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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Penentuan Starter Yoghurt Terbaik 

4.1.1.  Persentase Pengembangan Starter 

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 3, dapat diketahui bahwa pada hari pertama, starter 

yoghurt 50% dan starter yoghurt 25% mengalami pengembangan hingga melebihi 

100%. Namun, pada hari berikutnya, starter yoghurt 50% dan 25%, mengalami 

pengembangan yang tidak stabil. Sedangkan, starter yoghurt 100% dan 75% mengalami 

pengembangan yang terus meningkat hingga hari kelima fermentasi. 

 

Starter sourdough difermentasi dengan menerapkan metode back-slopping. Menurut 

Venturi et al. (2013), back-slopping dalam pembuatan sourdough dilakukan dengan 

mencampurkan adonan yang telah difermentasi dengan adonan yang baru. Adonan 

starter sourdough mengalami fermentasi secara bertahap setiap hari. Selain itu, 

berdasarkan Smid et al. (2014), back-slopping dilakukan untuk meningkatkan 

keberhasilan fermentasi alami serta menyediakan lingkungan yang tepat untuk 

perkembangan optimal mikroorganisme. Maka, starter sourdough alami tidak dapat 

digunakan langsung setelah 1 hari fermentasi karena mikroorganisme di dalamnya 

belum berkembang secara optimal. 

 

Pada hari pertama, starter yoghurt 50% dan 25% mengalami pengembangan yang sangat 

cepat bila dibandingkan dengan starter yoghurt 100% dan 75%. Namun, pada hari 

kedua, pengembangan starter yoghurt 50% dan 25% tidak besar. Hal ini disebabkan 

karena starter yoghurt 50% dan starter yoghurt 25% memiliki tekstur yang lebih encer 

dibandingkan starter yoghurt 100% dan 75%. Semakin rendah konsentrasi yoghurt yang 

digunakan, maka semakin tinggi kandungan air di dalam starter. Hal ini menyebabkan 

proses pengadukan dan aerasi menjadi lebih mudah. Menurut Dalmasso (2009) dalam 

Yann & Pauline (2014), starter liquid dapat membuat bakteri di dalamnya bergerak 

lebih bebas, sedangkan starter yang lebih kental membatasi pergerakan bakteri di 

dalamnya. Karena itu, aktivitas mikroorganisme di dalamnya semakin cepat terjadi, 

namun juga semakin cepat menurun karena substrat yang tersedia lebih sedikit. Hal ini 

akan mempengaruhi kompleksitas karakteristik ekosistem di dalam starter. 
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Perbedaan persentase pengembangan dan kestabilan starter dapat dipengaruhi oleh pH 

dari bahan – bahan yang digunakan. Menurut Carnevalli (2007) dalam Petrulakova et 

al. (2009), starter sourdough mengandung bakteri asam laktat dan yeast. Bakteri asam 

laktat dan yeast membutuhkan pH lingkungan yang cenderung asam untuk bertumbuh. 

Proses formulasi starter di dalam penelitian ini menggunakan yoghurt yang dapat 

memberikan lingkungan asam. Berdasarkan Jay et al. (2005), yoghurt memiliki pH 3,5 

hingga 4,5. Semakin tinggi konsentrasi yoghurt yang digunakan, starter sourdough yang 

dihasilkan akan semakin asam. Maka, starter yoghurt 100% dan starter yoghurt 75% 

memiliki lingkungan yang lebih optimal untuk pertumbuhan bakteri asam laktat dan 

yeast dibandingkan starter yoghurt 50% dan 25%. 

 

4.1.2. Persentase Volume Pengembangan Roti 

Tingkat keaktifan starter dapat terlihat dari persentase pengembangan roti. Berdasarkan 

Tabel 7 dan Gambar 4, dapat diketahui bahwa roti yang menggunakan starter yoghurt 

75%, memiliki persentase pengembangan volume yang tertinggi, yaitu 72,75 ± 4,43 %. 

