
 

11 

4. PEMBAHASAN 
 

Roti harus mengandung empat bahan utama yaitu tepung, yeast, garam, dan air serta 

dapat ditambahkan bahan – bahan lain. Dalam penelitian ini, tepung yang digunakan 

bukan tepung terigu melainkan tepung dari ubi kayu. Dipilihnya tepung dari ubi kayu 

pada produk roti ini karena tingginya kandungan pati yang memiliki arti penting secara 

fungsional, yaitu kemampuan membentuk gel yang ditentukan oleh kandungan amilosa 

dan amilopektin pada pati (Subagio, 2006; Bokanga, 1995). Selain itu, ubi kayu 

digunakan karena mudah didapat dan dapat dikonsumsi oleh siapa saja termasuk 

penderita celiac disease (Kelly et al., 2006). 

 

Dengan berbagai keunggulannya, tepung ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan roti, akan tetapi, lemahnya struktur jaringan dalam adonan dan struktur 

adonan yang kurang seragam mengakibatkan kekuatan adonan yang kurang optimal, 

sehingga menghasilkan roti yang kurang mengembang, sifat crumb yang keras, dan 

pori-pori yang tidak seragam pada roti berbasis tepung ubi kayu (non terigu) (Lopez et 

al., 2004), sehingga diperlukan bahan tambahan berupa senyawa hidrokoloid untuk 

menghasilkan produk yang bermutu optimal, yang dapat meningkatkan viskositas dan 

pengembangan adonan roti non terigu, serta menghasilkan roti dengan pori – pori halus 

dan seragam. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan tiga macam 

hidrokoloid yaitu xanthan gum, guar gum, dan gum arabic. Dari hasil penelitian 

diperoleh bahwa roti ubi kayu dengan hidrokoloid xanthan gum adalah roti yang paling 

disukai oleh panelis dari segi warna, tekstur, dan rasa. 

 

Penggunaan tepung dari ubi kayu ini menyebabkan perubahan karakteristik 

fisikokimiawi dan sensori roti ubi kayu, hal ini disebabkan karena adanya berbagai 

perlakuan dari tepung ubi kayu yaitu tepung dari ubi kayu original, tepung dari ubi kayu 

hasil fermentasi (manifer), tepung dari ubi kayu hasil ekstrusi (ekstrudat), dan tepung 

dari pati tapioka.   
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4.1. Uji Fisik Roti Ubi Kayu Original, Manifer, Ekstrudat, dan Tapioka 

 

4.1.1. Baking Loss  

Baking loss merupakan pengurangan berat roti akibat proses pemanggangan. Dari tabel 

3, baking loss roti ubi kayu original, manifer, ekstrudat, dan tapioka berturut – turut 

adalah 9.83 ± 0.17 %; 8.56 ± 0.28 %; 13.27 ± 0.72 %; dan 12.04 ± 0.80 %. Hal ini 

disebabkan karena adanya kandungan amilosa dalam tepung yang semakin banyak 

sehingga baking loss roti semakin meningkat. Amilosa memiliki sifat cenderung 

mengalami retrogradasi sehingga kemampuan mengikat airnya (WHC) berkurang. 

Sedangkan amilopektin lebih sulit mengalami retrogradasi karena amilopektin memiliki 

percabangan dalam struktur molekulnya, sehingga lebih kuat mengikat molekul air 

(Stephen, 1995). Baking loss roti ekstrudat paling tinggi diantara yang lain. Hal ini 

disebabkan karena tepung yang digunakan adalah tepung hasil ekstrusi dimana 

mengalami pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi dapat menyebabkan pati 

kehilangan kandungannya karena tidak ada struktur dan ikatan hidrogen yang cukup 

kuat untuk mengikat polimer secara bersama-sama sehingga kemampuan mengikat 

airnya (WHC) berkurang.  

 

4.1.2. Hardness, Springiness, dan Adhesiveness 

Tekstur berasal dari bahas latin textura yang berarti gelombang. Pada mulanya istilah 

tekstur hanya digunakan untuk menilai struktur dan penampakan dari kain tenunan. 

