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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan substitusi tepung terigu dengan biji jali yang telah 

difermentasi dan ditepungkan dalam pembuatan roti manis. Tepung jali fermentasi yang 

disubstitusikan dengan jumlah yang berbeda menghasilkan roti manis dengan 

karakteristik yang berbeda. Rasio tepung jali fermentasi dengan tepung terigu pada 

penelitian ini antara lain 10:90, 20:80 dan 30:70. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu dengan tepung biji jali yang 

difermentasi dengan ragi tape terhadap karakteristik fisikokimiawi dan sensori roti 

manis. 

 

Secara fisik, tepung jali fermentasi butiran tepungnya lebih halus dan memiliki warna 

yang lebih cerah jika dibandingkan dengan tepung jali tanpa fermentasi sebagaimana 

terlihat pada Gambar 6. Hal ini menguntungkan dalam pembuatan roti manis karena 

warna roti manis yang dihasilkan tidak gelap dan dapat mengembang. Hasil analisis 

kimia (kadar air, abu dan protein) pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar air tepung 

jali fermentasi lebih rendah dibandingkan dengan tepung jali tanpa fermentasi. 

Penurunan kadar air pada tepung jali fermentasi merupakan akibat dari perubahan air 

terikat menjadi air bebas selama fermentasi serta adanya proses pengeringan (Syahputri 

& Wardani, 2015). Kadar air yang rendah dapat menyebabkan umur simpan tepung jali 

fermentasi menjadi lebih lama. Kadar abu tepung jali fermentasi lebih tinggi yang 

artinya kandungan mineralnya lebih tinggi pula namun kadar proteinnya lebih rendah 

dibandingkan tepung jali tanpa fermentasi. Hal ini disebabkan akibat pecahnya protein 

menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga terdegradasi (Syahputri & Wardani, 

2015). 

 

4.1. Karakteristik Fisik 

4.1.1. Volume Pengembangan 

Volume pengembangan adalah aspek yang sangat penting dalam menentukan kualitas 

roti manis. Pengembangan merupakan produksi atau penggabungan gas dalam adonan 

roti untuk meningkatkan volume, bentuk dan tekstur. Gas ini harus dipertahankan dalam 

adonan hingga strukturnya terbentuk. Struktur ini dapat terbentuk dengan adanya 
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koagulasi gluten dan protein pada telur serta akibat gelatinisasi pati. Tiga gas utama 

yang berperan dalam pengembangan roti yaitu karbondioksida, uap air dan udara. 

Bagian yang paling penting dari proses pengembangan adalah pembentukan sel udara 

selama pencampuran (mixing). Saat gas pengembang terjebak didalam sel udara dan ada 

proses pemanasan akan menyebabkan adonan membesar atau mengembang (Gisslen, 

2013).   

 

Pada bagian dalam roti manis jika dibelah maka terlihat tekstur berpori yang tersusun 

atas sel udara. Pembentukan sel udara merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pengembangan roti. Sel ini terdiri dari ruang terbuka yang dikelilingi oleh dinding sel 

elastis yan tersusun atas protein gluten atau albumin telur. Ketika gas terbentuk oleh 

adanya agen pengembang (yeast), gas akan tertampung dalam sel udara. Selama proses 

pemanggangan, volume gas akan meningkat akibatnya dinding sel meregang dan 

membesar. Adanya panas selama pemanggangan akan menyebabkan dinding sel 

menjadi kaku sehingga memberikan struktur berongga dan mengembang pada roti 

manis (Gisslen, 2013). 

 

Berdasarkan hasil penelitian volume pengembangan pada Tabel 4, terlihat bahwa 

volume pengembangan keempat sampel berbeda nyata dengan volume pengembangan  

tertinggi diperoleh pada roti manis perlakuan kontrol, yaitu sebesar 203.444 ± 0.418%. 