Hasil tersebut berbeda nyata bila dibandingkan dengan persentase volume 

pengembangan roti yang dihasilkan starter yoghurt 100%, 50% dan 25%. 

 

Adonan dapat mengalami pengembangan karena aktivitas yeast dan bakteri asam laktat 

yang terdapat pada starter sourdough. Disebutkan oleh Cauvain (2003) dalam Katina 

(2005) bahwa fermentasi yang dilakukan yeast akan menghasilkan gas karbondioksida 

yang ditangkap oleh jaringan gluten sehingga adonan mengembang. Yeast yang aktif 

akan semakin optimal memproduksi gas.   

 

Selain aktivitas yeast, aktivitas bakteri asam laktat yang menghasilkan gas 

karbondioksida juga dapat menentukan pengembangan adonan. Bakteri asam laktat 

heterofermentatif dapat memproduksi CO2, asam laktat, dan etanol dari glukosa melalui 

jalur 6-fosfoglukonat/ fosfoketolase (Axelsson, 1998 : Corsetti & Settanni, 2006). 

 

Menurut Clarke et al. (2002) dalam Katina (2005), asam yang terdapat pada starter 

sourdough dapat meningkatkan volume pengembangan roti. Namun, bila tingkat 
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keasamannya terus ditingkatkan, volume pengembangan roti akan berkurang. 

Disebutkan juga oleh Gobetti et al. (1995) dalam Didar & Khodaparast (2010)  bahwa 

tingkat keasaman yang cukup akan meningkatkan kemampuan gluten untuk menahan 

gas. Selama proses fermentasi, asam akan menyebabkan adonan roti mengalami 

pelarutan dan pendegradasian makropolimer gluten. Hal tersebut menyebabkan adonan 

roti memiliki tekstur yang lebih lembut dan elastis serta pengembangan volume yang 

lebih baik (Korakli et al., 2001). Maka, starter yoghurt 75% dapat memberikan 

pengembangan yang terbaik karena memiliki tingkat keasaman yang sesuai. Sedangkan, 

starter yoghurt 100% memiliki tingkat keasaman yang terlalu tinggi sehingga volume 

pengembangan roti berkurang.    

 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan masing – masing starter, maka dapat diketahui 

bahwa starter yoghurt 75% adalah starter yang paling aktif. Selanjutnya, starter yoghurt 

75% digunakan dalam proses formulasi roti sourdough dengan campuran tepung 

kedelai. 

 

4.2. Karakteristik Sensori Roti Sourdough Tepung Kedelai 

Uji pertama yang dilakukan terhadap roti sourdough yang dihasilkan adalah uji sensori. 

Terdapat empat jenis perlakuan roti yang diujikan dalam uji ini yaitu roti sourdough 

tepung terigu, tepung kedelai 10%, tepung kedelai 20% dan tepung kedelai 40%. Uji 

sensoris dilakukan dengan metode hedonik dan sistem ranking terhadap 30 panelis tidak 

terlatih. Uji sensoris meliputi empat aspek yaitu warna, rasa, aroma dan keseluruhan 

(overall) (Meilgaard, 1999). 

 

Hasil penelitian pada Tabel 8 dan Gambar 5 menunjukkan bahwa aroma roti sourdough 

tepung kedelai 10% adalah aroma yang paling disukai panelis. Berdasarkan Akbari et 

al. (2012), roti sourdough dengan substitusi tepung kedelai tetap akan memiliki aroma 

yang baik. Hal ini disebabkan karena starter sourdough mengandung enzim proteolisis 

yang dapat menghasilkan asam amino bebas dan meningkatkan kualitas aroma roti.  

 

Substitusi tepung kedelai hingga 10% masih dapat memberikan rasa roti yang tidak 

langu. Menurut Vuyst & Heysen, 2005 dalam Aida et a.l, 2011, starter sourdough 
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mengandung komponen volatil seperti alkohol, aldehid, keton dan ester yang dapat 

meningkatkan flavor roti yang dihasilkan. Rasa langu pada tepung kedelai berkurang 

karena komponen tersebut. 