Namun sejak tahun 1992 ISO mendefinisikan tekstur sebagai semua atribut mekanikal, 

geometrikal dan penampakan suatu produk yang dapat dipersepsikan oleh reseptor 

mekanik, visual, dan auditori. Tekstur makanan dapat diuji baik secara instrumental 

maupun secara sensoris. Pengukuran tekstur makanan secara instrumental dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat texturometer. Parameter yang dapat diukur oleh 

Texture Profile Analysis (TPA) adalah kekerasan, elastisitas, adhesivitas, kohesivitas, 

brittleness, kekenyalan, dan kelentingan (Rosenthal, 1999). 

 

Kekerasan merupakan karakteristik penting untuk menilai kualitas roti. Kekerasan dapat 

didefinisikan sebagai besarnya gaya yang dibutuhkan untuk menekan makanan. Dari 

tabel 3, kekerasan roti ubi kayu original, manifer, ekstrudat, dan tapioka berturut – turut 
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adalah 9.29 ± 2.96 N; 17.71 ± 1.72 N; 3.48 ± 1.21 N; dan 5.69 ± 0.94 N. Menurut 

Fennema (1985), pada suhu yang tinggi, molekul-molekul pati akan bergerak lebih 

cepat dan tidak terkontrol, sehingga berakibat pada terbukanya ikatan intermolekular 

dan ikatan hidrogennya akan menyerap lebih banyak air, dan roti yang dihasilkan 

menjadi lebih empuk dan lembut. Ini tampak pada tekstur roti ekstudat yang lembut. 

Sedangkan roti ubi kayu manifer memiliki tekstur yang keras. Hal ini disebabkan karena 

roti ubi kayu manifer berasal dari tepung ubi kayu hasil fermentasi, dimana proses 

fermentasi menguraikan struktur yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana 

(lebih pendek). Sehingga pada saat pemanggangan, ikatan intermolekular dan ikatan 

hidrogennya akan sulit menyerap air, dan roti yang dihasilkan menjadi lebih keras. 

 

Rheologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk dan aliran 

dari suatu benda. Cakupan rheologi meliputi benda padat, semi padat dan cair. Istilah 

elastisitas digunakan untuk benda padat sedangkan viskositas untuk benda cair. Elastic 

modulus merupakan rasio atau perbandingan antara stress dan strain. Stress adalah 

besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda. Strain adalah perubahan bentuk benda 

yang disebabkan oleh stess. Sehingga elastisitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

benda untuk kembali ke bentuk asal setelah gaya ditiadakan (Rosenthal, 1999). 

 

Dari tabel 3, elastisitas roti ubi kayu original, manifer, ekstrudat, dan tapioka berturut – 

turut adalah 0.65 ± 0.07; 0.61 ± 0.06; 0.37 ± 0.06; dan 0.79 ± 0.08. Roti tapioka 

memiliki elastistitas paling tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan amilopektinnya 

lebih rendah diantara yang lain. Menurut Lee et al. (2001), rendahnya kandungan 

amilopektin pada pati akan berdampak pada meningkatnya kemampuan penangkapan 

gas sehingga akan menyebabkan elastisitas roti meningkat. Sedangkan roti ubi kayu 

ekstrudat justru memiliki elastisitas paling rendah. Hal ini disebabkan karena tepung 

yang digunakan adalah tepung hasil ekstrusi dimana mengalami pemanasan dengan 

suhu yang sangat tinggi yang mengakibatkan terjadinya gelatinasi pati. Dan pada saat 

proses pemanggangan, akan terjadi gelatinasi pati lagi dan penguapan air sehingga 

berdampak pada roti yang kopong dan elastisitasnya paling rendah.  
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Kelengketan adalah gaya yang dibutuhkan untuk mengatasi gaya tarik-menarik antara 

permukaan makanan yang bersentuhan dengan permukaan bahan misalnya lidah, gigi, 

dan langit-langit mulut (deMan, 1997). Pengujian kelengketan bertujuan untuk 

mengetahui kelengketan roti ubi kayu bagian dalam (crumb) setelah pemanggangan. 

