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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang, perkembangan industri bakery dalam skala rumah tangga 

maupun industri menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Masyarakat Indonesia 

banyak mengenal produk roti (bakery) sebagai makanan selingan atau juga sebagai 

makanan penunjang energi. Beberapa masyarakat juga menyediakan roti sebagai 

pengganti nasi. Alasan roti dapat menjadi pengganti nasi karena roti mudah dibawa dan 

lebih praktis untuk dikonsumsi. Produk bakery disukai dari semua kelompok umur dan 

mencakup berbagai macam produk seperti kue, roti, biskuit dan sebagainya. Permintaan 

dan penerimaan produk roti yang semakin banyak dapat digunakan sebagai media untuk 

fortifikasi dan meningkatkan kualitas nutrisi produk roti tersebut (Singh, 2016). Trend 

saat ini adalah menciptakan produk yang bermanfaat bagi kesehatan. Pengembangan 

pangan fungsional menghasilkan kebutuhan untuk menggunakan bahan baru untuk 

makanan yang memiliki peran untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan konsumen 

(Canja, 2016). Fortifikasi produk makanan menggunakan sumber daya alam (buah, 

sereal, dll.) merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan asupan nutrisi secara 

keseluruhan dengan efek samping yang minimal (Jalal, 2016). Produk baru yang 

mengandung buah-buahan termasuk snack bar, sereal sarapan, makanan dan minuman 

bayi, dan berbagai macam roti. 

 

Terigu sebagai salah satu bahan pangan pokok di konsumsi dengan jumlah yang cukup 

tinggi di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah konsumsi terigu di 

Indonesia adalah dengan memanfaatkan hasil alam yang banyak ditemukan di 

Indonesia. Upaya yang dilakukan adalah penggunaan tepung mocaf (modified cassava 

flour) yang berbahan dasar singkong (Agustina, 2017). Tepung mocaf (modified 

cassava flour) adalah jenis tepung yang terbuat dari ubi kayu (Nusa, 2012). Tepung 

mocaf memiliki kandungan yang berbeda dengan tepung terigu. Perbedaan kandungan 

yang paling utama adalah tepung mocaf tidak memiliki kandungan gluten. Hal tersebut 

didukung oleh penelitian Arlene (2009) dan Agustina (2017) yang menyatakan bahwa 

tepung singkong tidak memiliki kandungan gluten. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Wijayanti (2007), pembuatan roti manis dengan menggunakan tepung non gluten 
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memiliki volume pengembangan yang lebih rendah dibandingkan dengan roti kontrol. 

Tepung ubi kayu lebih fleksibel digunakan sebagai bahan campuran (komposit untuk 

diolah menjadi berbagai produk pangan, terutama sebagai bahan substitusi terigu. 

Aroma khas asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi mampu 

menghilangkan aroma yang tidak disukai dari ubi kayu. Penggunaan mocaf menjadi 

potensial sebagai bahan substitusi tepung terutama terigu untuk produk mie, roti, kue 

basah, dan kue kering (Yulifianti, 2012). 

 

Penggunaan tepung non gluten dapat menurunkan volume pengembangan dari roti. 

Oleh karena itu, ditambahkan agen oksidan alami yang dapat meningkatkan volume 

pengembangan dari roti manis yang diproduksi. Oksidan mampu meningkatkan 

kemampuan pertahanan gas di dalam adonan selama proses fermentasi berlangsung 

(Cauvain, 2003). Oksidan yang paling banyak digunakan dalam industri roti yaitu asam 

askorbat. Asam askorbat adalah vitamin C murni. Asam askorbat merupakan 

pengoksidasi yang kuat dan berfungsi sebagai bahan alami antioksidan (Ogori, 2016). 

 

Buah jambu biji dikenal kaya akan kandungan vitamin C (Wadud, 2017). Vitamin C 

dalam industri bakery memiliki peran sebagai agen oksidan dimana vitamin C tersebut 

teroksidasi sehingga akan berubah bentuk menjadi dehydro-L-ascorbic acid pada saat 

proses pencampuran (Sheikholeslami, 2015). Agen oksidan mampu memberikan efek 

terhadap sifat rheologi dan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan gas di dalam 

adonan selama proses fermentasi berlangsung (Cauvain, 2003). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh aplikasi tepung mocaf sebagai bahan substitusi dari tepung 

terigu serta mengetahui pengaruh dari penambahan tepung jambu biji terhadap 

karakteristik fisik dan kimia roti manis. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Roti Manis 

Roti manis merupakan salah satu jenis roti yang dibuat dari jenis adonan yang manis 

(Sarofa, et al., 2014). Roti manis adalah makanan yang dibuat dari tepung terigu yang 

difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Bahan baku utama yang digunakan 

dalam proses pembuatan roti manis adalah tepung terigu (Halim, 2015). Bahan 



3 
 

pembantu adalah gula, susu skim, shortening, telur dan bread improver (Sarofa, et al., 

2014). Secara garis besar prinsip dari pembuatan roti terdiri dari beberapa proses seperti 

pencampuran, peragian, pembentukan dan pemanggangan (Koswara, 2009). 