 

Roti sourdough tepung kedelai 10% memiliki warna kuning yang tidak pekat dan masih 

dapat diterima oleh panelis (Tabel 8, Gambar 5). Lopez-Guel et al. (2009) dalam 

Espinosa et al. (2011) menyebutkan bahwa semakin tinggi substitusi produk kedelai ke 

dalam roti, warna roti yang dihasilkan menjadi semakin gelap. 

 

Tekstur yang dihasilkan roti sourdough tepung kedelai 10% tidak jauh berbeda dengan 

tekstur roti sourdough tepung terigu (Tabel 8, Gambar 5). Adonan roti sourdough 

tepung kedelai 10% masih memiliki kandungan gluten yang memadai untuk 

menghasilkan roti yang empuk. Semakin tinggi substitusi produk kedelai ke dalam roti, 

maka tekstur roti akan menjadi semakin keras (Espinosa et al., 2011).  

 

Roti sourdough tepung kedelai 40% tidak dapat diterima secara sensoris oleh panelis 

(Tabel 8, Gambar 5). Dalam keempat aspek yang diuji,  roti sourdough tepung kedelai 

40% memiliki nilai yang terendah dan berbeda nyata. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Edema et al. (2005), bila ingin mendapatkan roti dengan gizi dan hasil 

organoleptik yang baik, substitusi tepung kedelai ke dalam adonan tidak lebih dari 10%. 

Maka, penggunaan tepung kedelai sebesar 40% dieliminasi dari proses formulasi roti 

sourdough. 

 

4.3. Karakteristik Fisik Roti Sourdough Tepung Kedelai 

4.3.1. Tekstur 

4.3.1.1. Hardness dan Springiness 

Pengujian terhadap hardness dilakukan selama empat hari penyimpanan. Melalui Tabel 

9 dan Gambar 6, dapat diketahui bahwa selama penyimpanan, nilai hardness roti 

sourdough semakin meningkat. Menurut Cauvain & Young (2001), semua jenis roti 

tawar mengalami peningkatan kekerasan selama penyimpanan. Roti kehilangan 

kelembaban dan terjadi retrogradasi pati dalam roti sehingga tingkat kekerasan roti akan 

meningkat. Proses pengerasan sering disebut dengan staling.  Hal ini terjadi karena 
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adanya perpindahan uap air dari roti tawar ke lingkungannya sehingga menyebabkan 

kadar air menurun dimana penurunan kadar air dapat mempengaruhi penurunan 

keempukan roti tawar. Kadar air dan suhu penyimpanan merupakan faktor penting yang 

mengontrol tingkat retrogradasi.  

 

Selain itu, dapat diketahui juga bahwa roti sourdough terigu memiliki nilai hardness 

yang paling rendah. Sedangkan, nilai hardness tertinggi terdapat pada roti sourdough 

tepung kedelai 20%. Matz (1992) menyebutkan bahwa kekerasan roti tawar ditentukan 

oleh kandungan protein pembentuk gluten, gas yang terbentuk selama proses 

fermentasi, granula pati dan kandungan lemak. Roti sourdough yang hanya 

menggunakan tepung terigu mengandung lebih banyak gluten sehingga tekstur yang 

dihasilkan lebih empuk. Substitusi tepung kedelai yang berupa padatan akan 

mengurangi kandungan gluten dalam adonan. 

 

Proses fermentasi adonan dilakukan oleh mikroorganisme yang berasal dari starter 

yoghurt dimana terdapat yeast dan bakteri asam laktat. Dalam hal ini, starter yoghurt 

yang digunakan sama sehingga bukan merupakan faktor yang menyebabkan perbedaan 

hasil. Gas yang dihasilkan oleh fermentasi mikroorganisme kemudian ditangkap oleh 

jaringan gluten sehingga adonan roti mengembang.  

