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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik Roti Tawar 

4.1.1. Volume Pengembangan Roti Tawar 

Karakteristik fisik yang sangat berpengaruh terhadap kualitas sebuah roti yaitu volume 

pengembangan. Volume pengembangan roti tawar yaitu ditentukan oleh kemampuan 

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

Pada hasil penelitian Tabel 6. menunjukan bahwa nilai volume pengembangan roti yang 

paling tinggi terdapat pada perlakuan 10% tepung mocaf dengan penambahan asidulan 

sebanyak 25% yaitu sebesar 133,33±0,05%, sedangkan nilai volume pengembangan roti 

tawar yang paling rendah terdapat pada perlakuan 30% tepung mocaf dengan 

penambahan asidulan 75% yaitu sebesar 39,67±0,03%. Dapat dilihat berdasarkan hasil 

bahwa semakin tinggi subtitusi tepung mocaf  maka volume pengembangan yang 

dihasilkan akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan tepung mocaf tidak mengandung 

gluten, sehingga tidak dapat membentuk struktur adonan dibandingkan dengan struktur 

adonan yang terbuat dari 100% tepung terigu, sehingga kemampuan dalam 

pengembangan kurang optimal.  Hal ini sesuai dengan teori dari Chinachoti, (2001) 

kemampuan akan menurun dari adonan dalam menahan gas, sehingga volume 

pengembangan yang dihasilkan tidak maksimal.  Bahwa semakin besar kandungan 

gluten yang ada pada adonan jika dicampur dengan air, proteinnya akan menyerap air 

dan volume pengembangan semakin membesar (Damayanti, et al 2014).  

 

Subtitusi tepung mocaf akan berpengaruh terhadap volume pengembangan roti tawar 

yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, bahwa konsentrasi tepung mocaf 10% 

memberikan volume pengembangan yang paling optimal. Hal tersebut dikarenakan 

kandungan karbohidrat dan gluten yang tidak rendah dibandingkan dengan konsentrasi 

mocaf 20%-30% pada adonan roti. Dan apabila dengan bertambahnya konsentrasi dari 

tepung mocaf menyebabkan angka persen volume pengembangan semakin menurun. 

Hal ini menurut teori dari Emil Salim, (2011) menyebutkan bahwa konsentrasi tepung 

mocaf sebagai bahan pensubtitusi pada produk roti tawar yang baik maksimal 10-30%. 
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Sedangkan roti tawar dengan penambahan asidulan sari buah tomat ditemukan bahwa 

volume pengembangan dengan asidulan 25% memiliki volume pengembangan yang 

baik. Dengan penambahan asidulan 25% disebabkan karena kondisi pH yang sesuai 

pada adonan, sehingga mendukung dari volume pengembangan. Dan semakin 

banyaknya asidulan ditambahkan pada adonan berpengaruh terhadap volume 

pengembangan, karena kondisi pH pada adonan semakin asam. Tetapi  ditemukan pada 

konsentrasi tepung mocaf 30% dengan penambahan asidulan 25% mengalami 

penurunan, hal tersebut karena kandungan tepung mocaf yang terlalu tinggi dengan 

kandungan karbohidrat yang tinggi serta gluten rendah sehingga asidulan yang 

ditambahkan tidak dapat berfungsi maksimal, dan akan menyebabkan menurunkan 

kualitas dari roti tawar terutama pada volume pengembangan.  

 

Pada hasil penelitian volume pengembangan pada roti tawar, jika ditambah tepung 

mocaf maka volume pengembangan akan menurun, sehingga pada penelitian ini 

dilakukan penambahan baking soda dan asidulan. Adanya penambahan baking soda 

dalam adonan roti akan memberikan dampak yang sama dengan penambahan yeast, 

yaitu akan membentuk gas CO2 dan yang terperangkap didalam gluten, hal ini yang 

menyebabkan roti akan mengembang (Pambudi, 2015). Baking soda memiliki rumus 

kimia NaHCO3 memiliki kandungan natrium (Na) yang akan melepaskan elektron, 

sehingga akan memiliki muatan positif (Na+). Sedangkan bikarbonat (HCO3) adalah ion 

yang mudah mengahalmi hidrolisis, sehingga apabila bereaksi dengan air pada adonan 

akan terlepas menjadi CO2 dan H2O. Selama pemanggangan maka baking soda juga 

akan mengeluarkan gas CO2 dan menyebabkan roti akan mengembang. Apabila gas 

CO2 keluar dalam adonan maka ion Na
+ 

akan tetap tertinggal dalam adonan tetapi tidak 

dalam jumlah yang banyak, sehingga tidak berbahaya apabila dikonsumsi (Vogel,1990).  

