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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Garut 

 Tanaman garut merupakan tanaman umbi-umbian yang sudah 

dibudidayakan di pedesaan sejak dahulu dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

karbohidrat alternatif. Tanaman yang memiliki nama latin Maranta arundinacea 

Linn ini tumbuh tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan dikenal dengan 

nama lokal, misalnya sagu Betawi, sagu Belanda, ubi sagu, arerut atau arirut 

(Melayu); angkrik, arus, irut, jelarut, larut, erut (Jawa); larut atau patat sagu 

(Sunda); arut, selarut atau laru (Madura); labia walanta (Gorontalo); huda sula 

(Ternate), peda sula(Halmahera); dan sebagainya (Rukmana, 2000).  

Kedudukan tanaman garut dalam sistematika (Taksonomi) tumbuh-

tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Divisi  : Spermatophyta 

 Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Marantaceae 

Genus  : Maranta 

Spesies  : Marantha arudinaceae Lin. 

 

 

 

    

    

 

Gambar 1. Tanaman garut (Anonim, 2014 )  
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Tanaman garut merupakan tumbuhan herba merumpun dan menahun. 

Batangnya tumbuh tegak yang merupakan kumpulan pelepah daun saling tumpah 

tindih secara beraturan sehingga disebut batang semu. Tinggi tanaman dapat 

mencapai 1,0-1,5 meter, tergantung tingkat kesuburan tanah. Daunnya berbentuk 

oval yang tersusun dalam tangkai. Helai daun memiliki panjang 10-15 cm, lebar 

3-10 cm, berwarna hijau, bertulang daun sangat banyak dan cetaknya sejajar. 

Tanaman garut mempunyai sistem perakaran serabut. Rhizomanya mula-mula 

berupa batang yang merayap (stolon) kemudian menembus ke dalam tanah dan 

secara bertahap membengkak menjadi suatu organ yang berdaging. Rhizoma garut 

berbentuk khas (spesifik) yaitu melengkung seperti busur tanah. Rhizoma 

memiliki panjang 20-40 cm, dengan diameter 2-5 cm, berwarna putih, berdaging 

tebal dan terbungkus oleh sisik yang saling menutupi. Sifat khas tanaman garut 

adalah mempunyai toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ternaungi, 

sehingga tanaman ini dapat ditanam di pekarangan dan kawasan hutan 

(agroforestry). Tanaman garut dapat dijadikan tanaman sela (intercroping) di 

perkebunan karet, kelapa, jeruk, kawasan hutan jati atau hutan pinus serta 

tanaman tahunan lainnya (Rukmana, 2000). 

Umbi garut segar mengandung nutrisi yang cukup tinggi sebagai bahan 

pangan, yaitu 19,14% - 21,7% pati, 1,0% - 2,2% protein, 69,0% - 72,0% air, 0,6% 

- 1,3% serat, 1,3% - 1,4% kadar abu, serta sedikit gula (Rukmana, 2000). Umbi 

tanaman garut adalah sumber karbohidrat yang memiliki kandungan indeks 

glisemik rendah (GI=14) dibanding  jenis umbi-umbian yang lain, sehingga sangat 

bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk penderita diabetes atau penyakit 
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kencing manis (Marsono, 2002). Umbi garut mempunyai beberapa komponen 

kimia sebagai berikut : 

Tabel 1.  Komposisi Kimia Umbi Garut  

Komposisi Jumlah (%) 

Pati 

Air 

Protein 

Lemak 

Serat 

19,4 – 21,7 

0,6 – 2,2 

69 – 72 

0,1 – 0,3 

1 - 3 

 Sumber : Rukmana (2000).  

2.2 Pati 

Pati merupakan karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. 

Amilosa adalah bagian polimer linier dengan ikatan α-(1,4) unit glukosa yang 

memiliki derajat polimerisasi setiap molekulnya yaitu 102-104 unit glukosa 

sedangkan amilopektin merupakan polimer α-(1,4) unit glukosa yang memiliki 

percabangan α-(1,6) unit glukosa dengan derajat polimerisasi yang lebih besar 

yaitu 104-105 unit glukosa. Bagian percabangan amilopektin terdiri dari α-D-

glukosa dengan derajat polimerisasi sekitar 20-25 unit glukosa (Kusnandar, 2010). 