Hal ini dikarenakan sampel kontrol menggunakan tepung terigu sebanyak 100% dalam 

formulasinya. Sedangkan volume pengembangan terendah terdapat pada roti manis F3 

(30 tepung jali fermentasi : 70 tepung terigu), yaitu sebesar 117.236 ± 0.671%. Volume 

pengembangan roti manis mengalami penurunan seiring dengan penambahan jumlah 

tepung jali. Hal ini dapat terjadi akibat tidak adanya gluten dalam tepung jali.  Namun 

dengan adanya fermentasi pada ada biji jali, pati dipecah menjadi gula sehingga mampu 

memperbaiki sifat pati tepung yang menghasilkan adonan yang lebih mengembang 

dibandingkan adonan dengan tepung jali tanpa fermentasi. Gula yang terkandung pada 

tepung jali fermentasi akan menjadi nutrisi tambahan bagi yeast sehingga saat 

fermentasi adonan roti akan dihasilkan gas karbondioksida yang berperan dalam 

pengembangan adonan. Selain itu, mikroba yang terdapat dalam ragi tape (Aspergillus 

sp dan Rhizopus sp) menghasilkan enzim amilase yang berperan dalam meningkatkan 
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jumlah gula dalam adonan roti (Syahputri & Wardani, 2015). Selama fermentasi biji jali 

berlangsung, mikroorganisme yang tumbuh akan menghasilkan enzim pektinolitik dan 

selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel sehingga terjadi granula pati akan 

melunak. Selain itu, proses fermentasi juga dapat menyebabkan perubahan karakteristik 

dari tepung yang dihasilkan yaitu meningkatkan kemampuan membentuk gel, daya 

rehidrasi dan viskositas adonan (Subagio et al., 2003). 

 

Penurunan volume pengembangan dapat terjadi akibat kandungan antioksidan yang 

tergolong cukup tinggi pada tepung jali. Dibandingkan dengan serealia lainnya, Total 

Phenolic Content pada tepung jali (7.05 mg/g) lebih rendah daripada milet (13.87 

mg/g), sorgum (41.28 mg/g) dan rye (10.26 mg/g), namun lebih tinggi daripada beras 

hitam (3.13 mg/g), beras cokelat (0.54 mg/g), kacang hijau (0.45 mg/g), foxtail millet 

(0.47 mg/g) dan prosomillet (0.29 mg/g) (Choi et al., 2007 dalam Chaisiricharoenkul et 

al, 2011). Antioksidan yang merupakan agen pereduksi pada adonan akan berdampak 

pada penurunan ikatan disulfida (SS) dan meningkatkan jumlah gugus sulfidril (SH) 

adonan. Peningkatan gugus SH menghasilkan jaringan protein yang lebih lemah 

sehingga menurunkan elastisitas adonan (Ananingsih & Zhou, 2012). Hal inilah yang 

menyebabkan kemampuan adonan menahan gas karbondioksida hasil fermentasi yeast 

mengalami penurunan sehingga volume pengembangan roti manis juga menurun. 

 

Menurut Cauvain & Young (2007), pengembangan adonan juga dikontrol oleh sifat 

reologi adonan itu sendiri, yaitu seberapa besar protein gluten terhidrasi dan jaringan 

gluten dapat mengembang. Apabila adonan terlalu kental (kurang air) atau terlalu 

elastis, pengembangan adonan akan terhambat. Selain itu, sel udara di dalam adonan 

roti sebagai hasil dari fermentasi yeast juga berperan dalam pengembangan adonan. 

Gelembung gas nitrogen yang terjebak didalam gluten berperan sebagai situs nukleasi 

dan gas karbondioksida yang diproduksi selama fermentasi secara bertahap terdifusi 

kedalamnya. Seiring dengan gelembung gas nitrogen menerima karbondioksida, adonan 

mulai membesar dan mengembang. Berdasarkan Pyler & Gorton (2002) beberapa faktor 

yang mempengaruhi pengembangan adonan roti antara lain enzim proteolitik yang ada 

pada tepung, yeast, alkohol yang diproduksi selama proses fermentasi, asam organik 
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dan anorganik yang terbentuk, serta peningkatan konsentrasi ion hidrogen yang 

berkembang pada adonan. 