 

Asidulan yang ditambahkan pada adonan memiliki ion hidrogen (H
+
), jika bereaksi 

dengan baking soda yang ditambahkan akan menghasilkan gas CO2 sehingga akan 

membuat roti akan mengembang (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Hal ini apabila baking 

soda larut dalam air akan memiliki sifat asam, hal ini karena ada reaksi asam basa yang 

kemudian menghasilkan garam, air, dan karbondioksida. Gas karbondioksida akan 

memmberikan pengembangan pada roti (Chen, 2002). Berdasarkan hasil penelitian 
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penambahan asidulan  akan mengalami peningkatan, disebabkan kandungan asam sitrat 

dari buah tomat. Diketahui bahwa kandungan dari sari buah tomat yaitu dari asam sitrat 

sebesar 9% dan asam malat sebesar 4% (Petro-Turza, 1987). Meningkatnya volume 

pengembangan disebabkan adanya reaksi yang terjadi pada asam dari asidulan dengan 

baking soda yang ditambahkan pada adonan. Pada hasil penelitian yang ada semakin 

tinggi penambahan asidulan yang ditambahkan pada adonan akan menyebabkan 

penurunan volume pengembangan pada roti tawar.  Hal ini disebabkan semakin tinggi 

penambahan asidulan akan menyebabkan suasana semakin asam dan pembentukan gel 

pati semakin terhambat. Kondisi  pH 4-7 merupakan keadaan paling optimum dalam 

pembentukan gel pati pada adonan roti (Winarno, 2002), sedangkan asidulan yang 

digunakan yaitu sari buah tomat memiliki  pH 4,47 pada satu buah tomat (Putri,2009). 

Jika penambahan konsentrasi asidulan dari sari buah tomat semakin banyak maka akan 

menjadikan suasana adonan akan semakin asam dan akan menyebabkan terhambatnya 

pembentukan gel pati dalam adonan. Asam memiliki fungsi yaitu memecah ikatan gel 

pati dan mengurai pati menjadi bentuk monosakarida (Fennema, 1996). Hal ini 

menjadikan angka persen volume pengembangan dari konsentrasi asidulan yang tinggi 

cenderung kecil. 

 

4.1.2. Rerata Diameter Pori 

Diameter pori yang terbentuk pada roti tawar  dipengaruhi oleh kemampuan 

pembentukan gas dan menahan gas. Struktur diameter pori pada roti tawar sangat 

berpengaruh terhadap penyerapan air yang ada pada roti  (Baardseth, et al, 2000). 

Berdasarkan hasil penelitian rerata diameter pori pada roti tawar pada Tabel 7. hasil 

yang  tertinggi terdapat pada perlakuan 10% tepung mocaf dan 25% asidulan dengan 

hasil yang didapat yaitu sebesar 1,65±0,03 cm, sedangkan rerata diameter pori roti 

tawar terendah terdapat pada perlakuan tepung mocaf  30% dengan 75% asidulan yaitu 

sebesar 1,07±0,03 cm. Rerata diameter pori roti tawar terpengaruh dengan penambahan 

tepung mocaf yang tinggi, sehingga terjadi penurunan rerata diameter pori. Hal ini 

dikarenakan pada adonan yang memiliki pada adonan akan memiliki kandungan pati 

yang tinggi yang menyebabkan adanya pengikatan air, sehinggga adonan roti yang 

dihasilkan akan menurun.  
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Sedangkan seiring dengan meningkatnya asidulan yang ditambahkan maka rerata 

diameter pori yang dihasilkan semakin rendah. Hal ini disebabkan apabila susasana 

suasana adonan terlalu asam maka akan mengakibatkan struktur roti tidak mengembang, 

dan akan mempengaruhi reaksi pada roti tawar (Winarno,2002). Dengan demikian 

penambahan asidulan 50% dan 75% pada adonan mengaibatkan struktur roti rusak dan 

roti tidak mengembang, hal inilah yang mengakibatkan penurunan nilai rerata diameter 

pori pada penambahan asidulan 50% dan 75% pada formulasi tepung mocaf 0%-30%  

Apabila adanya gluten yang terdapat pada adonan akan menyebabkan tertahannya gas 

CO2 yang terbentuk karena adanya proses fermentasi yeast dan adanya reaksi pada soda 

kue dengan ion H
+
 dari asidulan. Apabila asidulan tersebut bereaksi dengan soda kue 

akan membentuk gas, sehingga adonan roti tawar adanya penambahan asidulan akan 

menghasilkan rerata diameter pori yang besar. Meskipun demikian, penambahan ukuran 

pori-pori berhubungan dengan volume pengembangan adonan, hal ini disebabkan 

tepung mocaf  yang berasal dari singkong, akan menurunkan elastisitas dari adonan roti 