Menurut Smietana dan Wronkowska. (2004), pati digolongkan menjadi 

empat berdasarkan tingkat daya cernanya, kecepatan pelepasan molekul glukosa 

saat terhidrolisa serta tingkat daya serap pati di dalam usus halus, yaitu: 

a. Pati cepat tercerna (Readily Digestible Starch/RDS), secara cepat 

meningkatkan kadar glukosadan hormone insulin dalam darah setelah makanan 

tersebut dikonsumsi. Makanan seperti ini memiliki indeks glikemik yang tinggi 

(Chung, 2005). Makanan yang mengandung pati ini akan dicerna tidak lebih 

dari 20 menit (Smietana dan Wronkowska, 2004). 

b. Pati lambat tercerna (Slowly Digestible Starch/ SDS), pati ini membutuhkan 

waktu yang lama untuk dicerna yaitu sekitar 3 jam (Smietana dan 
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Wronkowska, 2004), pelepasan glukosa lebih lambat, serta mencegah 

terjadinya hiperglikemik (Chung et al., 2005). 

c. Pati yang tahan degradasi oleh enzim amilase (Resistant Starch/RS), pati ini 

lebih tahan terhadap hidrolisa asam, pati ini membutuhkan waktu lebih dari 3 

sampai 6 jam untuk dirombak (Smietana dan Wronkowska, 2004). 

d. Very Resistant Starch (VRS), pati jenis ini baru akhir-akhir ini diketahui dan 

diteliti lebih lanjut. Pati ini tidak dapat tercerna walaupun sudah 24 jam bahkan 

lebih, berada di dalam sistem pencernaan (Smietana dan Wronkowska, 2004).  

Syarat mutu pati garut yang memenuhi SNI 01-6057-1999 yaitu meliputi 

berbentuk serbuk halus dengan lolos ayakan 100 mesh minimal 95%, kadar air 

maksimal 16%, kadar serat kasar maksimal 1%, tidak terkontaminasi benda asing 

dan serangga, tidak dicampuri jenis pati lainnya, serta memiliki derajat crq1asam 

maksimal 4 ml N NaOH/100g, serta residu SO2  maksimal 30 mg/g (SNI, 1999). 

2.3 Pati Termodifikasi 

 Menurut Pomeranz (1991) dalam Kusnandar (2010) secara umum pati 

alami memiliki beberapa kekurangan yang sering menghambat aplikasinya dalam 

proses pengolahan pangan, diantaranya adalah:  

1. Mayoritas pati alami menghasilkan suspensi pati dengan viskositas dan 

kemampuan membentuk gel yang tidak seragam. Hal ini karena 

gelatinisasi pati alami dipengaruhi oleh iklim dan kondisi fisiologis 

tanaman.  

2. Mayoritas pati alami tidak tahan pada pemanasan suhu tinggi. Pada proses 

gelatinisasi, biasanya akan terjadi penurunan kekentalan suspensi pati 

(viscosity breakdown) dengan meningkatnya suhu pemanasan. Apabila 
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dalam proses pengolahan digunakan suhu tinggi, maka dihasilkan produk 

dengan kekentalan yang tidak sesuai. 

3. Pati yang tidak tahan kondisi asam. Pati mudah mengalami hidrolisis pada 

kondisi asam yang mengurangi kemampuan gelatinisasinya. Pada 

kenyataannya banyak produk pangan yang bersifat asam dimana 

penggunaan pati alami sebagai pengental menjadi tidak sesuai, baik 

selama proses pengolahan maupun penyimpanan. Misalnya, apabila pati 

alami digunakan sebagai pengental pada pembuatan saus, maka akan 

terjadi penurunan kekentalan saus selama penyimpanan yang disebabkan 

oleh hidrolisis pati. 

4. Pati alami tidak tahan proses mekanis, viskositas pati akan menurun 

dengan adanya proses pengadukan atau pemompaan. 

5. Kelarutan pati yang terbatas di dalam air. Kemampuan pati akan 

membentuk tekstur yang kental dan gel akan menjadi masalah apabila 

dalam proses pengolahan diinginkan konsentrasi pati yang tinggi, namun 

tidak diinginkan kekentalan dan struktur gel yang tinggi. 

