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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Saat ini produk roti menjadi makanan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Roti 

manis sekarang ini sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi karena praktis, 

mudah dibawa kemana saja, dan mudah diperoleh sehingga cocok dikonsumsi oleh orang 

– orang yang sibuk. Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi roti berpengaruh pada 

produksi roti yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan tepung terigu juga 

semakin banyak. Tepung terigu terbuat dari gandum yang sulit tumbuh di Indonesia, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan tepung terigu tersebut Indonesia perlu mengimpor 

gandum setiap tahunnya. Salah satu upaya untuk mengurangi penggunaan tepung terigu 

sebagai bahan pembuatan roti khususnya roti manis yaitu dengan melakukan substitusi 

menggunakan tepung yang terbuat dari singkong yang banyak tumbuh di Indonesia.  

 

Tepung mocaf merupakan tepung singkong yang dibuat dengan teknik fermentasi. 

Tepung mocaf mempunyai karakteristik berwarna putih, lembut, dan tidak berbau 

singkong (Kurniati, 2012). Tepung mocaf yang mengalami proses fermentasi 

mengandung protein yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung singkong biasa. Hal 

ini dikarenakan mikroba yang ada dalam proses fermentasi menghasilkan enzim protease 

(Tandrianto, 2014). Namun apabila dibandingkan dengan tepung terigu, kandungan 

protein pada tepung mocaf lebih rendah yaitu 1,2 %, sedangkan pada tepung terigu 

berkisar 8 – 13% (Salim, 2011). Tepung mocaf dapat digunakan untuk membuat produk 

yeast leavened bread. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ulfah, et al. (2013), Yasa, et al. (2016) dan Arimbi (2013). Pada penelitiannya, 

Ulfah, et al. (2013) dan Yasa, et al. (2016) menggunakan subtitusi tepung mocaf dalam 

pembuatan roti manis, sedangkan Arimbi (2013) digunakan pada pembuatan roti tawar. 

 

Saat ini, minat konsumen terhadap produk pangan fungsional yang bermanfaat bagi 

kesehatan mulai meningkat. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin sadar akan 

pentingnya hidup sehat. Salah satu jenis senyawa yang dapat memberikan dampak positif 

bagi kesehatan yaitu antioksidan. Antioksidan berperan dalam melindungi tubuh dari 

serangan radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit degeneratif dengan cara 
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mengurangi kerusakan sel yang terjadi akibat proses paparan radikal bebas (Anjarsari, 

2016). Antioksidan yang terdapat pada tubuh harus dalam jumlah yang memadai karena 

pada kondisi sakit enzim – enzim dalam tubuh yang berperan sebagai antioksidan dapat 

menurun aktivitasnya. Salah satu tanaman herbal yang berperan sebagai sumber 

antioksidan adalah teh hijau. Daun teh memiliki kandungan senyawa antioksidan yaitu 

epigalo-katekin galat dan senyawa katekin lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Daun 

teh hijau mengandung polifenol sebesar 30 – 40% (Anindita, et al., 2012). Di dalam 

polifenol terdapat berbagai jenis flavonoid, salah satunya yaitu katekin yang berperan 

dalam menangkap radikal bebas sehingga dapat mencegah kerusakan pada membran sel 

(Chaturvedula and Prakash, 2011).  

 

Menurut Ananingsih & Zhou (2011), polifenol yang terdapat pada teh hijau dapat 

berperan sebagai agen pereduksi. Hal ini dapat mempengaruhi pengembangan adonan 

dan tekstur roti yang dihasilkan. Oleh sebab itu diperlukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh penambahan teh hijau terhadap karakteristik fisik roti. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung mocaf dan serbuk teh hijau terhadap 

karakteristik fisik dan kimia roti manis. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Roti Manis 

Roti merupakan makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan yeast. Proses 

pembuatan roti meliputi pengadonan, fermentasi (pengembangan), dan pemanggangan. 

(Surono et al., 2017). Salah satu jenis roti yang beredar saat ini adalah roti manis. Roti 

manis merupakan roti yang terbuat dari adonan manis yang mengandung gula sebanyak 

10% atau lebih, melalui proses fermentasi dan dipanggang. Bahan utama yang digunakan 

dalam pembuatan roti manis yaitu tepung terigu, ragi, garam, dan air. Sedangkan bahan 

pembantu roti manis antara lain gula, bread improver, shortening, telur, dan susu (Sarofa 

et al., 2014). Selama proses fermentasi ragi saccharomyces cerevisiae akan melepaskan 

gas CO2 sehingga roti dapat mengembang (Arlene et al., 2009). 