 

Selain hardness, springiness menjadi salah satu faktor tekstur yang diuji. Menurut 

Matos & Rosell (2012), springiness berhubungan dengan produk roti yang elastis dan 

segar. Semakin tinggi kualitas roti, maka semakin tinggi nilai springiness. Selain itu, 

springiness yang lebih rendah mengindikasikan produk roti yang rapuh.  

 

Berdasarkan Tabel 10 dan Gambar 7, dapat diketahui bahwa nilai springiness setiap 

sampel roti mengalami penurunan selama empat hari penyimpanan. Roti sourdough 

menjadi semakin tidak elastis dan rapuh. Hal ini juga berhubungan dengan retrogaradasi 

pati di dalam roti (Cauvain & Young, 2001). Selain itu, dapat diketahui juga bahwa 

semakin tinggi substitusi tepung kedelai yang digunakan, semakin rendah nilai 

springiness. Penyebabnya adalah kandungan gluten yang semakin rendah.   
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Meskipun proses formulasi roti tidak menggunakan bahan kimia tambahan, seperti 

bread improver, namun roti yang dihasilkan memiliki tekstur yang empuk dan elastis. 

Hasil tersebut nampak terutama pada roti sourdough tepung terigu dan roti sourdough 

tepung kedelai 10%. Corsetti et al. (1998) dalam Katina (2005) menyebutkan bahwa 

roti sourdough mengalami penghambatan retrogradasi pati. Bakteri asam laktat di dalam 

starter sourdough memiliki kemampuan proteolitik dan amilolitik yang menghambat 

proses staling.  

  

4.3.2. Volume Pengembangan 

Volume pengembangan adalah salah satu karakteristik fisik yang penting dalam proses 

formulasi roti. Dalam tahap ini, persentase volume pengembangan yang diukur ada dua 

macam, yaitu persentase volume pengembangan setelah proofing dan setelah 

pengovenan.  

 

Berdasarkan Tabel 11 dan Gambar 8, dapat diketahui bahwa volume pengembangan roti 

sourdough, baik setelah proofing maupun setelah pengovenan, semakin menurun seiring 

dengan substitusi persentase tepung kedelai. Dalam hal ini, gluten adalah faktor yang 

paling mempengaruhi volume pengembangan adonan. Adonan roti sourdough yang 

hanya menggunakan tepung terigu mengandung lebih banyak gluten dibandingkan yang 

mengalami substitusi tepung kedelai. Kieffer (1998) menyebutkan bahwa protein gluten 

dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gliadin dan glutenin. Keduanya menentukan sifat 

viskoelastis dan pengembangan adonan dibawah tekanan rendah yang ditimbulkan 

yeast. Semakin tinggi kandungan protein dalam tepung, semakin baik kemampuan 

gluten menahan gas sehingga semakin besar pula volume roti tawar (Pomeranz, 1964).      

 

4.3.3. Porositas 

Menurut Laconi (1995), volume pengembangan akan dipengaruhi oleh penggunaan 

tepung selain tepung terigu yang tidak mengandung gluten pada komposisi adonan roti. 

Gluten dari tepung terigu bertujuan untuk membentuk lapisan tipis yang mampu 

memerangkap gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi. Gas CO2 tersebut 

akan membentuk gelembung yang selanjutnya memberikan tekstur berpori pada roti 
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(Matz, 1992). Jumlah pori – pori yang dihasilkan menunjukkan banyaknya gelembung 

udara yang dapat ditangkap (Ngozi, 2014). 

 

Hasil penelitian pada Tabel 12, Gambar 13 dan Gambar 14 menunjukkan bahwa roti 

sourdough terigu memiliki  jumlah pori – pori yang paling banyak, namun dengan 

ukuran yang kecil. Sedangkan, roti sourdough tepung kedelai 10% memiliki jumlah pori 

– pori yang lebih banyak dan ukuran yang lebih besar dari roti sourdough tepung 

kedelai 20%. Hal tersebut menunjukkan bahwa roti sourdough tepung terigu memiliki 

struktur crumb yang lebih stabil serta dapat menangkap gas dengan maksimal karena 

kandungan gluten yang lebih tinggi (Matz, 1992). Sedangkan, roti sourdough tepung 

kedelai 10% memiliki tekstur crumb yang lebih kasar. Roti sourdough tepung kedelai 

20% memiliki jumlah pori – pori yang sedikit serta diameter yang kecil karena roti tidak 

dapat mengalami pengembangan maksimal. 

