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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Fisik Roti Manis 

4.1.1. Volume Pengembangan  

Salah satu kriteria penting untuk menentukan kualitas dari sebuah roti adalah volume 

pengembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pengembangan yang 

paling tinggi sebesar 262,163 ± 2,478% pada perlakuan kontrol sedangkan volume 

pengembangan yang paling rendah sebesar 220,674 ± 8,250% pada perlakuan Mocaf 

20%. Hal tersebut dapat terjadi karena penambahan tepung mocaf dapat menurunkan 

volume pengembangan dari roti manis. Hal tersebut didukung oleh Yasa (2016) yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan tepung mocaf maka daya kembang roti 

manis yang dihasilkan semakin menurun. 

 

Pada tepung mocaf 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 proses baking di dalam oven (Ulfah, 2013). Semakin rendah kandungan protein / 

gluten dalam adonan roti maka sifat viskoelastis pada saat pembuatan adonan dan 

kemampuan menahan gas CO2 hasil fermentasi akan berkurang (Yulifianti, 2017). 

 

Roti manis dengan penambahan tepung jambu biji merah menunjukkan adanya 

peningkatan volume pengembangan. Jambu biji yang merupakan sumber vitamin C 

ketika ditambahkan dalam pembuatan roti manis dapat meningkatkan volume 

pengembangan dari roti manis yang dihasilkan. Vitamin C yang ditambahkan di dalam 
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pembuatan roti manis mengalami proses oksidasi karena keberadaan oksigen maka akan 

terjadi perubahan bentuk menjadi dehydro-L-ascorbic acid. Dehydro-L-ascorbic acid 

memiliki sifat sebagai agen oksidan didalam adonan roti manis sehingga agen tersebut 

dapat mengoksidasi gugus sulfihidril menjadi bentuk ikatan disulfida. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan jumlah dari gugus sulfihidril akan menurun dan ikatan disulfida akan 

semakin meningkat (Cauvain, 2003). Penambahan tepung jambu biji yang digunakan 

dalam pembuatan roti manis ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah gugus 

sulfihidril sehingga roti manis yang dihasilkan memiliki volume pengembangan yang 

baik dan tidak turun secara signifikan. 

 

Berdasarkan hasil uji korelasi volume pengembangan menunjukkan hubungan yang 

berbanding lurus terhadap pori. Ketika volume pengembangan semakin tinggi maka 

pori dan kadar air juga semakin meningkat. Hasil tersebut didukung dengan penelitian 

Kartiwan (2015) bahwa jumlah dan ukuran pori – pori memiliki hubungan terhadap 

volume pengembangan. Selain itu, volume pengembangan memiliki hubungan yang 

berbanding terbalik terhadap hardness dan aktivitas antioksidan. Hal tersebut berarti 

semakin tinggi nilai volume pengembangan maka hardness dan aktivitas antioksidan 

akan semakin rendah. Penurunan nilai hardness sesuai dengan teori Ardanareswari et 

al., (2018) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai volume pengembangan roti 

manis maka nilai kekerasan dari roti manis tersebut akan semakin rendah. 

 

4.1.2. Rerata Diameter Pori 

Pori – pori roti adalah lubang atau sel berupa udara yang terdapat dalam roti. Sel 

tersebut terbentuk ketika proses fermentasi atau pembakaran berlangsung (Kartiwan, 

2015). Perlakuan M1J2 memiliki rerata diameter yang paling tinggi yaitu sebesar 0,477 

± 0,027 cm. Pori – pori yang memiliki ukuran relatif besar menunjukkan bahwa adonan 

roti memiliki kemampuan yang baik dalam menahan gas yang dihasilkan oleh yeast 

pada proses fermentasi (Kartiwan, 2015). Roti manis dengan perlakuan mocaf 20% 

memiliki rerata diameter yang paling rendah yaitu sebesar 0,393 ± 0,308 cm. Semakin 

tinggi penambahan tepung mocaf yang digunakan dalam pembuatan roti manis maka 

pori roti yang dihasilkan akan semakin kecil dan tidak merata (Bayhaqi, 2017). Ukuran 

pori – pori yang kecil menunjukkan bahwa adonan roti tidak memiliki kemampuan yang 
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baik dalam menahan gas yang dihasilkan saat proses fermentasi. Hal tersebut 

mengakibatkan roti yang dihasilkan memiliki pengembangan yang kurang baik 

(Kartiwan, 2015). Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi memiliki peran 

yang penting dalam pembentukan pori – pori roti (Muthoharoh, 2017). 