 

4.1.2. Kekerasan (Hardness) 

Hardness merupakan gaya yang dibutuhkan untuk menekan atau mendorong probe 

kedalam roti manis (Bourne, 2002). Pengujian hardness menggunakan alat Llyod 

Texture Analyzer dan dilakukan pada 4 sampel yaitu kontrol, F1, F2, dan F3 pada saat 

sebelum dan sesudah dipanggang. Berdasarkan Tabel 5, saat sebelum pemanggangan 

hasil menunjukkan bahwa roti manis formulasi kontrol tidak berbeda nyata dengan F1 

(10 tepung jali fermentasi : 90 tepung terigu, namun berbeda nyata dengan F2 (20 

tepung jali fermentasi : 80 tepung terigu) dan F3 (30 tepung jali fermentasi : 70 tepung 

terigu). Sedangkan untuk hardness setelah pemanggangan terdapat perbedaan nyata 

antara semua sampel. Hasil menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai hardness 

pada roti manis seiring dengan penambahan proporsi tepung jali fermentasi dalam 

adonan. Menurut Cauvain (2003), nilai hardness yang meningkat dapat terjadi sebagai 

akibat dari peningkatan jumlah ikatan disulfida dan jumlah gugus sulfhidril dalam gluten 

yang mengalami penurunan. Adanya peningkatan jumlah ikatan disulfida ini berdampak 

pada struktur gluten yang menguat sehingga nilai hardness juga meningkat. 

 

Hardness roti manis dipengaruhi oleh volume pengembangannya. Apabila 

dibandingkan, antara hardness dan volume saling pengembangan berbanding terbalik. 

Volume pengembangan yang tinggi memiliki nilai hardness yang rendah yang berarti 

roti manis yang dihasilkan semakin empuk. Hal ini terjadi akibat pembentukan gas 

karbondioksida selama fermentasi dan tertahan oleh gluten sehingga saat adonan 

dipanggang terbentuk struktur berpori. Pada saat pemanggangan, panas yang masuk ke 

adonan menyebabkan gas dan uap air terdesak ke luar adonan, selain itu terjadi 

gelatinisasi pati sehingga struktur seperti busa terbentuk. Struktur berpori seperti busa 

ini membuat roti manis memiliki tekstur yang lembut (Syahputri & Wardani, 2015). 

Menurut Gisslen (2013) selain memperkuat gluten, pengembangan juga melunakkan 

produk. Hal ini karena selama adonan mengembang dinding sel menjadi lebih tipis 

sehingga menghasilkan produk akhir yang lebih mudah dikunyah. Selain itu lemak juga 

mempengaruhui tekstur roti manis. Lemak yang digunakan dalam produk bakeri 
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dinamakan shortening dan termasuk dalam tenderizer. Hal ini karena shortening 

mampu memperpendek jaringan gluten dengan melumasi seluruh adonan sehingga tidak 

saling menempel.  

 

4.1.3. Warna 

Pengukuran warna dilakukan pada roti manis saat sebelum dan sesudah pemanggangan 

dengan menggunakan alat chromameter. Untuk roti manis sebelum dipanggang 

pengukuran dilakukan pada permukaan adonan, sementara setelah pemanggangan 

warna bagian dalam (crumb) roti manis yang diukur. Pada chromameter, nilai L* 

mendeskripsikan tingkat kecerahan sampel (0 untuk warna hitam sampai dengan 100 

untuk warna putih), nilai a* mendeskripsikan jenis warna hijau-merah (- untuk warna 

hijau dan + untuk warna merah), serta nilai b* mendeskripsikan jenis warna biru-kuning 

(- untuk warna biru dan + untuk warna kuning) (HunterLab, 2008). 

 

Berdasarkan Tabel 6, hasil memperlihatkan bahwa antara kontrol dengan roti manis jali 

terdapat perbedaan nilai L*, a*, b*. Nilai L* pada produk semakin menurun seiring 

dengan penambahan tepung jali fermentasi, yang artinya warna produk semakin gelap. 

Hal ini dapat terjadi karena warna tepung jali yang lebih gelap dibandingkan tepung 

terigu akibat proses fermentasi biji jali sebelum ditepungkan. Proses fermentasi 

menyebabkan kadar gula dalam biji jali memingkat sehingga saat pengeringan tepung 

jali menggunakan oven binder, gula akan mengalami karamelisasi sehingga warna 

tepung yang dihasilkan lebih gelap. Semakin banyak penambahan tepung jali 

fermentasi, nilai a* produk semakin meningkat. Artinya, warna produk menjadi 

semakin ke arah merah. Nilai b* produk roti manis menunjukkan adanya penurunan 

akibat penambahan tepung jali fermentasi dimana kontrol memiliki warna yg paling 

kuning. Hal yang sama juga terjadi pada roti manis sesudah pemanggangan. Jika dilihat 

