
26 
 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik   

4.1.1. Volume Pengembangan Roti Tawar 

Pada penelitian ini adonan roti tawar terbuat dari tepung terigu yang disubtitusi dengan  

tepung bekatul. Tepung terigu memiliki kandungan gluten yang cukup tinggi, sementara 

tepung bekatul memiliki kandungan serat yang tinggi (Wulandari, 2010). Penggabungan 

kedua tepung dapat menjadikan adonan mengembang disebabkan karena fermentasi 

yeast dan penambahan asidulan. Pada hasil penelitian Tabel 4 menunjukan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penambahan tepung bekatul maka volume pengembangan 

dari roti tawar akan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada formulasi tepung 

bekatul 10% tanpa penambahan asidulan mendapatkan persen volume pengembangan 

tertinggi yaitu 70,65 ± 0,06%. Sementara itu formulasi tepung bekatul 30% tanpa 

penambahan asidulan mendapatkan persen volume pengembangan terendah sebesar 

51,55 ± 0,03%. Tepung bekatul mengandung serat pangan yang tinggi namun tidak 

mengandung protein gluten. Dengan berkurangnya jumlah gluten pada adonan, maka 

akan menggangu keseimbangan pembentukan dan penahanan gas CO2 oleh gluten pada 

saat proses fermentasi. Reaksi gluten yang terdapat pada tepung terigu dengan air dan 

bahan lainnya pada proses pembuatan roti tawar mampu menghasilkan gas CO2 dan 

memerangkap gas tersebut selama proses pemanasan sehingga adonan menjadi 

mengembang (Fennema, 1996). Selain itu ketika serat pangan pada tepung bekatul 

mengikat air, maka serat akan menyerap air dan menyimpannya dalam butir-butir serat 

kemudian air terperangkap. Air yang seharusnya berikatan dengan gluten justru 

berikatan dengan serat, sehingga elastisitas dari adonan akan berkurang dan proses 

pembentukan serta penahanan gas CO2 akan terhambat. Pada saat pemanasan, air yang 

terperangkap pada serat akan menguap (Nurdjanah & Elfira, 2009). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan maka 

jumlah serat pangan akan meningkat dan jumlah gluten dari tepung terigu akan 

berkurang. Hal ini mengakibatkan volume pengembangan akan semakin berkurang. 

 

Pengembangan adonan yang terjadi pada roti tawar dengan substitusi tepung bekatul ini 

didukung oleh reaksi yang ditimbulkan dari sari asam Jawa sebagai asidulan. Hal ini 
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ditunjukkan pada Gambar 2, dimana roti dengan penambahan asidulan sebesar 25% 

mampu meningkatkan volume pengembangan secara optimal. Peningkatan nilai volume 

pengembangan dengan penambahan asidulan 25% terjadi pada formulasi tepung bekatul 

10% dan 20% yaitu sebesar 116,02 ± 0,07% dan 61,23 ± 0,05%. Menurut Chen & 

Yaung, (2002), penambahan asam pada adonan dapat membuat reaksi pelepasan gas 

karbondioksida oleh soda kue menjadi lebih optimal, asidulan dan soda kue akan larut 

dalam air yang berada pada adonan sehingga mengakibatkan reaksi asam basa, yang 

menghasilkan produk berupa garam, gas karbondioksida dan air. Pada formulasi tepung 

bekatul 30% dengan penambahan konsentrasi asidulan 25% tidak mengalami 

peningkatan karena nilai yang dihasilkan yaitu 49,90 ± 0,02% lebih rendah dibanding 

nilai volume pengembangan formulasi tepung bekatul 30% tanpa penambahan asidulan 

sebesar 51,55 ± 0,03%. Karena jumlah konsentrasi tepung bekatul yang semakin 

meningkat maka jumlah serat pangan akan semakin tinggi dan jumlah gluten semakin 

rendah, sehingga proses penahan CO2 pada adonan akan terhambat. Suasana asam pada 

konsentrasi asidulan 25% tidak cukup untuk menghidrolisis pati pada serat pangan di 

bawah suhu gelatinisasi, sehingga pengembangan menjadi terhambat (Kinanti et al., 

2014).  