(Eriksson et al, 2014). Ukuran diameter pori yang seragam pada roti tawar tersebut 

dapat dikatakan sebagai roti tawar yang memiliki kualitas yang baik. Rerata diameter 

pori juga berpengaruh signifikan juga terhadap proses mixing dan proses proofing. Hal 

ini disebabkan karena proses mixing  akan telibatnya udara sehingga akan terbentuknya 

gas CO2 yang juga dihasilkan dalam proses fermentasi oleh aktivitas ragi yang 

ditambahkan pada adonan.  

  

4.1.3. Tingkat Kekerasan  

Tingkat kekerasan pada roti tawar diuji dengan menggunnakan menggunakan texture 

analyzer. Kekerasan atau hardness adalah adanya gaya tekan yang menunjukan daya 

tahan produk pangan yang diuji untuk berubah bentuk karena adanya gaya yang 

diberikan berupa tekanan (Astuti dan Andarwulan, 2014). Tingkat kekerasan yang 

paling tinggi pada konsentrasi 30% tepung mocaf dan penambahan asidulan 75% adalah 

sebesar 232,12±2,31 gf. Hal ini disebabkan karena substitusi tepung yang ditambahkan 

tinggi akan mengurangi gluten yang terbentuk sehingga menurunkan volume 

pengembangan menyebabkan produk semakin padat dan hardness meningkat (Budoyo, 

2014). Hal ini juga disebabkan tepung hasil dari singkong memiliki kandungan pati 
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yang lebih tinggi, sehingga akan menghasilkan tekstur roti yang keras (Arlene et al, 

2009). Hal tersebut didukung oleh penelitian Ardanareswari et al., (2018) yang 

menyatakan bahwa semakin besar nilai volume pengembangan roti maka nilai 

kekerasan dari roti tersebut akan semakin rendah. 

 

Sementara itu penambahan konsentrasi asidulan 50% dan 75% pada setiap formulasi 

tepung mocaf 0%-30% justru akan meningkatkan nilai hardness pada roti tawar. Hasil 

pengukuran nilai hardness tertinggi adalah 248,79±3,96 gf, dari perlakuan 30% tepung 

mocaf dan 75% asidulan. Nilai hardness terendah adalah 63,55±4,35 gf, hasil dari 

perlakuan 10% tepung mocaf dan 25% asidulan. Hasil yang didapat pada setiap 

perlakuan beda nyata ditunjukkan pada penambahan asidulan dan subtitusi tepung 

mocaf. Fungsi penambahan asidulan akan menyebabkan kondisi adanya reaksi antara 

asidulan dan soda kue akan mempercepat pelepasan gas CO2 dan H2O (Chen & Yaung, 

2002), sehingga konsentrasi asidulan yang ditambahkan maka semakin besar reaksi 

yang dikeluarkan, reaksi pelepasan gas CO2 dan H2O yang dikeluarkan semakin kecil, 

sehingga nilai hardness yang didapat maka akan semakin rendah. Namun hasil 

penelitian ini tidak terjadi dengan baik, hal ini disebabkan kondisi adonan yang semakin 

asam apabila ditambahkan asidulan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Winarno 

(2002).  pembentukan gel pati 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.  Nilai hardness ini akan sangat dipengaruhi dengan kadar 

air pada roti tawar. Hal ini menujukan bahwa semakin tinggi nilai hardness yang 

didapat maka semakin rendah kadar air. Menurut teori dari Arlene et al (2009) bahwa 

pengaruh kadar air yang dihasilkan disebabkan karena komposisi pati yang tinggi pada 

tepung mocaf sehingga dapat menyerap air yang banyak selama pembuatan adonan, 

namun air yang terserap pada adonan akan kemudian mudah terlepas ke lingkungan. 

