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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat ketergantungan impor terhadap gandum dan terigu yang tinggi dapat 

memberatkan devisa negara. Data aptindo menyebutkan bahwa kenaikan konsumsi 

terigu nasional pada Januari 2016 sebesar 3,8% atau sekitar 475.500 ton (Anonim, 

2016). Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan 

memanfaatkan bahan pangan lokal seperti umbi-umbian untuk mensubstitusi tepung 

terigu dalam pembuatan produk pangan. Tanaman garut (Marantha arundinaceae, L.) 

merupakan bahan pangan yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena 

berpotensi sebagai pengganti tepung terigu. Tanaman garut menghasilkan umbi garut 

yang dapat diolah menjadi tepung garut dan pati garut. Umbi garut segar dapat 

menghasilkan pati garut dengan rendemen 15%-20% (Rukmana, 2000). 

Pati garut memiliki banyak kegunaan dalam industri pangan tetapi pati garut 

alami memiliki banyak kekurangan pada karakteristiknya sehingga menghambat 

aplikasinya dalam proses pengolahan pangan. Kekurangan pati tersebut antara lain 

pati tidak tahan pada pemanasan suhu tinggi, suspensi pati menghasilkan viskositas 

dan kemampuan membentuk gel yang tidak seragam, pati alami tidak tahan proses 

mekanis, pati tidak tahan asam dan gel pati alami mudah mengalami sineresis. Oleh 

karena itu dilakukan modifikasi pati untuk mengatasi sifat-sifat dasar pati alami yang 

kurang menguntungkan sehingga dapat memperluas penggunaannya dalam bidang 

pangan. Metode modifikasi pati yang biasa dikenal ada tiga macam yaitu modifikasi 

fisik, modifikasi kimia dan modifikasi enzimatis. Penambahan pati termodifikasi 
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pada produk pangan dapat meningkatkan nilai fungsional dan mempunyai 

keunggulan kualitas. Keunggulan penggunaan pati termodifikasi dalam bentuk 

resistant starch dapat menjadikan produk lebih crispy, lebih baik dari segi mouthfeel, 

warna dan flavor bila dibandingkan dengan produk yang ditambahkan traditional 

ingredient seperti serat pangan yang tidak larut (Faridah, 2011). Pati resisten 

merupakan fraksi pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim dalam usus halus 

sehingga mempunyai efek fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan seperti 

pencegahan kanker kolon serta mempunyai efek hipoglikemik (menurunkan kadar 

gula darah setelah makan) dan hipokolesterolemik (Sajilata et al., 2006). Melihat 

manfaat yang penting tersebut, maka pati garut termodifikasi yang mengandung pati 

resisten dapat diaplikasikan dalam produk pangan salah satunya yaitu roti. 

Roti memiliki daya simpan yang relatif pendek karena kadar air dalam roti 

masih cukup tinggi. Pengembangan produk roti menjadi roti kering dapat menjadi 

salah satu alternatif untuk memperpanjang daya simpan roti. Roti kering yang sering 

disebut bagelen adalah produk olahan roti  yang  berupa  roti  kering  yang banyak 

disukai oleh masyarakat. Roti bagelen didapatkan dengan cara memanggang kembali 

roti yang sudah jadi sehingga tercipta roti yang kering seperti yang diinginkan. 

Penelitian ini mengggunakan pati garut termodifikasi sebagai bahan pensubstitusi 

terigu dalam pembuatan roti kering bagelen. Biasanya kekerasan pada roti kering 

menjadi tinggi oleh adanya bahan pensubstitusi tepung terigu. Salah satu cara untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambahkan bahan yang dapat 

memperbaiki tekstur yaitu dengan penambahan kuning telur. 
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Penambahan kuning telur yang berbeda pada pembuatan roti kering bagelen 

ini bertujuan untuk memperbaiki tekstur karena kuning telur mengandung lemak yang 

bersifat plastis sehingga adonan mudah dibentuk dan menghasilkan produk yang 

renyah. Penggunaan lemak dalam pengolahan pangan salah satunya bertujuan untuk 

membuat tekstur menjadi lebih empuk atau lembut  (Ketaren, 1986 dalam Harzau dan 

Estiasih  (2013)). Kuning telur juga berfungsi berfungsi sebagai emulsifier, yang 

mengandung lesitin yang mempunyai peran dapat menghasilkan roti yang lebih 

empuk daripada menggunakan seluruh bagian dari telur serta dapat membantu 

menyebarkan lemak keseluruh bagian adonan dan memperbaiki tekstur. Selain itu 

kuning telur mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh yaitu lemak dan protein 

sehingga dapat menambah nilai gizi dari roti kering bagelen ini. 

1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara substitusi pati garut termodifikasi

dan penambahan kuning telur terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik roti

kering bagelen.

2. Mengetahui pengaruh substitusi pati garut termodifikasi terhadap sifat fisik,

kimia dan organoleptik roti kering bagelen

3. Mengetahui pengaruh penambahan kuning telur yang berbeda terhadap sifat

fisik, kimia dan organoleptik roti kering bagelen
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1.3 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1. Diduga terdapat interaksi antara perlakuan substitusi pati garut dan 

penambahan kuning telur yang berbeda akan mempengaruhi sifat fisik, kimia 

dan organoleptik roti kering bagelen. 

2. Diduga substitusi pati garut termodifikasi akan mempengaruhi sifat fisik, 

kimia dan organoleptik roti kering 

3. Diduga penambahan kuning telur yang berbeda akan mempengaruhi sifat 

fisik, kimia dan organoleptik roti kering bagelen. 

 


