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3. HASIL PENELITIAN 

3.1 Karakteristik Kimia Tepung 

3.1.1. Kadar Air 

Hasil pengujian kadar air serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kadar Air Serbuk teh hijau 

Sampel Kadar Air (%) 

Serbuk teh hijau 7,52 ± 0,34 
Keterangan : 
a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

 

Pada Tabel 3, dapat dilihat bahwa serbuk teh hijau yang diuji memiliki kadar air sebesar 

7,52 ± 0,34%.  

 

3.1.2. Aktivitas Antioksidan  

Hasil pengujian aktivitas antioksidan tepung terigu, tepung mocaf dan serbuk teh hijau 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Aktivitas Antioksidan tepung terigu, tepung mocaf dan serbuk teh hijau 

Sampel Discoloration (%) 

Tepung terigu 26,191 ± 1,084 

Tepung Mocaf  29,711 ± 1,018 

Serbuk Teh Hijau 84,411 ± 1,512 

Keterangan : 
a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

 

Pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa aktivitas antioksidan (% discoloration) tertinggi 

terdapat pada serbuk teh hijau yaitu sebesar 84,411 ± 1,512%, sedangkan aktivitas 

antioksidan (% discoloration) terendah terdapat pada tepung terigu sebesar 26,191 ± 

1,084%, 

 

3.2 Karakteristik Kimia Roti Manis 

3.2.1. Kadar Air 

Hasil pengujian kadar air pada roti manis dengan penambahan tepung mocaf dan serbuk 

teh hijau dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Kadar Air Roti Manis 

Sampel Kadar Air (%) 

KN 27,84 ± 1,37a 

M10 27,93 ± 0,89a 

M20 28,15 ± 1,12a 

M10T0,5 27,93 ± 2,03a 

M10T1 28,59 ± 1,72a 

M20T0,5 29,57 ± 1,49a  

M20T1 29,79 ± 1,54a  

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol  

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

Pada Tabel 5, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan nyata pada kadar air roti manis 

perlakuan kontrol dengan perlakuan penambahan tepung mocaf dan serbuk teh hijau. Roti 

manis dengan penambahan mocaf 20% dan serbuk teh hijau 1% memiliki kadar air 

tertinggi yaitu sebesar 29,79  ± 1,54%. Sedangkan roti manis dengan perlakuan kontrol 

memiliki kadar air terendah yaitu sebesar 27,84  ± 1,37%. 

 

3.2.2. Aktivitas Antioksidan  

Hasil pengujian aktivitas antioksidan pada roti manis dengan penambahan tepung mocaf 

dan serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Aktivitas Antioksidan Roti Manis 

Sampel Discoloration (%) 

KN 12,564 ± 0,902a 

M10 13,416 ± 1,204a 

M20 13,830 ± 1,309a  

M10T0,5 25,262 ± 1,180b 

M10T1 35,074 ± 1,235d 

M20T0,5 29,157 ± 1,068c 

M20T1 36,868 ± 1,249e 

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 
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b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol  

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

 

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan nyata aktivitas antioksidan 

pada roti manis perlakuan kontrol dengan roti manis perlakuan penambahan mocaf 10% 

dan 20%. Namun terdapat perbedaan nyata dengan perlakuan penambahan mocaf 10% 

teh hijau 0,5%, mocaf 10% teh hijau 1%, mocaf 20% teh hijau 0,5%, serta mocaf 20% teh 

hijau 1%.  Pada tabel diatas juga dapat diketahui bahwa kandungan antioksidan (% 

discoloration)  tertinggi ada dalam roti manis dengan perlakuan penambahan mocaf 20% 

dan teh hijau 1% yaitu sebesar 36,868 ± 1,249%, sedangkan aktivitas antioksidan (% 

discoloration) terendah terdapat pada roti manis dengan perlakuan kontrol yaitu sebesar 

12,564  ± 0,902%. 