Terlepasnya air ke lingkungan karena kandungan gluten yang terbentuk tidak sempurna, 

dan menyebabkan tekstur yang keras pada roti yang sudah jadi. Jika air dalam adonan 

berlebihan akan menyebabkan adonan akan lengket, basah, dan akan ditumbuhi dengan 

mikroorganisme. Sebaliknya jika adonan kurangnya air akan menyebabkan adonan akan 

menjadi keras dan kering, sehingga dihasilkan roti tawar yang akan mudah hancur 



32 
 

(Matz, 1992). Menurut Waruwu (2015) bahwa gluten dalam pembuatan roti mampu 

meningkatkan volume pengembangan dan memiliki struktur roti halus dan seragam 

serta memiliki tekstur yang lembut dan elastik. Tekstur roti yang baik ialah memiliki 

tekstur yang lunak, lembut serta berpori (Rahmah, 2017). 

 

4.1.4. Intensitas Warna  

Keputusan dari konsumen untuk menerima atau tidak produk disebabkan oleh warna 

produk. Warna adalah salah satu atribut yang memberi kesan pada konsumen dan salah 

satu faktor  (Kartiwan, 2016). Penambahan asidulan memiliki fungsi sebagai pemberi 

rasa dan warna. Tetapi penambahan asidulan memiliki peranan yang penting dalam 

warna yang dihasilkan pada roti. Nilai L yang mendekati 100 menunjukkan sampel 

yang dianalisis memiliki kecerahan tinggi (terang) sedangkan nilai L yang mendekati 

nol menunjukkan sampel memiliki kecerahan rendah (gelap) (Nugrahini, 2014). Dari 

hasil penelitian dengan penambahan tepung mocaf  menyebabkan nilai L* semakin 

rendah.  Hal ini disebabkan karena adanya reaksi mailard yaitu reaksi-reaksi antara 

karbohidrat, khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer. Hasil reaksi 

tersebut menghasilkan produk berwarna coklat (Winarno, 2004). Sedangkan untuk 

penambahan  asidulan nilai L* yang paling rendah didapatkan pada konsentrasi tomat 

75%. Hal ini 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).  Penurunan nilai L* menunjukan warna pada permukaan 

roti yang dihasilkan akan menjadi lebih gelap, hal ini dengan adanya penambahan 

asidulan yang tinggi akan menyebabkan gelapnya warna roti. 

 

 Nilai a* merupakan warna campuran merah hijau. Nilai a+ antara 0-60 untuk warna 

merah sedangkan a- antara 0-(-60) untuk warna hijau (Nugrahini, 2014). Sedangkan 

untuk nilai a* akan terjadi kenaikan yaitu intentitas warna merah akan semakin pekat 

karena adanya penambahan asidulan tomat yang memiliki warna pigmen merah. Hal ini 

pada penelitian pada konsentrasi 75% didapatkan hasil nilai a* yang tinggi. Berdasarkan 

teori Liu et al., (2008) menyatakan pigmen lycopene merah melimpah pada buah tomat. 

Nilai b merupakan warna campuran biru-kuning. Nilai b+ antara 0-60 untuk warna 

kuning sedangkan nilai b- antara 0-(-60) untuk warna biru (Nugrahini, 2014). 
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Sedangkan untuk nilai b*  dengan penambahan tepung mocaf yang tinggi akan terjadi 

penurunan. Hal ini disebabkan karena warna yang dihasilkan  tidak kuning cerah. Tetapi 

untuk nilai b* dengan penambahan asidulan samakin banyak akan semakin tinggi. 

Karena dengan penambahan tomat dengan kandungan pigmen merah menyebabkan 

warna kuning semakin kuat.  

 

4.2. Karakteristik Kimia Roti Tawar 

4.2.1. Kadar Air  Roti Tawar 

Bahan air dalam adonan roti memiliki kegunaan yaitu sebagai pelarut bahan-bahan yang 

lainnya seperti garam, gula, susu bubuk, sehingga bahan tersebut dapat tercampur rata. 

