan bereaksi dengan garam dalam bahan pengembang adonan dan 

menghasilkan reaksi yang membentuk gas karbondioksida dan air (Bellido et al, 2008). 

Asidulan dapat mendukung kerja soda kue dengan mempercepat reaksi pelepasan 

karbondioksida pada suhu yang lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa asidulan, yaitu 

sekitar 40-50
0
C (Harris, 2007). Berikut ini reaksi antara asidulan (asam sitrat) dan soda 

kue yang ditambahkan pada adonan roti dengan hasil gas CO2 : 

             3NaHCO3       +     C6H8O73             Na
+
 +  C6H5O7

3-
 + 3H2O + 3CO2 

             (soda kue)     (asidulan (asam sitrat)) 

Gas karbondioksida pada adonan roti akan terbentuk jika adanya reaksi yang terjadi 

antara bahan soda kue dan asidulan (asam sitrat) yang ditambahkan (Rakte & 

Nanjwade, 2015). Asidulan dapat diperoleh secara alami dari buah-buahan dalam 

bentuk asam organik (Saha et al, 2013). Asidulan alami yang terdapat dalam buah-

buahan antara lain asam sitrat, asam malat dan asam tartarat (Rakte & Nanjwade, 2015). 

Menurut teori Igoe, R.S. (2011) bahwa penambahan asidulan sangat berpengaruh 

terhadap aplikasi bakeri dalam mengendalikan proses bekerjanya ragi yang 

ditambahkan pada adonan. Tetapi dengan penambahan asidulan yang terlalu banyak 

akan menyebabkan timbulnya suasana asam dalam adonan roti. Gel pati yang ada pada 

adonan akan terbentuk jika kondisi adonan optimum pada pH 4-7, jika suasana terlalu 

asam, maka dapat dimungkinkan pati dalam adonan roti mengalami kerusakan. Dalam 

hal ini dimungkinkan konsentrasi asidulan yang terlalu tinggi akan menyebabkan 

menurunnya kualitas roti yang dihasilkan (Winarno, 2004).  
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1.2.6. Tomat 

Bahan Tomat merupakan salah satu buah yang dikenal dengan nama ilmiah (Solanum 

Licopersicum atau  Licopersicum esculentu Miller) banyak dikonsumsi karena mudah 

ditemui dan juga memiliki kandungan nutrisi yang tinggi seperti gula (sukrosa dan 

fruktosa), asam organik (seperti asam sitrat, tartat, dan malat), pigmen, serat, protein, 

antioksidan, dan vitamin (Xie, dkk., 2008). Pigmen warna merah pada tomat disebabkan 

karena adanya kandungan pigmen karotenoid, terutama likopen dan β-karoten yang 

merupakan komponen utama penentu warna pada buah tomat masak (Liu et al., 2008). 

Likopen merupakan pigmen utama pembentuk warna merah pada tomat (Lewinsohn, et 

al., 2005).Kandungan asam organik yang paling dominan pada tomat adalah asam sitrat 

dan asam malat. Kandungan asam organik dalam sari buah tomat dapat berfungsi 

sebagai asidulan yang mendukung kerja bahan pengembang adonan untuk membantu 

menghasilkan struktur adonan yang baik dan membentuk hasil akhir produk yang lebih 

menarik. Komposisi kandungan gizi pada tomat dapat dilihat pada tabel 2.  

Tabel 2. Kandungan gizi pada buah tomat.  

  

 

 

 

(Petro-Turza (1987) dalam Yilmaz Emin 2002) 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penambahan subtitusi tepung 

mocaf dan sari buah tomat sebagai asidulan, terhadap karakterisitik fisikokimia roti 

tawar, meliputi volume pengembangan, diameter pori, warna, tekstur dan kadar air.  

Komponen (%) Buah Tomat 

Frutosa 25 

Glukosa 22 

Asam sitrat 9 

Asam malat 4 

Protein 8 

Asam askorbat  0,5 

Pigmen  0,4 