 

Pada konsentrasi penambahan asidulan 75% nilai persen volume pengembangan pada 

formulasi tepung bekatul 10%-30% mengalami penurunan. Hasil yang tidak optimal 

dapat diakibatkan karena suasana adonan yang terlalu asam. Menurut Winarno, (2004) 

proses pembentukan gel pati optimum pada pH 4-7. Apabila suasana terlalu asam atau 

pH rendah maka pembentukan gel pati akan lebih lambat daripada pH basa, namun 

apabila pemanasan terus dilakukan maka viskositas tidak akan berubah.  Sementara itu 

menurut hasil penelitian oleh Bustan, (2010) hasil ekstraksi asam Jawa memiliki pH 

2,25-3,0. Nilai pH pada penelitian tersebut sebanding dengan pH sari asam Jawa pada 

penelitian kali ini yaitu sebesar 2,74-2,86. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pH 

sari asam Jawa sangat asam sehingga dapat menghambat reaksi yang terjadi pada 

pembentukan adonan. Asam dapat memutus ikatan gluten pada adonan sehingga 

struktur adonan menjadi rusak dan proses penahanan CO2 semakin rendah (Winarno, 

2004). Suasana yang terlalu asam juga dapat menurukan kinerja dari yeast dalam 

menghasilkan CO2 selama proses fermentasi. Menurut Matz, (1992) dikatakan bahwa 
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yeast (Saccharomyces cerevisiae) tergolong dalam khamir yang dapat bekerja secara 

optimum pada kondisi pH 4-6. Sehingga ketika pH adonan terlalu asam maka kinerja 

yeast akan terhambat dan tidak bisa menghasilkan pengembangan roti yang maksimal. 

Menurut Fennema, (1996) mengatakan bahwa asam dapat memecah ikatan gel pati dan 

mengurai pati menjadi monosakarida, monosakarida yang dihasilkan akan mengikat air 

dalam jumlah banyak dan membuat adonana menjadi lebih berat dan tidak 

mengembang.  

 

4.1.2. Rerata Diameter Pori Roti Tawar 

Roti tawar dapat dikatakan berkualitas baik ketika memiliki diameter pori yang seragam 

(Yunani, 2017). Diameter pori berkaitan dengan kekuatan adonan dalam menahan gas 

karbondioksida yang terbentuk akibat fermentasi yeast selama proses proofing dan 

reaksi antara asidulan dengan soda kue selama proses pengovenan. Menurut Sumadi 

(2007) kenampakan pori-pori roti terbentuk selama proses pengadonan dan tergantung 

pada karakteristik tepung yang digunakan seperti elastisistas dari gluten dan daya ikat 

air. Pori-pori yang halus terbentuk karena udara masuk ke dalam adonan dan terdispersi 

dalam bentuk gelembung yang halus ketika tepung terigu dan air tercampur dan diuleni. 

Kemudian menurut Matz, (1992) adonan yang dipanggang akan mengalami kenaikan 

suhu sehingga mengakibatkan yeast inaktif, air akan menguap dan terjadi pembentukan 

struktur roti. Sehingga hasil akhir roti yang terbentuk berongga atau berpori. Pada hasil 

pengamatan Tabel 5, rerata diameter pori tertinggi ada pada formulasi 0% tepung 

bekatul dan 25% asidulan dengan hasil sebesar 1,32 ± 0,11 mm. Hasil rerata diameter 

pori terendah adalah 0,72 ± 0,05 mm, hasil dari perlakuan 30% tepung bekatul dan 75% 

asidulan. Semakin tinggi jumlah tepung bekatul dan asidulan yang digunakan, maka 

diameter pori-pori akan semakin berkurang. Namun pada konsentrasi asidulan 25% 

pada setiap formulasi tepung bekatul 0%-30% selalu mengalami peningkatan.  

 

Tepung bekatul mengandung serat pangan yang tinggi namun tidak mengandung 

protein gluten. Dengan berkurangnya jumlah gluten pada adonan, maka akan 

menggangu keseimbangan pembentukan dan penahanan gas CO2 oleh gluten pada saat 

proses fermentasi. Reaksi gluten yang terdapat pada tepung terigu dengan air dan bahan 

lainnya pada proses pembuatan roti tawar mampu menghasilkan gas CO2 dan 
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memerangkap gas tersebut selama proses pemanasan sehingga adonan menjadi 

mengembang (Fennema, 1996). Selain itu ketika serat pangan pada tepung bekatul 

mengikat air, maka serat akan menyerap air dan menyimpannya dalam butir-butir serat 

kemudian air terperangkap. Air yang seharusnya berikatan dengan gluten justru 

berikatan dengan serat, sehingga elastisitas dari adonan akan berkurang dan proses 

pembentukan serta penahanan gas CO2 akan terhambat. Pada saat pemanasan, air yang 

terperangkap pada serat akan menguap (Nurdjanah & Elfira, 2009). Roti yang tidak 

mengembang memiliki pori pori yang cenderung kecil dan tidak seragam. Sehingga 

semakin bertambahnya konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan maka nilai rerata 

diameter pori akan semakin berkurang.  