 

Tepung yang digunakan untuk membuat roti umumnya adalah tepung yang memiliki 

kandungan protein tinggi yang akan menyebabkan pengembangan yang sangat kuat 

serta keelastikan adonan di dalam gluten. Struktur roti dipengaruhi juga oleh kandungan 

protein dalam tepung. Tepung yang memiliki kandungan protein rendah akan 

menyebabkan struktur roti menjadi mudah hancur (Bennion & Hughes, 1970). Tepung 

terigu memiliki sifat yang istimewa dibandingkan dengan tepung lainnya, yaitu adanya 

gluten. Kandungan gluten merupakan keunikan dalam tepung terigu yang berperan 

dalam menentukan kualitas roti. Gluten adalah komponen protein yang mempunyai sifat 

viskoelastik bila dicampur dengan air, dapat menahan gas yang terbentuk pada saat 

fermentasi, sehingga volume roti dapat mengembang dan menghasilkan pori -pori yang 

seragam dibagian dalam roti (Sarofa, et al., 2014). 

 

Pada pembuatan roti digunakan gluten. Gluten adalah komponen dari senyawa protein 

yang memiliki sifat viskoelastis apabila dicampur dengan air. Gluten mampu menahan 

gas yang dihasilkan pada saat proses fermentasi, sehingga roti mengembang dan 

membentuk pori - pori yang seragam di dalam roti. Gluten memiliki sifat yang elastis 

sehingga adonan roti mampu menahan gas CO2 yang akan membuat adonan roti 

mengembang lebih baik (Sarofa, et al., 2014). Gluten mengandung gliadin dan glutenin. 

Reaksi gliadin dan glutenin dengan air (hidrasi) mampu membentuk massa yang elastis. 

Semakin tinggi kandungan protein gandum didalam suatu tepung maka massa elastis 

yang terbentuk akan semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan oleh kemampuan menahan 

gas yang semakin besar (Bennion & Hughes, 1970). Semakin tinggi kandungan gluten 

di dalam tepung maka tekstur, struktur dan volume pengembangan roti akan semakin 

baik. Gluten bersifat elastis sehingga memungkinkan adonan dapat menahan gas CO2 

dimana akan membuat adonan mengembang lebih baik (Sarofa, et al., 2014). 

 

Kualitas tepung gandum dapat ditingkatkan dengan cara memperkuat gluten 

menggunakan penambahan agen oksidan (Ogori, 2016). Oksidan mampu memberikan 
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efek terhadap sifat rheologi dan dapat meningkatkan kemampuan pertahanan gas di 

dalam adonan selama proses fermentasi berlangsung. Hal tersebut menyebabkan volume 

pengembangan dari roti dapat meningkat (Cauvain, 2003). Oksidan yang paling banyak 

digunakan dalam industri bakery adalah asam askorbat. Asam askorbat digunakan 

dalam produk roti karena sifat oksidasi. Asam askorbat (AsA) teroksidasi oleh enzim 

asam askorbat oksidase (AsAOX) dan berubah bentuk menjadi dehydro-L-ascorbic acid 

(DHAsA) pada saat proses pencampuran. Dehydro-L-ascorbic acid (DHAsA) akan 

mengoksidasi 2 gugus SH (sulfihdril) dari protein gluten membentuk ikatan S-S 

(disulfida). Dari reaksi tersebut struktur dari gluten menjadi lebih kuat. Selain itu asam 

askorbat dapat melembutkan remah dan meningkatkan volume roti (Sheikholeslami, 

2015). 

 

Asam askorbat memiliki efek positif pada pengembangan struktur roti dan volume roti. 

Sifat reologi adonan dapat meningkat dengan penambahan asam askorbat. Produksi roti 

menjadi lebih baik karena penambahan asam askorbat yang dapat memperkuat ikatan 

sulfida dalam rantai peptida. Konversi gugus sulfhidril (SH) menjadi struktur ikatan 

disulfida (S-S) menggunakan asam askorbat digunakan untuk meningkatkan sifat 

reologi roti. Saat ikatan disulfida terbentuk, gluten dalam adonan dapat diperkuat dan 

kemampuan menahan gas dalam adonan meningkat. Berdasarkan hal tersebut volume 

roti dapat meningkat (Topcu, 2017). 

 

1.2.2. Tepung Mocaf 

Tepung mocaf (modified cassava flour) adalah jenis tepung yang terbuat dari ubi kayu 

(Nusa, 2012). Tepung mocaf dihasilkan dari ubi kayu yang didapatkan melalui prinsip 

pemodifikasian sel ubi kayu dengan proses fermentasi. Mikroba yang tumbuh pada saat 

fermentasi akan menghasilkan enzim pektinolitik dan sellulolitik yang mampu 

menghancurkan dinding sel ubi kayu sehingga liberasi granula pati dapat terjadi 

(Rasyita, 2013). Mikrobia juga dapat menghasilkan enzim-enzim yang mampu 

menghidrolisis pati menjadi bentuk gula dan diubah menjadi asam – asam organik 

seperti asam laktat. Hal tersebut menyebabkan karakteristik tepung mocaf yang 

dihasilkan memiliki viskositas yang tinggi, meningkatkan daya rehidrasi dan 

kemudahan melarut. Rasa dari tepung mocaf menjadi netral sehingga dapat menutupi 
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cita rasa singkong sampai 70% (Nusa, 2012). Hal tersebut didukung dengan penelitian 

Rasyita (2013) bahwa senyawa asam yang dihasilkan dari proses fermentasi akan 

menghasilkan aroma dan citarasa yang khas yang mampu menutupi aroma dan citarasa 

khas dari singkong yang tidak disukai. 