Berdasarkan tabel 3, kelengketan roti ubi kayu original, manifer, ekstrudat, dan tapioka 

berturut – turut adalah 2.45 x 10-4 ± 1.65 x 10-4; 5.14 x 10-4 ± 4.39 x 10-4; 3.7 x 10-4 ± 

2.18 x 10-4; dan 7.14 x 10-5 ± 6.96 x 10-5. Roti tapioka memiliki kelengketan paling 

rendah. Hal ini disebabkan karena roti tapioka berasal dari tepung tapioka dimana 

kandungan amilosanya paling tinggi diantara yang lain. Dengan adanya kadar amilosa 

yang tinggi menyebabkan rotinya menjadi tidak lengket (Suwarno et al., 1982; 

Damardjati, 1995). Sedangkan roti ubi kayu manifer memiliki kelengketan paling 

tinggi. Sifat lengket ini disebabkan oleh fraksi amilopektin yang berikatan membentuk 

struktur cabang dan merupakan fraksi tidak larut (Winarno, 1997). 

 

4.1.3. Porositas dan Pengembangan 

Porositas merupakan struktur berpori pada crumb, dihitung berdasarkan diameter rata - 

rata pori – pori crumb pada luas tertentu (9 cm2). Porositas crumb sangat dipengaruhi 

oleh proses mixing dan proofing. Selama mixing, gas yang terperangkap akan 

membentuk gelembung udara sebagai inti yang kemudian semakin berkembang oleh 

CO2 yang dihasilkan oleh aktivitas yeast. Jaringan tiga dimensi protein akan menjebak 

gas dan mendesak adonan sehingga terbentuk struktur berpori setelah baking (Wang et 

al., 2007). Pada penelitian yang telah dilakukan, masing – masing crumb roti ubi kayu 

membentuk struktur berpori dengan ukuran dan jumlah yang berbeda. 

 

Berdasarkan tabel 3, ukuran pori-pori roti ubi kayu original, manifer, ekstrudat, dan 

tapioka berturut – turut adalah 1.97 ± 0.27 mm; 1.15 ± 0.12 mm; 2.00 ± 0.42 mm; dan 

2.89 ± 0.55 mm. Roti tapioka membentuk pori – pori dengan ukuran yang paling besar. 

Sedangkan roti ubi kayu manifer justru hanya menghasilkan paling pori – pori paling 

kecil. Hal ini disebabkan karena persentase pengembangan roti tapioka lebih tinggi 

daripada roti ubi kayu manifer.  
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Dari tabel 3 juga dapat dilihat, persentase pengembangan roti ubi kayu original, 

manifer, ekstrudat, dan tapioka berturut – turut adalah 50.09 ± 1.38 %; 34.30 ± 1.95 %; 

88.47 ± 9.93 %; dan 72.91 ± 4.07 %. Roti ekstrudat memiliki persentase pengembangan 

paling tinggi dibandingkan yang lain. Hal ini disebabkan karena tepung ubi kayu 

ekstrudat telah mengalami gelatinasi pati sehingga saat proses pemanggangan, air akan 

menembus lapisan luar granula dan granula ini menggelembung luar biasa. Dan roti ubi 

kayu manifer memiliki persentase pengembangan paling rendah. Ini dikarenakan adanya 

kandungan serat yang tinggi sehingga menghambat gelatinasi pati dan berdampak pada 

pengembangan roti yang kecil. Selain itu, proses fermentasi menguraikan struktur yang 

kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana (lebih pendek). Sehingga pada saat 

pemanggangan, ikatan intermolekular dan ikatan hidrogennya akan sulit menyerap air, 

dan menyebabkan roti sulit untuk mengembang (Gaman & Sherrington, 1994).  

 

4.2. Evaluasi  Sensoris Roti Ubi Kayu Original, Manifer, Ekstrudat, dan Tapioka 

 

Persepsi dan penerimaan konsumen terhadap produk roti sangat tergantung pada 

penampakan dan karakteristik crumb (Falcone et al., 2005). Dari hasil penelitian dapat 

diketahui tingkat penerimaan konsumen terhadap produk roti ubi kayu yang meliputi 

overall warna, overall aroma, overall tesktur, dan overall rasa. 