pada sampel roti manis sebelum-sesudah pemanggangan, nilai L*, a*, b* produk 

mengalami penurunan akibat adanya reaksi maillard sehingga warna menjadi semakin 

gelap. Menurut Gisslen (2013) reaksi maillard dapat terjadi apabila pati, protein dan 

gula terkena suhu tinggi. Pencoklatan ini dimulai pada suhu 150°C sebelum bagian 

dalam roti matang sempurna dan terus berlanjut sampai waktu pemanggangan berakhir. 
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4.2. Karakteristik Kimia 

4.2.1. Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu atribut yang memiliki peranan penting dalam 

menentukan kualitas dan umur simpan produk. Berdasarkan Tabel 7, hasil 

memperlihatkan bahwa secara keseluruhan tidak ada perbedaan nyata pada kadar air roti 

manis yaitu berkisar antara 28.347% hingga 29.125%. Tidak adanya perbedaan pada 

kadar air roti manis disebabkan akibat daya serap air tepung terigu dan tepung jali 

hampir sama sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan (Syahputri & Wardani, 

2015). Hal yang sama juga disebutkan oleh Pato (2011) dimana kadar air yang sama 

juga dipengaruhi oleh daya serap terhadap air oleh kedua tepung yang sama pula baik 

pada saat pengadukan adonan maupun pemanggangan. Jika dibandingkan dengan SNI, 

kadar air roti manis jali telah memenuhi persyaratan pada SNI-01-3840-1995 dimana 

maksimal sebesar 40%. 

 

4.2.2. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan jumlah kandungan mineral dalam suatu produk. Kadar abu 

penting untuk dianalisis karena beberapa produk pangan mempunyai kadar mineral 

yang tinggi dan mungkin berbahaya bagi sebagian orang yang tidak dapat mencerna 

mineral tertentu dalam tubuh (Nielsen, 2010). Pengujian kadar abu dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengabuan langsung. Berdasarkan Tabel 8, penambahan tepung 

jali fermentasi tidak memberikan perbedaan nyata pada produk roti manis. Tidak adanya 

perbedaan nyata pada kadar abu roti manis disebabkan karena baik tepung jali maupun 

tepung terigu keduanya memiliki kadar abu yang sama. Menurut Data Komposisi 

Pangan Indonesia (2018), tepung jali dan tepung terigu mengandung kadar abu sebesar 

1%. Kadar abu produk roti manis berkisar antara 0.751% sampai dengan 0.758%. 

Kandungan mineral pada tepung jali berasal dari fosfor, kalium, magnesium dan sulfur 

dalam biji jali (Zhu, 2017). Apabila dibandingkan dengan SNI roti manis, kadar abu 

pada produk roti manis jali sudah memenuhi standar mutu yaitu tidak melebihi 3%.  

 

4.2.3. Kadar Protein 

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian kadar protein menunjukkan bahwa kadar protein 

roti manis mengalami penurunan seiring dengan penambahan tepung jali fermentasi. 
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Sampel kontrol memiliki kadar protein tertinggi yaitu sebesar 11.147% sedangkan F3 

(30 tepung jali fermentasi : 70 tepung terigu) memiliki kadar protein terendah yaitu 

sebesar 9.220%. Hal ini dapat terjadi karena sebelum diolah menjadi tepung, biji jali 

difermentasi terlebih dahulu. Saat proses fermentasi, starter ragi tape khususnya 

Rhizopus sp menghasilkan enzim protease yang akan memecah molekul protein dengan 

menghidrolisis ikatan peptida menjadi senyawa yang lebih sederhana. Protein yang 

telah pecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana ini memungkinkan 

senyawa tersebut terdegradasi karena menguap dan larut dalam air. Selain itu metode 

fermentasi biji jali sebelum ditepungkan juga mempengaruhi kadar protein pada produk 

akhir. Metode fermentasi dengan merendam biji jali dalam larutan ragi tape dapat 

menurunkan kadar protein. Selama perendaman, struktur sel biji jali akan melunak 

sehingga air lebih mudah masuk ke dalam struktur sel serta ikatan struktur protein putus 

sehingga protein terlarut ke dalam air (Syahputri & Wardani, 2015). 