 

3.3 Karakterstik Fisik Roti Manis  

3.3.1. Hardness 

Hasil pengukuran tingkat kekerasan pada roti manis dengan penambahan tepung mocaf 

dan serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Tingkat Kekerasan Roti Manis 

Sampel Tingkat Kekerasan (gf) 

KN 141,697 ± 10,632a  

M10 157,837 ± 8,617b  

M20 188,305 ± 9,523c  

M10T0,5 195,095 ± 13,058c  

M10T1 211,820 ± 15,597d  

M20T0,5 250,163 ± 9,955e  

M20T1 280,135 ± 21,153f 

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol 

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 
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g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

 

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa terdapat beda nyata pada tingkat kekerasan roti manis 

perlakuan kontrol dengan perlakuan penambahan tepung mocaf dan serbuk teh hijau. Roti 

manis dengan perlakuan penambahan tepung mocaf 20% dan teh hijau 1% memiliki 

tingkat kekerasan paling tinggi yaitu sebesar 280,135 ± 21,153 gf. Sedangkan tingkat 

kekerasan terendah terdapat pada roti manis dengan perlakuan kontrol yaitu sebesar 

141,697 ± 10,632 gf. 

 

Keterangan: 

a. KN          : kontrol  

b. M10        : tepung mocaf 10% 

c. M20        : tepung mocaf 20% 

d. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

e. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

f. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

Gambar 4. Hardness Roti Manis 

 

Pada Gambar 4, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung mocaf dan teh 

hijau yang ditambahkan pada adonan roti maka semakin tinggi pula tingkat kekerasan roti 

manis. Tingkat kekerasan tertinggi terdapat pada roti manis dengan perlakuan 

penambahan tepung mocaf 20% dan teh hijau 1%, sedangkan tingkat kekerasan terendah 

terdapat pada roti manis perlakuan kontrol.  
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3.3.2. Volume Pengembangan 

Hasil pengukuran volume pengembangan pada roti manis dengan penambahan tepung 

mocaf dan serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Volume Pengembangan Roti Manis 

Sampel Volume Pengembangan (%) 

KN 227,504 ± 0,055g  

M10 212,398 ± 0,063f  

M20 202,154 ± 0,046e  

M10T0,5 165,558 ± 0,050d  

M10T1 151,201 ± 0,072c  

M20T0,5 122,881 ± 0,051b 

M20T1 109,455 ± 0,043a 

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol  

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

Pada Tabel 8, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan nyata pada volume pengembangan  

roti manis perlakuan kontrol dengan perlakuan penambahan tepung mocaf dan serbuk teh 

hijau. Volume pengembangan tertinggi terdapat pada roti manis dengan perlakuan kontrol 

yaitu sebesar 227,504 ± 0,055%. Sedangkan volume pengembangan terendah terdapat 

pada roti manis dengan perlakuan penambahan tepung mocaf 20% dan serbuk teh hijau 

1% yaitu sebesar 109,455 ± 0,043%. 

 

Pada Gambar 5, dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi tepung mocaf dan teh 

hijau yang ditambahkan pada adonan roti maka semakin rendah  volume pengembangan 

roti manis. Volume pengembangan tertinggi terdapat pada roti manis dengan perlakuan 

kontrol, sedangkan volume pengembangan terendah terdapat pada roti manis dengan 

perlakuan penambahan tepung mocaf 20% dan teh hijau 1%.  
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Keterangan :  

a. KN           : kontrol  

b. M10         : tepung mocaf 10% 

c. M20         : tepung mocaf 20% 

d. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

e. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

f. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

Gambar 5. Volume Pengembangan Roti Manis 

 

3.3.3. Rata – rata Diameter Pori 

Hasil pengukuran rata – rata diameter pori pada roti manis dengan penambahan tepung 

mocaf dan serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata – rata Diameter Pori  Roti Manis 

Sampel Diameter Pori (cm) 

KN 0,431 ± 0,008f 

M10 0,404 ± 0,008e  

M20 0,384 ± 0,008d 

M10T0,5 0,299 ± 0,011c   

M10T1 0,252 ± 0,015b  

M20T0,5 0,289 ± 0,014c  

M20T1 0,227 ± 0,020a 

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 

b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol  

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 
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g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

 

Pada Tabel 9, dapat dilketahui bahwa terdapat beda nyata pada rata – rata diameter pori  

roti manis perlakuan kontrol dengan perlakuan penambahan tepung mocaf dan serbuk teh 

hijau. Roti manis dengan perlakuan kontrol memiliki rata rata diameter pori paling besar 

yaitu 0,431 ± 0,008 cm. Sedangkan roti manis dengan perlakuan penambahan tepung 

mocaf 20% dan serbuk teh hijau 1% memiliki rata rata diameter pori terkecil yaitu sebesar 

0,227 ± 0,020. 