 

Pada tepung terigu gluten yang dihasilkan mampu menahan gas CO2 akibat dari proses 

fermentasi oleh yeast dan reaksi soda kue dengan ion H
+
 dari asidulan. Asidulan akan 

berekasi dengan soda kue dan membentuk gas karbondioksida dan air (Winarno, 2004). 

Reaksi ini mengakibatkan roti yang ditambah dengan asidulan akan menghasilkan rerata 

diameter pori yang besar ketika suasana asam basa adonan berada pada kondisi yang 

optimum. Semakin banyak ion H
+ 

yang bereaksi dengan soda kue maka semakin banyak 

pula gas karbondioksida yang dihasilkan. Semakin banyak gas CO2 yang tertahan dalam 

adonan maka pori-pori yang terbentuk akan semakin besar. 

 

Sari asam Jawa yang berperan sebagai asidulan pada penelitian ini memiliki pH 2,74-

2,86 sehingga dapat dikatakan sangat asam. Meskipun demikian pH sari asam Jawa 

yang digunakan akan semakin bertambah ketika dicampur dengan bahan lain. Pada hasil 

pengamatan Gambar 3 dapat dilihat bahwa penambahan asidulan 50% dan 75% pada 

formulasi tepung bekatul 0%-30% menghasilkan  rerata diameter pori yang kecil. 

Apabila suasana adonan terlalu asam maka reaksi pembentukan adonan oleh gluten 

akan terhambat. Asam juga dapat memutus ikatan gluten pada adonan sehingga struktur 

adonan menjadi rusak dan proses penahanan CO2 semakin rendah (Winarno, 2004). 

Menurut Fennema, (1996) asam dapat memecah ikatan gel pati dan mengurai pati 

menjadi monosakarida, monosakarida yang dihasilkan akan mengikat air dalam jumlah 

banyak dan membuat adonana menjadi lebih berat dan tidak mengembang. Hal ini akan 

berpengaruh pada pembentukan pori pada roti akibat adonan yang tidak berkembang 
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dengan baik. Tepung non terigu yang dicampurkan pada adonan mengakibatkan struktur 

yang tidak seragam. Seperti pada penelitian oleh Muthoharoh dan Sutrisno, (2017) 

dikatakan bahwa porositas roti yang tidak merata disebabkan karena kurangnya 

kemampuan gluten dalam menahan gas CO2.  

 

4.1.3. Nilai Hardness Roti Tawar 

Tekstur merupakan salah satu komponen yang penting dalam menentukan kualitas roti 

tawar. Pengujian tekstur kali ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan roti dalam 

menahan tekanan yang diberikan (Astuti & Andarwulan, 2014). Protein yang dapat 

membentuk adonan yaitu glutenin dan gliadin, keduanya akan membentuk gluten ketika 

dilakukan penambahan air (Rahman, 1992). Gluten dapat membentuk massa elastis 

yang akan terikat dengan komponen lainnya, kemudian dapat membentuk lapisan 

benang-benang tipis, dan dapat menahan gas. Dari hasil penelitian di Tabel 6 dapat 

diketahui, bahwa setiap peningkatan penambahan konsentrasi tepung bekatul akan 

meningkatkan nilai hardness pada roti tawar. Penambahan konsentrasi asidulan 25% 

akan menurunkan nilai hardness pada formulasi tepung bekatul 0%-30%. Sementara itu 

penambahan konsentrasi asidulan 50% dan 75% pada setiap formulasi tepung bekatul 

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

nilai hardness tertinggi adalah 179,05 ± 7,48 gf, dari perlakuan 30% tepung bekatul dan 

75% asidulan. Nilai hardness terendah adalah 97,71 ± 9,42 gf, hasil dari perlakuan 0% 

tepung bekatul dan 25% asidulan. Beda nyata ditunjukkan pada semua formulasi 

penambahan asidulan dan subtitusi tepung bekatul. Nilai hardness pada roti tawar 

berbanding terbalik dengan nilai kadar air roti tawar.  