 

4.3. Karakteristik Sensori 

Analisis sensori yang dilakukan menggunakan metode ranking hedonik dengan skor 1-

4. Skor tersebut berarti nilai 1 = sangat tidak suka, nilai 2 = kurang suka, nilai 3 = suka 

dan nilai 4 = sangat suka terhadap produk roti manis. Panelis yang dibutuhkan dalam 

analisis sensori sebanyak 50 orang panelis tidak terlatih. Parameter yang diuji antara 

lain warna, aroma, tekstur, rasa dan overall. Pada Tabel 11, hasil menunjukkan bahwa 

warna yang paling disukai adalah sampel kontrol sedangkan yang paling tidak disukai 

adalah sampel F2 (20 tepung jali fermentasi : 80 tepung terigu). Hal ini menunjukkan 

bahwa panelis lebih menyukai roti manis yang memiliki warna yang cerah. Sampel 

kontrol memiliki nilai L* yang lebih tinggi dibandingkan F2. Sampel F2 memiliki nilai 

L* yang lebih kecil karena adanya penambahan tepung jali fermentasi, yang artinya 

warna produk semakin gelap. Tepung jali fermentasi memiliki warna yang lebih gelap 

dibandingkan tepung terigu karena adanya pemanasan selama pengeringan tepung 

menggunakan oven binder. Selain itu, warna produk yang lebih gelap juga disebabkan 

oleh reaksi maillard (Gisslen, 2013). 

 

Pada atribut aroma yang paling disukai adalah sampel F1 (10 tepung jali fermentasi : 90 

tepung terigu) dan yang paling tidak disukai adalah sampel F3 (30 tepung jali 
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fermentasi : 70 tepung terigu). Pada sampel kontrol dengan F1 serta F2 dengan F3 tidak 

berbeda nyata dan keempat formulasi tidak berbeda secara signifikan. Hal ini berarti 

aroma pada roti manis tidak terlalu berpengaruh pada tingkat kesukaan panelis. Selain 

itu, tepung jali fermentasi tidak menimbulkan aroma khusus yang tidak disukai panelis. 

Menurut Bourne (2002), tekstur merupakan respon indera peraba terhadap rangsangan 

fisik yang terjadi akibat kontak antara makanan dengan bagian tubuh. Pada atribut 

tekstur yang paling disukai adalah sampel F1 (10 tepung jali fermentasi : 90 tepung 

terigu), sedangkan yang paling tidak disukai adalah sampel F2 (20 tepung jali 

fermentasi : 80 tepung terigu). Berdasarkan hasil pengukuran tekstur menggunakan 

texture analyzer, sampel F2 (20 tepung jali fermentasi : 80 tepung terigu) memiliki 

teksur yang lebih keras daripada sampel F1(10 tepung jali fermentasi : 90 tepung terigu) 

sehingga lebih tidak disukai oleh konsumen.  

 

Pada atribut rasa yang paling disukai adalah sampel F1, sedangkan yang paling tidak 

disukai adalah sampel F3 (30 tepung jali fermentasi : 70 tepung terigu). Biji jali sendiri 

rasa agak langu yang mungkin kurang disukai oleh panelis. Karakteristik tepung jali 

yang berbeda dari tepung terigu menjadi faktor utama. Tidak adanya kadungan gluten 

menyebabkan pengembangan adonan yang kurang maksimal. Hal ini secara langsung 

akan berpengaruh terhadap tekstur roti manis yang keras sehingga mengakibatkan 

tingkat penerimaan panelis juga akan menurun. Secara keseluruhan (overall) sampel 

kontrol (0 tepung jali fermentasi : 100 tepung terigu) dan F1 (10 tepung jali fermentasi : 

90 tepung terigu) lebih disukai dibandingkan dengan F2 (20 tepung jali fermentasi : 80 

tepung terigu) dan F3 (30 tepung jali fermentasi : 70 tepung terigu). Untuk produk 

dengan penambahan tepung jali fermentasi, F1 (10 tepung jali fermentasi : 90 tepung 

terigu) lebih disukai oleh panelis dibandingkan dengan F2 dan F3.  

 

 