 

Indra penglihatan biasanya memberikan penilaian pertama terhadap suatu bahan 

pangan. Penilaian secara visual meliputi ukuran, bentuk, warna, glossy, dan kejernihan 

(Rosenthal, 1999). Warna merupakan salah satu parameter penting untuk menentukan 

persepsi terhadap kualitas bahan pangan karena penampakan visual dari bahan pangan 

akan menentukan apakah makanan tersebut akan dibeli atau dikonsumsi (Taub & Singh, 

1998). Pada pengujian warna, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis tertinggi adalah 

pada roti tapioka dan dan nilai terendah pada roti ubi kayu ekstrudat. Hal ini disebabkan 

warna putih yang ditimbulkan oleh tepung tapioka menjadikan rotinya menjadi lebih 

menarik. Sedangkan roti ubi kayu ekstrudat memiliki warna kecoklatan yang tidak 

disukai panelis, karena bahan baku dari pembuatan roti ini adalah tepung ubi kayu hasil 

ekstrusi dimana mengalami proses pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi sehingga 
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menyebabkan reaksi maillard yang terjadi akibat pemanasan gula reduksi dengan asam 

amino. 

 

Aroma pada bahan pangan disebabkan oleh senyawa volatil yang terdeteksi oleh indra 

penciuman. Flavor pada roti ubi kayu tebentuk dari reaksi maillard yang terjadi akibat 

pemanasan gula reduksi dengan asam amino. Aroma pada produk bakery dihasilkan 

oleh senyawa maltol dan isomaltol. Kedua senyawa ini menghasilkan aroma manis dan 

karamel yang khas (Kerler & Winkel, 2002; Acree & Teranishi, 1993). Panelis 

memberikan skor tertinggi pada roti ubi kayu original dan nilai terendah pada roti ubi 

kayu ekstrudat untuk penilaian aroma. Penggunaan tepung ubi kayu pada roti ini 

memberikan aroma khas dari ubi kayu. Sedangkan roti ubi kayu ekstrudat memiliki 

aroma yang tidak disukai oleh panelis. Ini disebabkan karena ubi kayu hasil ekstrusi ini 

mengalami proses ekstrusi sehingga menghasilkan aroma asing yang menyengat. Dari 

Tabel 4 dan Gambar 10, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap aroma roti 

ubi kayu dan roti tapioka tidak berbeda nyata. Sehingga dapat diketahui bahwa 

penggunaan tepung ubi kayu dan tapioka pada roti tidak akan mempengaruhi tingkat 

kesukaan panelis terhadap aroma roti ubi kayu. 

 

Dari segi tekstur, panelis paling menyukai tekstur roti ubi kayu original. Hal ini 

disebabkan karena roti yang dihasilkan berpori lebih kecil dan bertekstur lembut. Rasa 

merupakan pengalaman sensoris yang dihasilkan oleh stimulus dari reseptor yang 

berada di lidah, langit – langit mulut, faring, laring, dan daerah sekitar mulut lainnya 

(Taub & Singh, 1998). Empat rasa dasar meliputi manis, asam, asin, dan pahit. Dari segi 

rasa, panelis paling menyukai rasa roti ubi kayu. Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 10, 

tingkat rasa roti ubi kayu berbeda nyata dengan roti ubi kayu manifer dan ekstrudat. 

Namun tidak beda nyata dengan roti tapioka. Penggunaan tepung ubi kayu pada roti 

memberikan rasa khas ubi kayu, sedangkan roti ubi kayu manifer memberikan rasa 

seperti tape dan roti ekstrudat memberikan rasa asing bagi panelis.  

 

Kesatuan interaksi antara sensasi rasa, aroma, dan tekstur akan membentuk keseluruhan 

citarasa produk pangan yang dinilai sebagai tingkat kesukaan atau overall (Saloko et al., 

1997). Berdasarkan pada pengujian aroma, tekstur, dan rasa secara sensoris maka dapat 
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diketahui bahwa penerimaan panelis yang paling baik adalah roti ubi kayu original. 