 

Tepung terigu yang biasa digunakan untuk membuat roti adalah tepung terigu protein 

tinggi. Tepung terigu jenis ini memiliki kandungan protein lebih dari 11 %. Tepung terigu 
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mengandung gluten yaitu protein yang tidak larut dalam air. Kandungan gluten yang ada 

dalam tepung terigu akan menyebabkan adonan bersifat elastis, mampu memanjang, dan 

mampu menahan gas CO2 hasil fermentasi dari ragi. Kemampuan menahan gas tersebut 

menyebabkan peningkatan volume pengembangan pada roti dan tekstur roti menjadi lebih 

empuk (Suryatna, 2015).  

 

Gluten terdiri dari glutenin dan gliadin. Glutenin berfungsi memberikan kekuatan dan 

elastisitas untuk perenggangan gluten ketika bercampur dengan air, membuat adonan 

tidak mudah pecah dan menahan gas CO2 yang terbentuk dari fermentasi ragi. Sedangkan 

gliadin berperan dalam menentukan struktur roti (Ulfah, et al., 2013). Roti yang terbuat 

dari tepung non terigu akan mempengaruhi struktur dan tekstur roti yang dihasilkan. Hal 

itu dikarenakan kandungan gluten yang rendah pada tepung akan menurunkan 

kemampuan adonan dalam mempertahankan gas (Ferawati et al., 2014).  

 

1.2.2. Tepung Mocaf 

Mocaf atau modified cassava flour adalah tepung yang terbuat dari singkong dengan 

melalui proses fermentasi bakteri asam laktat. Tepung mocaf mudah larut dan mempunyai 

viskositas yang lebih tinggi daripada tepung terigu. Tepung mocaf memiliki komposisi 

gizi yang berbeda dengan tepung terigu. Kandungan protein pada tepung mocaf lebih 

rendah daripada tepung terigu (Hanifa et al., 2013).  Tepung mocaf tidak mengandung 

gluten. Namun kandungan karbohidrat pada tepung mocaf lebih tinggi terutama dalam 

bentuk pati. Perbandingan komposisi kimia tepung terigu dan tepung mocaf menurut 

Salim (2011) dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perbandingan Komposisi Kimia Tepung Terigu dan Tepung Mocaf 

Komposisi Tepung Terigu Tepung Mocaf 

Air 12 % 6,9 % 

Abu 1,3 % 0,4 % 

Protein 8 – 13 % 1,2 % 

Lemak 1,5 – 2 % 0,4 % 

Serat 2 – 2,5 % 3,4 % 

Pati 60 – 68 % 87,3 % 
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Kadar air yang lebih rendah menyebabkan umur simpan tepung mocaf lebih lama 

dibandingkan dengan tepung terigu. Kadar abu yang lebih rendah menyebabkan warna 

tepung mocaf lebih putih daripada tepung terigu. Sedangkan kadar protein yang lebih 

rendah menyebabkan tepung mocaf tidak dapat menggantikan seluruh tepung terigu pada 

produk yang membutuhkan kekenyalan dan sifat elastis. Perbedaan komposisi kimia 

antara tepung terigu dan tepung mocaf mempengaruhi kemampuan substitusi tepung 

mocaf pada tiap produk. Substitusi tepung mocaf pada produk roti maksimal sebanyak 

30% (Salim 2011). Substitusi tepung mocaf pada adonan dapat menyebabkan penurunan 

volume pengembangan pada roti manis . Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Ulfah, et al. (2013), Yasa, et al. (2016) dan Wijayanti (2007) bahwa penggunaan tepung 

non gluten seperti tepung mocaf pada pembuatan roti akan menghasilkan roti dengan 

volume pengembangan tidak maksimal dan tekstur keras karena tepung mocaf tidak 

mengandung gluten, dimana gluten berfungsi untuk menahan gas CO2 yang dihasilkan 

selama proses fermentasi ragi. Menurut Pato (2012) tepung mocaf dan tepung terigu 

memiliki daya serap air yang sama pada proses pembuatan adonan dan pengovenan, 

dimana waktu yang digunakan dalam proses pembuatan roti berbagai perlakuan juga 

sama. 

 

1.2.3. Antioksidan 

Antioksidan merupakan molekul yang mampu mencegah maupun menghambat 

terjadinya proses oksidasi bahan kimia lainnya yang dapat menghasilkan radikal bebas. 

Radikal bebas dapat membentuk rantai kimia yang berbahaya bagi kesehatan (Junaidi, 

2007). Antioksidan dapat menghambat atau mencegah radikal bebas dan senyawa 

oksigen reaktif pada kelompok sel tubuh seperti lemak, membran sel serta DNA 

(Sumarny et al. 2012). Antioksidan dapat diperoleh secara alami dalam bentuk vitamin 

yang ada pada buah dan sayur seperti alfatokoferol (vitamin E), betakaroten (vitamin A), 

dan asam askorbat (vitamin C). Pada umumnya antioksidan yang berasal dari tumbuhan 

adalah senyawa fenolik atau polifenolik berupa golongan flavonoid, turunan asam 

sinamat, kumarin, dan tokoferol (Fitri, 2014). 