 

Roti manis dengan penambahan tepung jambu biji merah menunjukkan adanya 

peningkatan rerata diameter pori. Pori roti manis yang meningkat dengan adanya 

subtitusi tepung jambu biji dapat terjadi karena kandungan vitamin C didalam jambu 

biji. Vitamin C yang ditambahkan di dalam pembuatan roti manis mengalami proses 

oksidasi karena keberadaan oksigen maka akan perubahan bentuk menjadi dehydro-L-

ascorbic acid. Dehydro-L-ascorbic acid memiliki sifat sebagai agen oksidan didalam 

adonan roti manis sehingga agen tersebut dapat mengoksidasi gugus sulfihidril menjadi 

bentuk ikatan disulfida. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah dari gugus sulfihifril 

akan menurun dan ikatan disulfida akan semakin meningkat (Cauvain, 2003). Hal 

tersebut menyebabkan struktur roti menjadi kuat dan kemampuan roti untuk menahan 

gas hasil proses fermentasi meningkat. 

 

Jumlah serta ukuran dari pori – pori roti memiliki hubungan terhadap tingkat 

pengembangan dan tekstur roti (Kartiwan, 2015). Semakin tinggi nilai volume 

pengembangan dari roti manis maka ukuran pori yang dihasilkan roti manis itu sendiri 

akan semakin besar (Sudaryati, 2013). Ukuran pori – pori roti yang tidak rata dapat 

terjadi karena pori memiliki ukuran yang bermacam – macam. Roti dikatakan baik 

ketika memiliki ukuran pori – pori yang kecil namun tersebar merata di seluruh bagian 

(Muthoharoh, 2017).  

  

4.1.3. Tingkat Kekerasan  

Tekstur diuji dengan mengukur tingkat kekerasan (hardness) dari roti manis 

menggunakan texture analyzer. Kekerasan adalah daya tahan dari suatu objek dimana 

objek tersebut diberikan gaya hingga terbentuk adanya perubahan bentuk (deformasi) 

(deMan, 1985). Tingkat kekerasan yang paling tinggi adalah sebesar 2,093 ± 2,522 gf 

pada perlakuan roti manis M2J5. Substitusi tepung mocaf mengurangi gluten yang 

terbentuk sehingga menurunkan volume pengembangan menyebabkan produk semakin 
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padat dan hardness meningkat (Budoyo, 2014). Hal tersebut didukung oleh penelitian 

Ardanareswari et al., (2018) yang menyatakan bahwa semakin besar nilai volume 

pengembangan roti manis maka nilai kekerasan dari roti manis tersebut akan semakin 

rendah. 

 

Waruwu (2015) menyatakan bahwa tepung substitusi yang digunakan memiliki 

kandungan gluten yang rendah sehingga memiliki tingkat kekerasan roti yang lebih 

tinggi. Hal tersebut didukung oleh Ardanareswari et al., (2018) bahwa penambahan 

tepung substitusi menyebabkan roti memiliki nilai kekerasan yang tinggi. Tingkat 

kekerasan roti manis yang meningkat dengan adanya subtitusi tepung jambu biji dapat 

terjadi karena vitamin C yang ditambahkan di dalam pembuatan roti manis mengalami 

proses oksidasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan jumlah dari gugus sulfihifril akan 

menurun dan ikatan disulfida akan semakin meningkat (Cauvain, 2003). Ikatan disulfida 

yang semakin meningkat menyebabkan struktur gluten dalam roti menjadi kuat 

sehingga roti manis yang dihasilkan memiliki tingkat kekerasan yang tinggi. Tingkat 

kekerasan yang semakin tinggi ini dapat disebabkan oleh karena ukuran pori roti yang 

kecil, memiliki struktur roti yang mampat serta sifat elastisitas yang semakin menurun 

(Kartiwan, 2015). 

 

Tingkat kekerasan yang paling rendah sebesar 1,458 ± 1,960 gf pada perlakuan roti 

manis kontrol. Protein tepung gandum yang digunakan ketika ditambahkan dengan air 

pada perbandingan tertentu menyebabkan protein mampu membentuk suatu adonan 

yang memiliki sifat plastis, mampu menahan gas serta mampu membentuk struktur 

spons sehingga menghasilkan roti yang lunak (Waruwu, 2015). Penelitian Rahmah 

(2017) menyatakan bahwa protein dalam roti memiliki peran untuk mengabsorbi air dan 

membentuk gluten yang memiliki fungsi menahan gas CO2 dari hasil fermentasi dan 

mampu membentuk adonan roti yang baik. Semakin rendah penambahan tepung 

substitusi maka kekerasan dari roti akan semakin rendah atau dapat dikatakan tekstur 

roti akan semakin empuk (Mulyani, 2013). Gluten dalam pembuatan roti mampu 

meningkatkan volume pengembangan dan memiliki struktur roti halus dan seragam 

serta memiliki tekstur yang lembut dan elastik (Waruwu, 2015). Tekstur roti yang baik 

ialah memiliki tekstur yang lunak, lembut serta berpori (Rahmah, 2017). 
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4.1.4. Intensitas Warna  