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat bahwa penambahan asidulan sebesar 25% menghasilkan 

nilai hardness yang paling rendah di setiap formulasi tepung bekatul 0%-30%. Asidulan 

berperan dalam menurunkan nilai hardness pada roti tawar akibat reaksinya dengan 

soda kue yang mempercepat pelepasan CO2 dan H20 (Chen & Yaung, 2002). Semakin 

tinggi konsentrasi asidulan yang ditambah maka hasil reaksi yang dilepaskan akan 

semakin tinggi, sehingga nilai hardness akan semakin rendah. Namun hasil reaksi ini 

dapat terjadi dengan baik apabila kondisi adonan berada pada suasana yang optimum 

yaitu pada pH 4-7 (Winarno, 2004). Apabila suasana dalam adonan terlalu asam maka 
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reaksi yang terjadi pada proses pembuatan roti tawar tidak akan maksimal, bahkan akan 

mengalami kerusakan. Hal ini akan berpengaruh juga pada struktur roti yang dihasilkan, 

sehingga pada hasil pengamatan Tabel 6 nilai hardness pada konsentrasi asidulan 50% 

dan 75% akan mengalami peningkatan akibat dari pH asam Jawa yang terlalu rendah 

dan digunakan dalam jumlah banyak. Nilai pH yang rendah (1-3,5) menyebabkan 

proses pemutusan rantai pada gel pati sehingga membentuk molekul dekstrin, kemudian 

kembali terpecah membentuk maltose menjadi unit glukosa (unit yang paling 

sederhana) (Fennema, 1996).  

 

Tepung bekatul merupakan bahan makanan yang mengandung serat kasar. Tepung 

bekatul mempunyai kandungan serat lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu 

yaitu 7-11,4 gram/100 gram. Kandungan serat pada tepung bekatul pangan 

mempengaruhi kekerasan suatu produk panggang. Serat merupakan polisakarida  yang 

dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur. Serat akan menyerap air dan 

mengganggu keseimbangan gluten dalam mempertahankan CO2. Semakin tinggi kadar 

serat maka akan dihasilkan produk dengan tekstur yang lebih kokoh dan kuat. 

Akibatnya produk menjadi lebih keras dan daya patahnya meningkat (Yunani, 2017). 

Dalam penelitian ini, volume pengembangan berhubungan dengan kekerasan tekstur 

roti. Lopez et al., 2004, mengatakan bahwa adonan roti dari hasil subtitusi non terigu 

memiliki struktur yang kurang seragam dan memiliki kekuatan adonan yang kurang 

sehingga menghasilkan struktur roti yang keras. Nilai hardness dipengaruhi oleh nilai 

kadar air. Apabila nilai hardness semakin tinggi maka kadar air akan semakin rendah. 

Matz, (1992) mengatakan bahwa kurangnya air pada adonan megakibatkan adonan 

menjadi kering, tidak mengembang, keras, dan menghasilkan roti tawar yang mudah 

hancur 

 

4.1.4. Nilai L*, a* dan b* Roti Tawar 

Winarno, (2002) menyebutkan, asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa dan 

warna. Asidulan lebih berperan dalam warna roti yang dihasilkan. Dari hasil penelitian 

diketahui, penambahan asidulan menurunkan nilai L*, serta menaikan nilai a*, dan hasil 

tidak terlalu menimbulkan perbedaan yang berarti pada nilai b*. Penurunan nilai L* 

berarti warna pada permukaan roti tawar menjadi lebih gelap, hal ini berarti kandungan 
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antosianin pada daging asam Jawa memberikan pengaruh terhadap kegelapan warna 

pada permukaan roti tawar (Saideswara, et al, 2012). Selain itu keberadaan asidulan 

memberi efek mencegah memudarnya warna permukaan roti. Sementara kenaikan nilai 

a* menandakan adanya kenaikan intensitas warna merah, dan nilai b* yang juga 

menurun, menandakan penurunan intensitas warna kuning. Hal ini menunjukkan warna 

roti menjadi semakin gelap setelah adonan diberi campuran asidulan. Warna yang 

dihasilkan yaitu semakin cokelat kemerahan.  