 

4.4. Karakteristik Kimia Roti Sourdough Tepung Kedelai 

4.4.1. Proksimat 

Karakteristik proksimat meliputi kadar air, kadar abu, lemak, protein dan carbohydrate 

by difference. Untuk kadar air, diperoleh hasil pada Tabel 13 dan Gambar 16 bahwa 

kadar air tertinggi terdapat pada roti sordough terigu, kemudian roti sourdough tepung 

kedelai 10%, dan yang terendah adalah roti sourdough tepung kedelai 20%. Tepung 

terigu mengandung kadar air yang lebih tinggi daripada tepung kedelai sehingga roti 

sourdough yang hanya mengandung tepung terigu akan memiliki kadar air yang lebih 

tinggi. Disebutkan oleh Widaningrum et al. (2005) bahwa kadar air tepung terigu adalah 

sebesar 13,2% sedangkan kadar air tepung kedelai adalah sebesar 6,6%.  

 

Persentase kadar abu yang dihasilkan menunjukkan jika kadar abu roti sourdough 

tepung kedelai 20% memiliki nilai yang terbesar yaitu 0,86 ± 0,04 % (Tabel 13, Gambar 

16). Menurut Berk (1992), kadar abu tepung kedelai sebesar 5,2 %. Sedangkan, menurut 

Widaningrum et al. (2005), kadar abu tepung terigu adalah sebesar 0,4%. Maka, 

semakin banyak substitusi tepung kedelai, semakin tinggi kadar abu roti yang 

dihasilkan.  
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Kadar abu dapat mempengaruhi fermentasi yang dilakukan starter sourdough. Molard 

(1994) dalam Katina (2005) menyebutkan bahwa tepung dengan kadar abu yang lebih 

tinggi akan meningkatkan aktivitas metabolik starter sourdough dalam pembentukan 

asam, asam amino, dan komponen volatil. Namun, hal tersebut dapat menghasilkan 

flavor yang terlalu kuat sehingga tidak diterima dan disukai oleh konsumen. 

Ditambahkan oleh Rouzaud & Martinez-Anaya (1997) dalam Katina (2005) bahwa jika 

tepung dengan kadar abu yang lebih tinggi akan meningkatkan intensitas rasa dan 

aroma, maka tepung dengan kadar abu yang lebih rendah akan menghasilkan kualitas 

sensori yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Katina (2005) juga 

menyebutkan bahwa roti sourdough yang menggunakan tepung berkadar abu yang lebih 

rendah akan menghasilkan roti yang lebih lembut dan lebih mengembang.  

 

Kadar protein tertinggi terdapat pada roti sourdough tepung kedelai 20%, dengan nilai 

19,95 ± 0,27 % (Tabel 13, Gambar 16). Semakin banyak substitusi tepung kedelai, 

maka semakin tinggi kadar protein roti sourdough. Menurut Margono et al. (2000), 

tepung kedelai memiliki kandungan protein sebesar 42,88%. Kandungan protein tepung 

kedelai lebih tinggi dibandingkan tepung terigu. Selain itu, berdasarkan jurnal yang 

ditulis oleh Espinosa et al. (2011), penambahan protein kedelai ke dalam roti sourdough 

dapat meningkatkan kualitas protein (Protein Efficiency Ratio dan Net Protein Ratio).  

 

Kadar lemak tertinggi juga terdapat pada roti sourdough tepung kedelai 20%, dengan 

nilai 7,85 ± 0,83 % (Tabel 13, Gambar 16). Menurut Margono et al. (2000), tepung 

kedelai memiliki kandungan lemak sebesar 20,33%. Meski kadar lemaknya tinggi, akan 

tetapi kadar lemak jenuh, kolesterol, dan kalorinya rendah (Winarno, 1993). Disebutkan 

oleh Widaningrum et al. (2005) bahwa kadar lemak tepung terigu hanya 2,3%. 