Dari segi warna, panelis paling menyukai roti tapioka.  

 

Dari hasil analisa fisik dan sensoris diketahui bahwa roti ubi kayu original dan tapioka 

memiliki hasil fisik yang terbaik dan paling disukai oleh panelis. Oleh karena itu, roti 

ubi kayu original dan tapioka digunakan untuk analisa penelitian utama tahap 

selanjutnya. 

 

4.3. Uji Fisik Roti Ubi Kayu Original, Tapioka, dan Ubi Kayu Original-Tapioka 

 

4.3.1. Baking loss 

Baking loss roti ubi kayu original paling rendah dari yang lain. Hal ini disebabkan 

karena kandungan amilosa dalam tepung ubi kayu paling rendah diantara yang lain 

sehingga baking loss roti menurun. Sedangkan baking loss roti tapioka paling tinggi 

diantara yang lain. Hal ini disebabkan karena kandungan amilosa dalam tepung tapioka 

paling tinggi sehingga kemampuan mengikat airnya (WHC) berkurang. Ini sesuai 

dengan teori Stephen (1995) yang menyatakan bahwa amilosa memiliki sifat cenderung 

mengalami retrogradasi sehingga kemampuan mengikat airnya (WHC) berkurang. 

Sedangkan amilopektin lebih sulit mengalami retrogradasi karena amilopektin memiliki 

percabangan dalam struktur molekulnya, sehingga lebih kuat mengikat molekul air. 

 

4.3.2. Hardness, Springiness, dan Adhesiveness 

Menurut Fennema (1985), pada suhu yang tinggi, molekul-molekul pati akan bergerak 

lebih cepat dan tidak terkontrol, sehingga berakibat pada terbukanya ikatan 

intermolekular dan ikatan hidrogennya akan menyerap lebih banyak air, dan roti yang 

dihasilkan menjadi lebih empuk dan lembut. Ini tampak pada tekstur roti tapioka yang 

lebih lembut dibandingkan dengan roti ubi kayu original. 

 

Roti tapioka memiliki elastistitas paling tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan 

amilopektinnya lebih rendah diantara yang lain. Menurut Lee et al. (2001), rendahnya 

kandungan amilopektin pada pati akan berdampak pada meningkatnya kemampuan 
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penangkapan gas sehingga akan menyebabkan elastisitas roti meningkat. Sedangkan roti 

ubi kayu original justru memiliki elastisitas paling rendah.  

 

Roti tapioka memiliki kelengketan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena roti tapioka 

berasal dari tepung tapioka dimana kandungan amilosanya paling tinggi diantara yang 

lain. Dengan adanya kadar amilosa yang tinggi menyebabkan rotinya menjadi tidak 

lengket (Suwarno et al., 1982; Damardjati, 1995). Sedangkan roti ubi kayu original 

memiliki kelengketan paling tinggi. Sifat lengket ini disebabkan oleh fraksi amilopektin 

yang berikatan membentuk struktur cabang dan merupakan fraksi tidak larut (Winarno, 

1997). 

 

Semua jenis roti mengalami peningkatan kekerasan selama penyimpanan. Bahkan 

proses ini tetap terjadi meskipun tanpa terjadi pengurangan kadar air. Roti kehilangan 

kelembaban (uap air) dan terjadi retorgradasi pati dalam roti sehingga tingkat kekerasan 

roti akan meningkat. Proses pengerasan sering disebut dengan istilah stalling (Cauvain 

& Young, 2001). Hal ini tampak pada roti ubi kayu juga mengalami peningkatan 

kekerasan selama tiga hari penyimpanan. Namun tingkat kekerasan roti tapioka lebih 

tinggi daripada roti ubi kayu original. Hal ini dipengaruhi oleh kadar amilosa yang 

tinggi (Suwarno et al., 1982; Damardjati, 1995) 

 