6. Gel pati alami mudah mengalami sineresis (pemisahan air dari struktur 

gelnya) akibat terjadinya retrogradasi pati, terutama selama penyimpanan 

dingin. Retrogradasi terjadi karena kecenderungan terbentuknya ikatan 

hidrogen dari molekul amiosa dan amilopektin selama pendinginan, 

sehingga air akan terpisah dari struktur gelnya. Sineresis akan menjadi 

masalah apabila digunakan pada produk pangan yang harus disimpan pada 

suhu rendah. 
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Beberapa kekurangan pati tersebut menjadi alasan untuk melakukan 

modifikasi pati. Pati termodifikasi merupakan pati yang telah mengalami 

perlakuan secara fisik ataupun kimia yang bertujuan untuk mengubah salah satu 

atau lebih sifat fisik atau kimia yang penting dari pati (Cui, 2006). Beberapa 

keunggulan pati termodifikasi dibandingkan pati alami antara lain pati modifikasi 

dapat memiliki sifat fungsional yang tidak terdapat pada pati alami, pati 

modifikasi dapat lebih luas penggunaannya dalam skala industri besar, memiliki 

sifat yang lebih konsisten sehingga memudahkan pengontrolan dan pembuatan 

produk dengan kualitas bagus (Eliasson, 2004). 

2.4 Metode Modifikasi Pati  

 Modifikasi pati yang biasa dikenal ada tiga macam, yaitu modifikasi 

kimia, modifikasi enzimatis dan modifikasi fisik. 

2.4.1 Modifikasi Kimia 

2.4.1.1 Hidrolisis Asam 

 Biasanya dihidrolisis menggunakan asam klorida. Mulanya pati 

dipanaskan sampai suhu 37°C, kemudian ditambahkan asam klorida, selanjutnya 

dipanaskan kembali dan ditambahkan etanol 80%. Kemudian disentrifus agar 

padatan pati dan cairan terpisah. Endapan pati modifikasi yang diperoleh dicuci 

dengan air sampai bebas ion klorida dan dikeringkan sampai kadar airnya 10%. 

Pati modifikasi yang dihasilkan dari hidrolisis dengan asam ini bersifat lebih 

mudah larut, lebih encer dan mempunyai berat molekul rendah (Koswara, 2006). 

2.4.1.2 Cross Linking 

 Pati direaksikan dengan senyawa-senyawa yang dapat membentuk ikatan 

silang pada pH dan suhu tertentu. Senyawa yang dapat digunakan antara lain 
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efiklorohidrin, trimeta fosfat, di-aldehid, vynil sulfon, epoksida, aldehid dan 

POCl. Pati modifikasi yang dihasilkan lebih kental dibandingkan pati alami. Cara 

ikatan silang yang biasanya diaplikasikan yaitu pati ditambahkan air sehingga 

membentuk suspensi yang kental, ditambahkan NaOH sampai pHnya 9.0. 

Selanjutnya ditambahkan senyawa pembentuk ikatan silang seperti yang di atas. 

Kemudian dinetralkan menggunakan asam klorida selanjutnya disentrifugasi 

untuk memisahkan padatan pati modifikasi. Selanjutnya dicuci dengan air untuk 

menghilangkan ion klorida, dijemur sampai kering, lalu digiling dan diayak 

kembali. Pada industri pangan, pati ikatan silang ini digunakan untuk pet filling 

pada sop kaleng, saus, salad dressing, pudding instan dan lain sebagainya 

(Koswara, 2006). 

2.4.1.3 Oksidasi 

Pati dioksidasi menggunakan oksidan seperti H2O2, kalium permanganate, 

ammonium persulfat, natrium hipoklorida dengan kadar tertentu yang diizinkan 

oleh FDA (Food Drug Administration), BPPOM atau Badan tertentu di setiap 

negara yang bersangkutan. Pati teroksidasi bersifat memiliki kekuatan regang 

yang rendah, transparan dan viskositasnya menurun. Pati teroksidasi sangat baik 

digunakan untuk industri kertas, lem dan tekstil (Koswara, 2006). 

2.4.2 Modifikasi Enzimatis 

 Prinsipnya ikatan glikosidik pada rantai pati dipotong menggunakan enzim 

α-amilase dan β-amilase, untuk menghasilkan dekstrin maupun glukosa. Glukosa 

yang dihasilkan biasanya digunakan sebagai barrier pada industri convectionary, 

namun ada pula yang diisomerkan menjadi fruktosa menggunakan bantuan enzim 

glucose isomerase (Koswara, 2006). 