Sehingga, semakin banyak substitusi tepung kedelai, maka semakin tinggi kadar lemak 

roti sourdough. 

 

Kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada roti sourdough terigu, dengan nilai 45,09 ± 

0,14 % (Tabel 13, Gambar 16). Hal ini disebabkan karena karbohidrat merupakan 

komponen utama di dalam tepung terigu. Berdasarkan Widaningrum et al. (2005), 
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kandungan karbohidrat tepung terigu adalah sebesar 69,3%; sedangkan tepung kedelai 

sebesar 23,3%. 

 

4.4.2. Perubahan Kadar Air 

Kadar air roti sourdough diamati selama empat hari penyimpanan. Hasil penelitian pada 

Tabel 14 dan Gambar 17 menunjukkan bahwa kadar air setiap sampel roti sourdough 

mengalami penurunan. Pada penyimpanan hari ke-4, ketiga sampel roti sourdough 

memiliki kadar air yang tidak berbeda nyata. Kadar air pada roti sourdough menurun 

karena proses staling dimana terjadi perpindahan uap air dari roti tawar ke 

lingkungannya sehingga menyebabkan kadar air roti menurun (Cauvain & Young, 

2001). Roti akan menjadi semakin tidak lembab bila semakin lama disimpan. 

 

Meskipun tidak menggunakan bahan kimia tambahan, roti sourdough dapat bertahan 

hingga empat hari penyimpanan di suhu ruang. Siljestrom et al. (1998) dalam Katina 

(2005) menjelaskan bahwa sourdough dapat mengurangi hidrolisis pati dengan 

menghambat enzim alfa amilase endogen tepung. Hal ini dapat menghambat kristalisasi 

pati dan proses staling. Selain itu, menurut Corsetti et al. (1998) dalam Katina (2005), 

bakteri asam laktat dalam sourdough memiliki kemampuan proteolitik dan amilolitik 

yang efektif menghambat proses staling. 

 

4.4.3. Nilai pH 

Fermentasi starter sourdough didasari oleh fermentasi asam laktat dan fermentasi 

alkohol. Gula digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber energi. Bakteri asam 

laktat yang umum terdapat di dalam starter sourdough dapat memfermentasi pentosa, 

heksosa, sukrosa dan maltosa. Salah satu hasil fermentasinya adalah asam. Hal ini lah 

yang menyebabkan roti yang dihasilkan sejak awal memiliki pH yang rendah (Katina, 

2005). 

 

Selama empat hari penyimpanan setiap sampel mengalami sedikit perubahan pH (Tabel 

15, Gambar 18). Perubahan nilai pH ditunjukkan dengan penurunan pH selama 

penyimpanan. Menurut Doyle & Sperber (2009), produk bakery dapat mengalami 

kerusakan asam (sour spoilage) yang disebabkan oleh bakteri asam laktat. Bakteri asam 
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laktat penyebab kerusakan akan memproduksi asam laktat, off-flavour, lendir dan CO2. 

Maka, nilai pH ini berkaitan dengan jumlah mikroorganisme yang terdapat pada roti 

selama empat hari penyimpanan. Semakin rendah nilai pH, maka semakin tinggi jumlah 

mikroorganisme yang terhitung dalam uji Total Plate Count. 

 

Roti sourdough yang hanya menggunakan tepung terigu memiliki pH yang paling 

rendah selama empat hari penyimpanan (Tabel 15, Gambar 18). Hal ini disebabkan 

karena tepung terigu memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi daripada tepung 

kedelai. Menurut Martinez & Aryana (2003) dalam Katina (2005), proses asidifikasi 

dapat dipengaruhi oleh ketersediaan karbohidrat. Maka, semakin tinggi konsentrasi 

tepung kedelai yang digunakan, ketersediaan karbohidratnya akan semakin berkurang 

sehingga pH menjadi lebih tinggi. 