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

faktor yang mempengaruhi keputusan dari konsumen untuk menerima atau tidak benda 

tersebut (Kartiwan, 2016). Pengujian intensitas warna dilakukan menggunakan 

chromameter. Warna yang didapatkan adalah nilai L, a* dan b*. Nilai L menunjukkan 

tingkat kecerahan dan dinyatakan dengan angka 0-100. Nilai L yang rendah 

menunjukkan warna gelap, begitupun sebaliknya (Muthuharoh, 2017). Pelakuan kontrol 

memiliki nilai L yang paling tinggi yaitu sebesar 71,037 ± 0,892. Hal tersebut 

dikarenakan warna pada tepung terigu yang putih sehingga roti yang dihasilkan dengan 

100% tepung terigu murni menghasilkan warna roti yang kuning keemasan (Waruwu, 

2015). Nilai L yang paling rendah yaitu 58,098 ± 0,580 pada perlakuan M2J5. 

Penurunan nilai L cenderung dikarenakan substitusi tepung jambu biji merah. Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Rocha (2015) yang menyatakan bahwa penambahan 

jambu biji menghasilkan warna roti yang lebih gelap. 

 

Warna yang muncul dari nilai a* adalah antara warna kemerahan dan warna kehijauan 

(Muthuharoh, 2017). Nilai a* paling tinggi adalah sebesar 10,218 ± 0,343 pada 

perlakuan M1J5. Nilai a* paling rendah terdapat pada perlakuan kontrol yaitu sebesar -

4,323 ± 0,146. Nilai a* yang bernilai positif menunjukkan warna merah sementara nilai 

a* yang bernilai negatif menunjukkan warna hijau (Budoyo, 2014). Semakin banyak 

tepung jambu biji merah yang ditambahkan maka semakin tinggi nilai a* sehingga roti 

yang dihasilkan akan memiliki warna merah. Warna merah pada penambahan tepung 

jambu biji yang semakin meningkat disebabkan adanya kandungan anthocyanin. Hal 

sesuai dengan penelitian Siqueira (2011) yang menyatakan bahwa warna merah pada 

jambu biji matang disebabkan kandungan anthocyanin. Anthocyanin adalah senyawa 

yang termasuk dalam golongan flavonoid. Anthocyanin adalah senyawa yang berperan 

memberikan warna yang bervariasi dari merah gelap ke ungu dan dari putih ke kuning 

muda. Khoo (2011) menyatakan pigmen lycopene merah melimpah pada buah-buahan 

salah satunya adalah jambu biji merah. Pigmen berwarna merah dalam buah berasal dari 

lycopene, yang juga menjelaskan anthocyanin. 
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Nilai b* menghasilkan warna antara kekuningan hingga kebiruan (Muthuharoh, 2017). 

Nilai b* paling tinggi adalah sebesar 42,792 ± 0,611 pada perlakuan M1J5, Nilai b* 

yang paling rendah adalah sebesar 24,715 ± 1,313 pada perlakuan Kontrol. Nilai b* 

yang bernilai positif menunjukkan warna kuning sementara nilai b* yang bernilai 

negatif menunjukkan warna biru (Budoyo, 2014). Semakin banyak tepung jambu biji 

yang ditambahkan pada roti maka nilai b* akan semakin meningkat. Warna kuning pada 

penambahan tepung jambu biji yang semakin meningkat disebabkan adanya kandungan 

karotenoid. Hal tersebut didukung oleh penelitian Khoo (2011) yang menyatakan bahwa 

buah berwarna oranye seperti jambu biji merah kaya akan kandungan β-karoten. 

Karotenoid berkontribusi pada warna kuning yang ditemukan pada buah dan sayuran 

(Khoo, 2011). 

 

4.2. Karakteristik Kimia Roti Manis 

4.2.1. Kadar Air  

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). Pengujian kadar air yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah thermogravimetri (oven). Prinsip dari metode thermogravimetri ini 

adalah menguapkan air yang terkandung di dalam bahan pangan dengan menggunakan 

proses pemanasan pada suhu 105
0
C selama waktu tertentu hingga mendapatkan berat 

dari bahan 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). 

 

Kadar air yang paling tinggi terdapat pada perlakuan M2J5 yaitu sebesar 29,89 ± 1,24%. 

Sedangkan kadar air yang paling rendah terdapat pada perlakuan M2J2 yaitu sebesar 

27,29 ± 1,50%. Kadar air yang dihasilkan dari semua perlakuan tidak terlalu jauh. Hal 

tersebut disebabkan karena kadar air dari tepung terigu dan tepung mocaf yang 

digunakan tidak jauh berbeda. Kadar air tepung terigu sebesar 11,48% dan tepung 
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mocaf sebesar 11,3%. Perbedaan yang tidak nyata tersebut disebabkan juga karena 

pengaruh daya serap terhadap air pada kedua tepung yang digunakan sama baik pada 

proses pengadonan dan pada saat proses pemanggangan roti manis (Pato, 2011). 