Kadar air sangat berpengaruh terhadap tekstur  dan penampakan yang dihasilkan pada 

produk pangan (Winarno,2002). Pengujian kadar air yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah thermogravimetri (oven). Prinsip dari metode pengujian kadar air dengan  

thermogravimetri ini yaitu metode menguapkan air yang terkandung di dalam produk 

pangan dengan menggunakan proses pemanasan dengan suhu 105
0
C selama waktu 

tertentu hingga didapatkan berat dari produk pangan yang konstan. Hasil kadar air 

bahan pangan tersebut didapatkan dari selisih berat awal bahan pangan serta berat bahan 

pangan setelah proses pemanasan (Lindani, 2016). Pada Tabel 7. kadar air tertinggi 

dihasilkan roti tawar pada konsentrasi, yaitu 10% tepung mocaf dan 25% asidulan, yaitu 

dengan kadar air sebesar 36,17±0,007%. Hal ini disebabkan karena kandungan 

karbohidrat yang rendah pada tepung mocaf terutama pada konsentrasi 10% 

dibandingkan dengan 20-30%, sehingga banyak menyerap air saat terbentuknya adonan. 

Namun apabila adanya penambahan dengan tepung mocaf semakin tinggi akan 

menyebabkan air didalam adonan tidak dapat tertahan, sehingga hasil akhir dari roti 

tersebut akan cenderung kering dibandingan dengan roti tawar dengan bahan tepung 

terigu tanpa adanya subtitusi tepung. Air yang ditambahkan dalam pembuatan roti 

memiliki fungsi untuk membentuk gluten serta mengontrol tingkat kepadatan dan suhu 

dari adonan (Rahmah, 2017). Kandungan air di dalam roti mempengaruhi daya tahan 

dari roti selama proses penyimpanan (Kartiwan, 2015). Kadar air mempengaruhi daya 

tahan roti terhadap penyimpanan. Kadar air dalam roti yang tinggi menyebabkan 

pertumbuhan mikroba yang cepat pada roti sehingga roti mudah rusak (Arlene, 2009).  
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Dari hasil penelitian yang didapat kadar air roti tawar semakin menurun ketika adanya 

penambahan tepung mocaf yang semakin tinggi dan penambahan asidulan yang tinggi. 

Hal ini disebabkan karena semakin tinggi kekerasannya maka kemampuan untuk 

menyerap dari air menurun menunjukan kadar air pada roti tawar dengan penambahan 

asidulan akan menyebabkan meningkatkan kadar air yang dihasilkan. Hal tersebut 

karena adanya aktifitas asam sitrat yang dapat memberikan ion H+, yang memiliki sifat 

menyerap air. Menurut Sudaryanti, dkk (2013), aktifitas asam sitrat terhadap udara 

sekitar, sehinga uap air yang terserap akan menimbulkan reaksi dengan natrium 

bikarbonat dan akan menghasilkan air. Dan apabila kandungan pH yang ada dalam 

adonan asam akan mengganggu terbentuknya gas C02 sehingga yang dihasilkan tekstur 

yang keras dan menyebabkan kadar air yang rendah. Berdasarkan SNI 01-3840-1995, 

batas maksimal dari kadar air roti adalah 40% b/b. Hal tersebut menunjukkan bahwa roti 

tawar dalam penelitian ini memenuhi syarat SNI.  

 

4.2.2. pH Asidulan Sari Buah Tomat 

pH atau derajat keasaman digunakan untuk menyatakan tingkat keasaaman atau basa 

yang dimiliki oleh suatu zat, larutan atau benda. Pada jenis buah biasanya memiliki pH 

rendah atau pH< 7 (asam) (Angelia, 2017). Asidulan yang digunakan yaitu sari buah 

tomat memiliki  pH 4,47 pada satu buah tomat (Putri,2009).  pH buah tomat dijadikan 

sebagai asidulan sangat berpengaruh terhadap hasil roti. Keadaan asidulan yang 

ditambahkan apabila semakin asam yang ditambahkan akan mempengaruhi dari 

pengembangan adonan. Pembentukan gel pati optimum pada pH 4-7, jika suasana 

terlalu asam, maka dapat dimungkinkan pati dalam adonan roti mengalami kerusakan 

(Winarno, 2002). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang diukur bahwa sari buah 

tomat yang digunakan sekitar 4,45 - 4,47.  Dalam hal ini dimungkinkan konsentrasi 

asidulan yang terlalu tinggi akan menyebabkan perubahan pH sehingga akan 

menurunnya kualitas roti yang dihasilkan (Winarno, 2002). Asam pH rendah (1-3,5) 

dapat menyebabkan proses pemutusan rantai pada gel pati, membentuk molekul 

dekstrin, kemudian kembali terpecah membentuk maltosa, dan terakhir menjadi unit 

glukosa, atau unit yang paling sederhana (Fennema, 1996). 