 

Pada hasil pengamatan Tabel 7, pengukuran nilai L* tertinggi adalah 73,33 ± 2,21, hasil 

perlakuan 0% tepung bekatul dan 0% asidulan. Hasil pengukuran terendah adalah 51,98 

± 2,71, hasil perlakuan 30% tepung bekatul dan 75% asidulan. Setiap penambahan 

konsentrasi tepung bekatul dan asidulan akan menurunkan nilai lightness pada roti 

tawar. Hasil pengukuran L*, a*, b*  pada semua formulasi baik subtitusi tepung bekatul 

dan penambahan asidulan menunjukkan beda nyata. Hasil pengukuran nilai a* tertinggi 

terdapat pada perlakuan 30% tepung bekatul dan 75% asidulan dengan nilai sebesar 

2,48 ± 0,25. Hasil terendah adalah -2,15 ± 0,21, dari perlakuan 0% tepung bekatul dan 

25% asidulan. Setiap penambahan konsentrasi tepung bekatul dan asidulan akan 

meningkatkan nilai a* pada roti tawar. Angka hasil pengukuran nilai b* terendah adalah 

15,45 ± 1,51, dari perlakuan 10% tepung bekatul dan 25% asidulan. Hasil tertinggi 

adalah 36,08 ± 0,79, hasil dari perlakuan 0% tepung bekatul dan 0% asidulan. 

 

Penambahan tepung bekatul yang semakin tinggi menyebabkan nilai L* menurun, 

sementara itu nilai a* meningkat dan nilai b* tidak terlalu memberikan pengaruh. 

Menurunnya nilai lightness pada roti tawar menandakan bahwa kandungan antosianin 

yang berupa cyanidin-3-O-glucoside dan peonidin-3-O-glucoside yang menghasilkan 

warna cokelat  pada tepung bekatul berpengaruh terhadap warna roti yang dihasilkan 

(Tuarita, 2017). Semakin tinggi penambahan konsentrasi tepung bekatul maka warna 

yang dihasilkan akan semakin cokelat dan gelap, sehingga nilai lightness akan semakin 

rendah.  
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4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air Roti Tawar  

Pada proses pembuatan roti tawar penambahan air berfungsi sebagai agen penghomogen 

adonan dan agen pembentuk gluten. Air juga sangat menentukan konsistensi dan 

karakteristik rheologi adonan selama proses pembuatan roti. Jumlah air yang 

ditambahkan selama pengadukan adonan tergantung pada daya serap air pada jenis 

tepung yang digunakan untuk membuat dan mengolah adonan. Daya serap air 

meningkat dengan semakin tingginya kandungan protein. Air berfungsi dalam 

pembentukan gluten dengan menghidrasi gliadin dan glutenin dalam tepung terigu 

Matz, (1992). Dari Gambar 8, diketahui, kadar air roti tawar semakin menurun ketika 

konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan ke adonan semakin tinggi. Pada hasil 

pengamatan angka kadar air terendah adalah 32,41 ± 0,009% dari perlakuan 30% 

tepung bekatul dan 75% asidulan. Hasil tertinggi didapatkan dari perlakuan 0% tepung 

bekatul dan 25% asidulan, yaitu 35,38 ± 0,029%.  

 

Tepung bekatul memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga banyak menyerap air 

pada proses pembentukan adonan. Roti dengan kandungan serat yang tinggi cenderung 

memiliki tekstur yang keras, tekstur keras tersebut akibat dari berkurangnya air pada 

adonan. Meskipun tepung bekatul memiliki kandungan serat yang tinggi namun serat 

tersebut tidak mampu menahan air untuk tetap dalam adonan, melainkan akan hilang 

selama proses pemanggangan (Yunani, 2017). Sehingga semakin bertambahnya 

konsentrasi tepung bekatul yang ditambahkan maka kadar air akan semakin berkarang. 

Penambahan asidulan dapat meningkatkan kadar air pada roti tawar karena menurut 

Winarno, (2004), ion H
+ 

dari asam mampu mengikat senyawa OH
- 

dalam soda kue, 

sehingga menghasilkan air sebagai produk reaksi. Hal ini sesuai dengan hasil dari 

penambahan konsentrasi asidulan sebanyak 25%, pada konsentrasi asidulan 25% 

adonan masih pada suasana asam yang optimum sehingga struktur roti tawar yang 

dihasilkan akan baik, hal  ini juga yang membuat kadar airnya lebih tinggi dibanding 

dengan formulasi penambahan asidulan 50% dan 75%. 

 

 

 