12 

 

2.4.3 Modifikasi Fisik 

2.4.3.1 Pregelatinisasi 

 Pati dimasak pada suhu pemasakan kemudian dikeringkan dengan 

dilewatkan di drum dryer. Pati modifikasi yang dihasilkan dapat larut dalam air 

dingin sehingga cocok digunakan untuk makanan instan. HFS (High Fructose 

Syrup) digunakan sebagai pemanis pengganti gula pasir (Koswara, 2006), 

2.4.3.2 Hydrothermal Treatment (HT) 

 Hydrothermal treatment merupakan salah satu teknik modifikasi pati 

secara fisik melalui pengaturan kadar air dan suhu. Modifikasi melalui HT terbagi 

menjadi HMT (Heat Moisture Treatment) dan annealing 

a. HMT (Heat Moisture Treatment) 

 Granula pati (yang telah diketahui kadar airnya) ditambahkan air sampai 

kadar airnya <35% (w/w) dan diseimbangkan (equilibrium) kadar air pati tersebut 

selama kurun waktu tertentu (15 menit-16 jam). Kemudian dipanaskan pada 

kisaran suhu (84-120◦C) atau di bawah suhu gelatinisasi pati yang dimodifikasi. 

Pati HMT kemampuan pembengkakan granula dan pelepasan amilosanya 

menurun, peningkatan suhu gelatinisasi pati dan viskositas pasta pati, stabilitas 

pati pada suhu tinggi meningkat, serta meningkatkan kemampuan retrogradasi 

(Chung et al., 2008). 

b. Annealing 

Annealing merupakan salah satu teknik modifikasi pati secara fisik 

menggunakan air dan panas (HT) dengan cara mempertahankan pati dengan kadar 

air sekitar 40-60% (w/w) pada suhu di bawah suhu gelatinisasi pati tetapi di atas 

suhu transisi gelas selama periode waktu tertentu. Pati modifikasi yang dihasilkan 
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dari metode ini memiliki sifat suhu gelatinisasi yang semakin meningkat, 

viskositas pasta pati meningkat dan meningkatkan kemampuan retrogradasi pati 

(Chung et al., 2008). 

2.4.3.3 Autoclaving-Cooling Cycling Treatment 

 Cara yang digunakan adalah memanaskan suspensi dalam air sampai 

granulanya membengkak (swelling), selanjutnya digelatinisasi menggunakan 

autoclave kemudian didinginkan dan disimpan pada suhu refrigerasi. Semakin 

banyak pengulangan autoclaving-cooling, maka kadar pati resisten semakin 

meningkat (Sajilata et al., 2006). 

2.5 Roti Kering Bagelen 

Roti  kering bagelen  adalah  produk  olahan  roti  yang  berupa  roti  

kering  yang banyak disukai. Roti bagelen didapatkan dengan cara memanggang 

kembali roti yang sudah jadi sehingga tercipta roti yang kering seperti yang 

diinginkan (Arsyaf, 2012). Hasil produk jadi dari roti kering ini mirip dengan kue 

kering dan sesuai dengan definisi kue kering sehingga pendekatan dari SNI yang 

dipakai yaitu memakai SNI kue kering. Syarat mutu roti kering menurut SNI  01-

3840-1995 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2. Syarat mutu roti kering menurut SNI 01-2973-1992 

No Kriteria uji Klarifikasi 

1 Air Maksimum 5% 

2 Protein Minimum 9% 

3 Lemak Minimum 9,5% 

4 Karbohidrat Minimum 70% 

5 Abu Maksimum 1,6% 

6 Logam berbahaya Negatif 

7 Serat pangan Maksimum 0,5% 

8 Kalori (Kal/100g) Minimum 40 

9 Bau dan rasa Normal 

10 Warna Normal 

Sumber: SNI 01-2973-1992 
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2.6 Bahan dalam Pembuatan Roti Kering 

 Bahan  baku  yang  digunakan  dalam  pembuatan  roti  terdiri  dari  bahan 

utama  dan  bahan  tambahan.  Bahan  utama  yang  diperlukan  terdiri  dari  

tepung terigu, air, ragi roti (yeast)  dan garam. Bahan tambahan yang digunakan 

antara lain gula, susu skim, shortening, kuning telur, dan bread improver (Arsyaf, 

2012). 