Kualitas bakery akan mengalami penurunan setelah baking. Produk bakery yang 

memiliki kadar air rendah seperti biskuit akan menyerap kelembaban udara di 

sekitarnya sehingga kadar air akan meningkat. Sedangkan pada produk roti terjadi 

drying out atau perpindahan uap air ke udara sekitar sehingga roti menjadi kering. Crust 

kehilangan kerenyahannya dan crumb mengalami penurunan kelembutan (softness) 

sehingga menjadi tidak elastis. Roti rentan terhadap pertumbuhan mikroorganisme 

karena kadar airnya yang tinggi. Apabila kondisi sesuai yaitu suhu 27oC dan Relative 

Humidity (RH) 88% jamur dapat tumbuh pada roti setelah hari ketiga (Rehm & Reed, 

1983). 
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4.3.3. Porositas dan Pengembangan 

Roti tapioka membentuk pori – pori dengan ukuran yang paling besar. Sedangkan roti 

ubi kayu original justru hanya menghasilkan paling pori – pori paling kecil. Hal ini 

disebabkan karena persentase pengembangan roti tapioka lebih tinggi daripada roti ubi 

kayu original. Selain itu, juga meningkatnya kandungan amilopektin pada pati akan 

berdampak pada meningkatnya pembentukan gas dan menurunnya kemampuan 

penangkapan gas (Lee et al., 2001).  

 

Roti tapioka memiliki persentase pengembangan paling tinggi dibandingkan yang lain. 

Hal ini disebabkan karena tepung tapioka lebih cepat mengalami gelatinasi pati 

sehingga saat proses pemanggangan, air akan menembus lapisan luar granula dan 

granula ini menggelembung. Dan roti ubi kayu original memiliki persentase 

pengembangan paling rendah. Ini dikarenakan adanya kandungan serat yang tinggi yang 

dapat menghambat gelatinasi pati sehingga pada saat pemanggangan, ikatan 

intermolekular dan ikatan hidrogennya akan sulit menyerap air, dan menyebabkan roti 

sulit untuk mengembang (Gaman & Sherrington, 1994).  

 

4.4. Uji Kimia Roti Ubi Kayu Original, Tapioka, dan Ubi Kayu Original-Tapioka 

 

4.4.1. Analisa Kadar Air dan Kadar Serat 

Sejumlah air harus ditambahkan dalam adonan untuk menunjang gelatinisasi pati 

selama baking. Selama baking terjadi penguapan air yang mengakibatkan berkurangnya 

sejumlah air dari adonan. Roti ubi kayu original memiliki kadar air yang paling tinggi. 

Tingginya kadar air pada roti bukan disebabkan oleh kandungan air pada tepung 

melainkan disebabkan oleh baking loss. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa roti 

ubi kayu original memiliki baking loss yang rendah. Baking loss pada perlakuan tepung 

tapioka adalah yang paling besar yaitu 12.04 ± 0.80 %. Hal ini mengindikasikan 

tingginya uap air yang hilang selama proses baking sehingga kadar air menjadi lebih 

kecil. Sedangkan baking loss pada perlakuan tepung ubi kayu original lebih rendah dari 

perlakuan tepung tapioka. Dengan demikian air yang hilang selama pengovenan lebih 

kecil, sehingga kadar air menjadi lebih tinggi (Eskin, 1990). 
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Adonan akan kehilangan kadar air selama proses pengovenan. Bagian crust merupakan 

bagian yang paling banyak kehilangan kandungan air, sehingga akan membentuk 

lapisan yang renyah. Apabila kehilangan kadar air terus berlanjut maka akan 

menyebabkan dinding gluten menjadi semakin kaku. Tekanan dari gelembung udara 

dapat meruntuhkan dinding gluten tersebut sehingga gelembung yang satu dapat 

terhubung dengan gelembung yang lain (Cauvain &Young, 2001). Berdasarkan SNI 01-

3840-1995, kadar air maksimal roti manis adalah 40%. Dengan demikian kadar air roti 

ubi kayu original, tapioka, dan ubi kayu original-tapioka sudah memenuhi standar. 