 

4.4.4. Diskolorisasi Antioksidan 

Kadar antioksidan dalam roti sourdough diamati selama empat hari penyimpanan. Hasil 

penelitian pada Tabel 16 dan Gambar 19 menunjukkan bahwa kadar antioksidan 

tertinggi terdapat pada roti sourdough tepung kedelai 20%. Menurut Cassidy et al. 

(1994), kedelai mengandung zat isoflavon yang berperan sebagai zat antioksidan. 

Isoflavon dapat memberikan efek yang menguntungkan bagi manusia, antara lain 

mengurangi resiko kanker payudara dan prostat, mencegah hiperkolesterolemia. Maka, 

semakin tinggi konsentrasi tepung kedelai yang digunakan, antioksidan yang 

terkandung di dalam roti akan semakin tinggi. 

 

Kadar antioksidan di setiap sampel mengalami penurunan selama penyimpanan (Tabel 

16, Gambar 19). Hal ini dapat terjadi karena antioksidan terpapar dengan oksigen 

selama penyimpanan. Kemasan yang digunakan berupa plastik Polipropilene (PP) dan 

di-seal pada bagian atasnya. Selanjutnya, roti disimpan dalam boks tertutup. Nmun, 

oksigen masih dapat menembus ke dalam kemasan PP dan menyebabkan kerusakan 

pada roti (Allahvaisi, 2012; Cioban et al. 2009).  
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4.5. Total Plate Count Roti Sourdough Tepung Kedelai 

Mikroorganisme yang seringkali sebagai penyebab utama kerusakan dalam produk roti 

adalah jamur. Selain kehilangan nilai ekonomi yang besar, bila dihubungkan dengan 

kerusakan, maka ada kemungkinan bahwa dengan munculnya mikotoksin dapat berasal 

dari jamur yang merupakan hasil metabolisme sekunder (Syarief & Halid, 1991). Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur yaitu suhu, kadar air atau 

kelembapan, O2 dan CO2, nutrisi, cahaya, dan ada tidaknya bahan anti jamur (Fardiaz, 

1992). 

 

Dari hasil penelitian pada Tabel 17, nampak bahwa mikroba mulai tumbuh pada hari 

keempat penyimpanan. Selain itu, substitusi tepung kedelai hingga 20% tidak begitu  

mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada roti sourdough. Hal ini disebabkan karena 

roti sourdough memiliki bahan anti jamur dan anti bakteri. Komponen – komponen 

yang berfungsi sebagai antifungal antara lain asam laktat, asam fenil laktat, dan 

dipeptida cyclo (Rollan et al., 2010). Sedangkan, anti bakteri yang dihasilkan berupa 

bakteriosin, seperti bavarisin dan plantarisin. Antifungal dan anti bakteri pada 

sourdough dihasilkan oleh bakteri asam laktat (Corsetti & Settani, 2006). Maka, roti 

dapat aman dikonsumsi hingga tiga hari penyimpanan pada suhu ruang. 

 

Penelitian yang dilakukan Rehman et al. (2007) menyebutkan bahwa jamur dan bakteri 

mulai terdeteksi pada hari pertama penyimpanan untuk sampel roti tawar kontrol. 

Sampel roti tawar tersebut hanya menggunakan yeast sebagai pengembang, tidak 

menggunakan bahan pengawet dan dikemas di dalam plastik polietana. Pada hari 

pertama penyimpanan, roti tawar memiliki nilai Total Bacterial Count (TBC) sebesar 

1,85 log cfu/g dan nilai Total Mould Count (TMC) sebesar 2,26 log cfu/g. 

 

Nilai Total Plate Count juga berhubungan dengan nilai pH selama penyimpanan. 

Penurunan nilai pH tampak terutama pada hari keempat penyimpanan, dimana mikroba 

mulai tumbuh. Hal ini disebabkan karena roti mengalami kerusakan asam (sour 

spoilage) (Doyle & Sperber, 2009). 

 