 

Pada produk bakery, aktivitas antioksidan tergantung pada proses pembuatan dan resep 

yang digunakan. Pada saat proses pencampuran adonan, kandungan antioksidan dapat 
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berkurang (Karrar, 2014). Selain itu suhu pemanggangan juga berpengaruh pada aktivitas 

antioksidan karena proses pemanasan akan menyebabkan kerusakan zat aktif yang ada 

dalam suatu bahan. Penggunaan suhu tinggi pada proses pemanggangan lebih dari 140oC 

dapat menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan (Dewi, et al., 2016). Penentuan 

aktivitas antioksidan didasarkan pada reaksi yang terjadi antara radikal bebas sebagai 

oksidator dan antioksidan sebagai reduktor. Pada umumnya pengukuran aktivitas 

antioksidan dilakukan secara spektrofotometri menggunakan pereaksi DPPH (Sumarny 

et al. 2012). 

 

Penambahan bahan yang mengandung antioksidan pada produk roti dapat berperan 

sebagai agen pereduksi. Agen pereduksi dapat mengurangi berat molekul protein glutenin 

pada adonan roti (Lagrain et al., 2013). Berkurangnya glutenin menyebabkan 

menurunnya kemampuan adonan dalam menahan gas CO2 hasil fermentasi sehingga roti 

yang dihasilkan memiliki volume pengembangan yang tidak maksimal (Mulyani et al., 

2013). Menurut teori Ananingsih & Zhou (2011), antioksidan dapat mengurangi ikatan 

disulfida dan meningkatkan jumlah gugus sulfihidril. Peningkatan gugus sulfihidril 

menyebabkan struktur gluten yang terbentuk tidak kuat  sehingga akan menghasilkan roti 

yang memiliki tekstur keras dan volume pengembangan rendah. 

 

1.2.4. Teh Hijau 

Teh hijau (Camellia sinensis) merupakan jenis teh yang tidak melalui proses oksidasi 

enzimatis sehingga memiliki warna dan cita rasa yang khas. Menurut Bennion (1970), 

pembuatan teh hijau dilakukan dengan cara pemanasan daun teh menggunakan uap air. 

Kemudian daun teh tersebut dikeringkan. Proses ini menyebabkan teh hijau memiliki 

aktivitas antioksidan enam kali lebih besar dibandingkan teh hitam. Berbagai jenis 

polifenol yang ditemukan lebih banyak pada teh hijau daripada teh hitam antara lain 

epigalokatekin galat (EGCG), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat (ECG), dan 

epikatekin (EC). Polifenol yang terdapat dalam jumlah paling besar yaitu EGCG yang 

memiliki aktivitas antioksidan cukup tinggi (Nisak, et al., 2009). Menurut Junaidi (2007), 

teh hijau mengandung 48 – 55% epigalokatekin galat, 9 – 12% epigalokatekin dan 

epikatekin galat, 5 – 7% epikatekin, 3,5 % galokatekin, serta 0,3 – 0,5% asam galat. 
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Kandungan EGCG dalam satu gram teh hijau yaitu sebesar 30 – 50 mg. Katekin pada teh 

hijau bersifat larut dalam air, tidak berwarna, dan memiliki rasa pahit sepat pada seduhan 

teh. Daun teh juga mengandung theobromin, kafein, polisakarida, namun dalam jumlah 

yang sedikit. Kandungan lemak pada daun teh sebanyak 2%, karbohidrat 25%, dan 

protein 15%. Teh hijau tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai minuman, tetapi teh hijau 

juga dapat ditambahkan dalam berbagai produk pangan (Rumiati, 2004). Menurut 

penelitian Ning, et al (2017), semakin banyak jumlah bubuk teh hijau yang ditambahkan 

pada pembuatan roti maka semakin tinggi aktivitas antioksidan pada roti yang dihasilkan.  

 

Kandungan polifenol terutama katekin yang ada dalam teh memiliki banyak manfaat bagi 

kesehatan karena bersifat sebagai senyawa antioksidan. Antioksidan pada teh hijau dapat 

membunuh bakteri penyebab pembengkakan gigi, mencegah penyakit jantung dan 

kanker, serta menurunkan berat badan (Wulandari et al., 2016). Selain itu mengkonsumsi 

teh hijau juga dapat menurunkan kadar kolestrol jahat (LDL), tekanan darah tinggi dan 

resiko terkena stroke (Prabawati, et al., 2015). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh subtitusi tepung mocaf dan 

serbuk teh hijau terhadap karakteristik fisik dan kimia roti manis. 