 

 

3.3.4. Warna 

Hasil pengukuran warna pada bagian crust dan crumb roti manis dengan penambahan 

tepung mocaf dan serbuk teh hijau dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Intensitas Warna  Roti Manis 

Intensitas 

Warna 

Sampel Bagian 

Crust Crumb 

L KN 67,084 ± 4,891c 70,094 ± 3,248c 

M10 66,901 ± 0,644c 63,244 ± 5,889b  

M20 61,012 ± 3,901b  61,628 ± 5,285ab 

M10T0,5 63,218 ± 1,972b 61,586 ± 0,809 ab  

M10T1 61,654 ± 2,218b 60,915 ± 1,696 ab   

M20T0,5 60,026 ± 1,224a  61,288 ± 0,457 ab  

M20T1 56,883 ± 1,805a  58,223 ± 0,823a  

a* KN 3,805 ±  0,344f -4,230 ± 0,137a 

M10 3,634 ± 0,294f  -3,171 ± 0,294b  

M20 3,036 ± 0,281e -2,818 ± 0,196c  

M10T0,5 1,357 ± 0,126d -4,363 ± 0,048a 

M10T1 0,865 ± 0,080c  -4,428 ± 0,042a  

M20T0,5 - 0,692 ± 0,061b  -4,291 ± 0,068a  

M20T1 -1,194 ± 0,103a  -4,341 ± 0,100a  

b* KN 31,155 ± 1,467b 24,390 ± 1,171b 

M10 33,158 ± 1,675c  23,458 ± 1,378ab 

M20 34,113 ± 1,688c  22,816 ± 0,653a  

M10T0,5 30,534 ± 0,575b  23,638 ± 0,569ab 

M10T1 28,725 ± 0,609a  23,738 ± 0,456ab 

M20T0,5 29,078 ± 0,641a  23,049 ± 0,871a  

M20T1 28,212 ± 0,787a  23,383 ± 0,999ab  

Keterangan : 

a. Semua nilai yang dicantumkan adalah nilai rata-rata ± standar deviasi. 
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b. Nilai huruf superscript yang berbeda pada satu kolom menunjukkan adanya perbedaan yang nyata 

antara perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan menggunakan uji Duncan.  

c. KN          : kontrol  

d. M10        : tepung mocaf 10% 

e. M20        : tepung mocaf 20% 

f. M10T0,5 : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 0,5% 

g. M10T1    : tepung mocaf 10%, serbuk teh hijau 1% 

h. M20T0,5 : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 0,5% 

i. M20T1    : tepung mocaf 20%, serbuk teh hijau 1% 

 

Pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa nilai L roti  manis perlakuan kontrol pada bagian crust 

berbeda nyata dengan roti manis M20, M1T0,5, M1T1,M2T0,5 dan M2T1, sedangkan 

pada bagian crumb roti manis kontrol berbeda nyata dengan roti manis berbagai macam 

konsentrasi tepung mocaf dan serbuk teh hijau. Nilai L tertinggi terdapat pada roti manis 

perlakuan kontrol yaitu sebesar 67,084 ± 4,891 untuk bagian crust dan 70,094 ± 3,248 

untuk bagian crumb, sedangkan nilai L terendah terdapat pada M20T1 yaitu sebesar 

56,883 ± 1,805 untuk bagian crust dan 58,223 ± 0,823 untuk bagian crumb. Nilai a* 

tertinggi terdapat pada roti manis perlakuan kontrol bagian crust yaitu sebesar 3,805 ±  