 

Serat kasar adalah makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dimana pada umumnya 

serat kasar tersebut tersusun oleh karbohidrat atau polisakarida. Kandungan serat yang 

tinggi dapat memperbaiki kadar gula darah yaitu berhubungan dengan kecepatan 

penyerapan makanan (karbohidrat) masuk ke dalam aliran darah yang dikenal dengan 

glycaemic index (GI) (Ou et al., 2001). Kadar serat kasar pada roti ubi kayu akan 

mengalami penurunan seiring dengan peningkatan kandungan pati pada tepung yang 

digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tepung ubi kayu original memiliki kadar serat 

kasar lebih tinggi daripada tapioka (Margono et al., 2000). Ini sesuai dengan hasil 

penelitian dimana roti ubi kayu original memiliki kadar serat kasar paling tinggi 

sehingga aplikasi tepung ubi kayu pada pembuatan roti non gluten akan mempengaruhi 

kadar serat kasar roti ubi kayu secara nyata. 

 

4.4.2. Kadar amilosa 

Amilosa memegang peranan penting dalam pembentukan struktur crumb roti. 

Penurunan kekerasan pada crumb menyebabkan crumb menjadi berpori dan lembut. 

Meningkatnya kandungan amilopektin pada pati akan berdampak pada meningkatnya 

pembentukan gas dan menurunnya kemampuan penangkapan gas (Lee et al., 2001). 

 

Kadar amilosa sangat mempengaruhi tekstur roti. Kadar amilosa dalam roti tapioka 

paling tinggi diantara yang lain. Hal ini disebabkan karena roti tapioka berasal dari 

tepung tapioka dimana sebagian besar komponen penyusunnya adalah pati. Kadar 

amilosa yang tinggi dapat menyebabkan roti menjadi tidak lengket, dapat mengembang, 

dan menjadi keras jika sudah dingin (Suwarno et al., 1982; Damardjati, 1995). 
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4.5. Evaluasi  Sensoris Roti Ubi Kayu Original, Tapioka, dan Ubi Kayu Original-

Tapioka 

 

Pada pengujian warna, diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis tertinggi adalah pada 

roti tapioka dan nilai terendah pada roti ubi kayu original. Hal ini disebabkan warna 

putih yang ditimbulkan oleh tepung tapioka menjadikan rotinya menjadi lebih menarik. 

Sedangkan roti ubi kayu original memiliki warna yang kurang disukai panelis yaitu 

kekuningan. 

 

Dari parameter aroma, diketahui bahwa roti ubi kayu orginal-tapioka memiliki skor 

tertinggi dan roti ubi kayu original. Penggunaan tepung ubi kayu original pada roti 

memberikan aroma khas dari ubi kayu. Dari Tabel 7 dan Gambar 14, diketahui bahwa 

tingkat kesukaan panelis terhadap aroma roti ubi kayu original dan roti tapioka tidak 

berbeda nyata. Sehingga dapat diketahui bahwa penggunaan tepung ubi kayu original 

dan tapioka pada roti tidak akan mempengaruhi tingkat kesukaan panelis terhadap 

aroma roti ubi kayu. 

 

Dari segi tekstur, panelis paling menyukai tekstur roti ubi kayu original-tapioka. 

Penggunaan tepung ubi kayu pada roti menghasilkan roti yang berpori lebih kecil dan 

bertekstur lembut. Sedangkan dari segi rasa, panelis paling menyukai rasa roti ubi kayu 

original-tapioka karena penggunaan tepung ubi kayu original pada roti memberikan 

rasa khas ubi kayu.  

 

Kesatuan interaksi antara sensasi rasa, aroma, dan tekstur akan membentuk keseluruhan 

citarasa produk pangan yang dinilai sebagai tingkat kesukaan atau overall (Saloko et al., 

1997). Berdasarkan pada pengujian warna, dapat diketahui bahwa penerimaan panelis 

yang paling baik adalah roti tapioka. Dari segi aroma, tekstur, dan rasa, panelis paling 

menyukai roti ubi kayu original-tapioka. 
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