 

Tepung mocaf memiliki karakteristik seperti warna putih, lembut dan tidak berbau 

singkong. Tepung mocaf dibuat melalui proses fermentasi atau pemeraman yang 

melibatkan mikrobia atau enzim tertentu yang dihasilkan dari mikrobia itu sendiri. Hal 

tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dari aspek perubahan fisik, kimiawi dan 

mikrobiologis selama proses fermentasi berlangsung. Protein yang terkandung dalam 

tepung mocaf berkisar 1,2%. Sedangkan protein yang terkandung dalam tepung terigu 

berkisar 8-13% (Ratnasari, 2014). 

 

Tepung mocaf memiliki kandungan yang berbeda dengan tepung terigu. Perbedaan 

kandungan yang paling utama adalah tepung mocaf tidak memiliki kandungan zat 

gluten (Ulfah, 2013). Hal tersebut didukung oleh penelitian Arlene (2009) dan Agustina 

(2017) yang menyatakan bahwa tepung singkong tidak memiliki kandungan gluten. 

Gluten merupakan protein yang hanya ditemukan pada terigu. Gluten adalah protein 

yang memiliki sifat elastis ketika bercampur dengan air dan memiliki kemampuan untuk 

menahan gas dihasilkan selama proses fermentasi, sehingga volume roti yang dihasilkan 

dapat mengembang dengan baik dan menghasilkan pori roti yang memiliki ukuran 

seragam (Arimbi, 2013). Gluten terdiri dari gliadin yang berfungsi menentukan struktur 

produk roti dan memberikan kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivitas 

ragi. Glutenin memberikan elastisitas dan kekuatan untuk perenggangan terhadap gluten 

pada saat bercampur dengan air yang berfungsi sebagai kerangka roti dan menahan gas 

CO2 hasil fermentasi. Gas CO2 yang tertahan dalam kerangka jaringan gluten dapat 

lolos kembali apabila kerangka gluten yang terbentuk tidak kuat, akibatnya roti menjadi 

kempes kembali setelah dioven (Ulfah, 2013). 

 

1.2.3. Jambu Biji Merah 

Buah jambu biji merah adalah jenis buah klimakterik dan mudah mengalami 

pembusukan. Kandungan gizi dari buah jambu biji cukup baik. Buah jambu biji dikenal 
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kaya akan kandungan vitamin C, buah jambu biji juga salah satu buah yang menjadi 

sumber zat besi yang baik. Selain itu, jambu biji berdaging merah merupakan sumber 

kalsium, fosfor dan vitamin A yang lebih tinggi. Jambu biji merah mempunyai ciri yang 

khas yaitu memiliki aroma dan rasa yang khas, serta mempunyai daging buah yang 

berwarna merah. Aroma dan rasa yang khas disebabkan oleh adanya kandungan 

senyawa eugenol dalam buah. Buah jambu biji merah mempunyai kandungan vitamin C 

yang tinggi. Kandungan vitamin C pada buah jambu biji merah lebih banyak jika 

dibandingkan dengan buah jeruk (Wadud, 2017). 

 

Jambu biji (Psidium guajava L.) memiliki kandungan zat kimia yaitu kuersetin, 

guajavarin, asam galat, leukosianidin serta asam elagat (Afani, 2016). Jambu biji 

(Psidium guajava L.) adalah tanaman yang mempunyai nilai nutrisi yang tinggi karena 

mempunyai kandungan asam askorbat yang tinggi (50-300 mg/ 100 g), tiga sampai 

enam kali lebih tinggi dari buah jeruk (Thaipong, et al.,2006). Berdasarkan teori 

Bushara et al., (2016), jambu biji yang matang memiliki kandungan vitamin C sebesar 

240 mg/100 gram. Menurut penelitian Yan et al. (2006), jambu biji mempunyai 

komposisi 74-87 % air; 0,5-1,0 % abu; 0,4-0,7 % lemak; dan 0,8-1,5% protein. Selain 

itu buah ini memiliki kandungan vitamin B, beberapa mineral dan riboflavin yang 

cukup tinggi. Asam askorbat merupakan vitamin C murni. Asam askorbat adalah 

pengoksidasi yang kuat dan berfungsi sebagai antioksidan alami (Ogori, 2016). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh aplikasi tepung mocaf sebagai 

bahan substitusi dari tepung terigu serta mengetahui pengaruh dari penambahan tepung 

jambu biji terhadap karakteristik fisik dan kimia roti manis. 