0,344, sedangkan untuk bagian crumb terdapat pada roti manis perlakuan penambahan 

mocaf 20% yaitu sebesar -2,818 ± 0,196. Nilai a* terendah terdapat pada roti manis 

dengan perlakuan M20T1 yaitu sebesar -1,194 ± 0,103 pada bagian crust, sedangkan pada 

bagian crumb terdapat pada M10T1 yaitu sebesar -4,428 ± 0,042. Pada bagian crust, nilai 

b* tertinggi terdapat pada roti manis dengan perlakuan penambahan mocaf 20% yaitu 

sebesar 34,113 ± 1,688. Sedangkan nilai b* tertinggi pada bagian crumb terdapat pada 

roti manis dengan perlakuan kontrol yaitu sebesar  24,390 ± 1,171. Nilai b* terendah 

terdapat pada roti manis dengan perlakuan M20T1 yaitu sebesar 28,212 ± 0,787pada 

bagian crust, sedangkan pada bagian crumb terdapat pada M20 yaitu sebesar 22,816 ± 

0,653. 
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3.4.Analisa Korelasi 

Tabel 11. Korelasi Antioksidan, Warna, Hardness, Volume Pengembangan dan Pori Roti 

 Antioksidan 
Warna 

Crust  L 

Warna 

Crust a* 

Warna 

Crust b* 

Warna 

Crumb 

L 

Warna 

Crumb 

a* 

Warna 

Crumb 

b* 

Hardness 
Volume 

Pengembangan 

Diameter 

Pori  

Antioksidan 1 -0,611** -0,910** -0,782** -0,546** -0,666** -0,060 0,825** -0,916** -0,970** 

Warna Crust L -0,611** 1 0,689** 0,393* 0,707** 0,181 0,102 -0,718** 0,673** 0,657** 

Warna Crust 

a* 

-0,910** 0,689** 1 0,744** 0,545** 0,592** 0,154 -0,933** 0,988** 0,910** 

Warna Crust 

b* 

-0,782** 0,393* 0,744** 1 0,099 0,835** -0,222 -0,589** 0,731** 0,722** 

Warna Crumb 

L 

-0,546** 0,707** 0,545** 0,099 1 -0,067 0,360* -0,580** 0,558** 0,617** 

Warna Crumb 

a* 

-0,666** 0,181 0,592** 0,835** -0,067 1 -0,276 -0,399** 0,566** 0,589** 

Warna Crumb 

b* 

-0,060 0,102 0,154 -0,222 0,360* -0,276 1 -0,216 0,182 0,126 

Hardness 0,825** -0,718** -0,933** -0,589** -0,580** -0,399** -0,216 1 -0,928** -0,827** 

Volume 

Pengembangan 

-0,916** 0,673** 0,988** 0,731** 0,558** 0,566** 0,182 -0,928** 1 0,932** 

Diameter Pori -0,970** 0,657** 0,910** 0,722** 0,617** 0,589** 0,126 -0,827** 0,932** 1 

Keterangan : 

** menunjukkan interaksi signifikansi pada level 0,01 (99%) 

*menunjukkan interaksi signifikansi pada level 0,05 (95%) 
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Pada Tabel 11 dapat dilihat bahwa antioksidan memiliki hubungan berbanding lurus 

hardness. Semakin tinggi  antioksidan maka semakin tinggi nilai hardness roti manis. 

Selain itu, antioksidan memiliki hubungan berbanding terbalik dengan intensitas warna 

L,a*, b* baik pada bagian crust maupun crumb.  Antioksidan juga memiliki hubungan 

berbanding terbalik dengan volume pengembangan dan rata – rata diameter pori roti 

manis. Semakin tinggi antioksidan maka volume pengembangan semakin rendah dan 

diameter roti manis semakin kecil. 

 

Dari Tabel 11 juga dapat dilihat bahwa volume pengembangan memiliki hubungan 

berbanding lurus dengan warna dan diameter pori roti. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi volume pengembangan maka diameter pori roti manis semakin besar. 

Selain itu, volume pengembangan juga memiliki hubungan berbanding terbalik dengan 

antioksidan dan hardness. Semakin tinggi volume pengembangan roti manis maka 

antioksidan dan nilai hardness akan semakin rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