Berdasarkan SNI 01-3840-1995, batas maksimal dari kadar air roti adalah 40% b/b. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa roti manis dalam penelitian ini memenuhi syarat SNI. 

Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa kadar air dari tepung jambu biji adalah sebesar 

8,877 ± 0,004 %. Menurut SNI 01-3751-2006, batas maksimal kadar air pada tepung 

terigu maksimal sebesar 14,5%. Dalam penelitian ini tepung jambu biji memiliki kadar 

air dibawah 14,5% yang berarti tepung jambu biji tersebut sudah memenuhi syarat SNI. 

 

4.2.2. Aktivitas Antioksidan 

Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antioksidan dalam penelitian ini 

adalah larutan DPPH (2,2- diphenyl -1- picrylhydrazyl). DPPH merupakan radikal bebas 

pada suhu ruang. DPPH dapat menerima elektron dan hidrogen radikal untuk menjadi 

molekul yang stabil. DPPH diberi hidrogen oleh antioksidan sehingga membentuk 

DPPH yang terlah tereduksi. Setelah tereduksi akan terjadi perubahan warna dari warna 

ungu menjadi kuning (Soehendro, 2015). 

 

Prinsip metode DPPH dalam uji aktivitas antioksidan yaitu mengukur aktivitas 

antioksidan secara kuantitatif dengan cara mengukur penangkapan radikal DPPH pada 

suatu senyawa yang memilki aktivitas antioksidan menggunakan alat spektrofotometri. 

Prinsip kerja dari pengukuran pengujian ini yaitu terdapat radikal bebas yang stabil. 

DPPH yang telah dicampurkan dengan senyawa antioksidan yang mempunyai 

kemampuan untuk mendonorkan senyawa hidrogen, sehingga senyawa radikal bebas 

tersebut dapat diredam (Ridho, 2013). 

 

Jambu biji merupakan salah satu sumber vitamin C yang baik. Vitamin C yang 

terkandung dalam jambu biji juga berperan sebagai antioksidan (Bushara et al., 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan aktivitas antioksidan (% discoloration) dari tepung jambu 

biji sebesar 92,528 ± 0,020 %. Aktivitas antioksidan (% discoloration) pada roti manis 

yang paling tinggi terdapat pada perlakuan M2J5 yaitu sebesar 17,368 ± 1,469%. 

Sedangkan aktivitas antioksidan (% discoloration) yang paling rendah pada roti manis 
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terdapat pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 12,495 ± 1,026%. Berdasarkan teori 

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

240 mg/100 gram. Setelah dilakukan proses pengeringan kandungan vitamin C menurun 

menjadi 98 mg/100 gram. Proses pemanasan mempengaruhi kapasitas antioksidan dari 

bahan pangan dan mampu berpengaruh negatif terhadap mutu dari bahan pangan 

tersebut (Aisyah, 2015). Penurunan aktivitas antioksidan juga dapat disebabkan oleh 

karena oksidasi. Vitamin C dalam jambu biji yang ditambahkan dapat teroksidasi akibat 

keberadaan oksigen sehingga vitamin C akan berubah bentuk menjadi dehydro-L-

ascorbic acid yang memiliki peran sebagai agen oksidan (Cauvain, 2003). 

 

Penambahan mocaf dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada roti manis yang 

dihasilkan. Berdasarkan penelitian Eleazu (2014) tepung singkong memiliki aktivitas 

antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Pada penelitian 

tersebut juga disebutkan bahwa pada tepung singkong memiliki kandungan flavonoid 

yang lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Flavonoid merupakan antioksidan yang 

larut dalam air yang dapat mencegah kerusakan sel. Hal tersebut didukung oleh 

penelitian Omar (2012) yag menyatakan bahwa singkong memiliki aktivitas antioksidan 

yang baik dan dapat digunakan sebagai sumber antioksidan alami. 

 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi, aktivitas antioksidan memiliki hubungan yang 

berbanding lurus terhadap hardness, pori, kadar air, warna crust L, warna crust a*, 

warna crust b*, warna crumb a* serta warna crumb b*. Aktivitas antioksidan memiliki 

hubungan yang berbanding terbalik terhadap warna crumb L dan volume 

pengembangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ananingsih & Zhou (2011) yang 

menyatakan bahwa aktivitas antioksidan dapat mempengaruhi sifat fisik dari roti manis 

yang dihasilkan seperti volume pengembangan serta tingkat kekerasan dari roti manis 

yang dihasilkan. Roti manis yang memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi akan 

memiliki nilai tingkat kekerasan yang tinggi pula namun volume pengembangan dari 

roti manis yang dihasilkan akan rendah. 