2.6.1 Tepung Terigu 

Tepung terigu merupakan suatu hasil penggilingan dari biji gandum 

dengan ukuran partikel tertentu. Komposisi unsur gizi yang terkandung di dalam 

tepung terigu, dapat dilihat dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Gizi Tepung Terigu 

No Unsur Gizi Kadar/100 g  Bahan 

1. Kalori (Kal)  365,00 

2. Protein (g) 8,90 

3. Lemak (g) 1,30 

4. Karbohidrat (g)  77,30 

5. Kalsium (mg)  16,00 

6. Fosfor (mg)  106,00 

7. Zat Besi (mg) 1,20 

8. Vitamin A (SI) 0,00 

9. Vitamin B1 (mg) 0,12 

10. Vitamin C (mg) 0,00 

11. Air (g)  12,00 

12. Bdd (g)  100,00 

Sumber: Budiyanto (2004) 

Umumnya, dalam pembuatan roti digunakan tepung terigu protein tinggi 

untuk mendapatkan volume yang besar, tetapi ada kemungkinan roti menjadi alot. 

Oleh karena itu, dalam pembuatan roti perlu penambahan bahan lain yang 

berfungsi untuk mengempukkan roti seperti gula, margarin atau mentega dan 

kuning telur degan komposisi tertentu (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Gluten 

yaitu jenis protein dalam terigu yang terdiri dari gliadin dan glutenin sekitar 85% 
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dan yang 15% protein lain seperti albumin, globulin, peptida, asam amino dan 

enzim. Gluten berpengaruh terhadap daya elastisitas dalam adonan serta 

kekenyalan makanan atau menghasilkan sifat viskoelastis, sehingga adonan terigu 

dapat dibuat lembaran, digiling dan mengembang (Utami, 2010). Menurut 

Astawan (2005) semakin kuat gluten menahan gas CO2 maka volume roti akan 

semakin mengembang.  

Mengembangnya volume adonan mengakibatkan roti yang telah dioven 

menjadi mekar. Hal ini terjadi karena struktur berongga yang terbentuk di dalam 

roti. Gluten berkontribusi pada kekuatan struktur adonan. Gluten bersifat elastis 

dan praktis. Adonan roti mengembang karena produksi gas dari ragi dan 

gelembung udara yang terperangkap dalam kantong kecil saat pengulenan, 

mengembangkan dan merenggangkan lembaran gluten keluar dan keatas. 

Kemudian saat kenaikan suhu saat pemanggangan, uap air bersama dengan 

karbondioksida dan etanol akan memuai dan menyebabkan gluten mengembang. 

Struktur produk roti terbentuk ketika panas pemanggangan mengkoagulasi protein 

dan menggelatinisasi pati (Brown, 2000 dalam Aisyah, 2016). Pada roti, tepung 

terigu diperlukan bersama bahan lainnya untuk membentuk adonan dan 

merupakan bahan dasar yang penting dalam pembuatan roti. Biasanya 

penggunaan tepung terigu dalam pembuatan roti sebesar 100% (Koswara, 2009). 

2.6.2 Ragi 

 Fungsi utama yeast dalam pembuatan roti adalah untuk mengembangkan 

adonan, membangkitkan aroma dan rasa dengan cara memecah gula/pati untuk 

menghasilkan CO2 sebagai pelunak gluten, menghasilkan etyl alcohol sebagai 

pemberi flavor pada proses fermentasi (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Dalam 
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adonan proses fermentasi, ragi mengubah gula dan karbohidrat menjadi gas 

karbondioksida (CO2) dan alkohol. Terbentuknya zat inilah yang menjadikan 

adonan mengembang dan beraroma khas ketika dipanggang (Apriyantono, 2009). 

Ragi yang digunakan dalam pembuatan roti manis sebesar 2,0% (Koswara, 2009). 

Ragi dalam pembuatan roti dibuat dari sel khamir Saccharomyces 

cereviceae. Ragi akan memfermentasi gula sehingga menghasilkan CO2 yang 

digunakan untuk mengembangkan adonan dan memperlunak gluten dengan asam 

yang dihasilkan. Gula ini dapat berasal dari tepung, yaitu sukrosa atau dari gula 

yang sengaja ditambah ke dalam adonan. Pada ragi terdapat beberapa enzim yaitu 

protease, lipase, invertase, maltase dan zimase. Protease memecah protein dalam 

tepung menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh sel khamir untuk 

membentuk sel baru. Enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan 

gliserin. Invertase memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Maltase 

memecah maltosa menjadi glukosa dan zimase memecah glukosa menjadi alkohol 

dan CO2 (Koswara, 2009). Reaksi yang dihasilkan dari aktifitas enzim invertase, 

maltase, dan zymase adalah 

C12H22O11+H2O  2 C6H1206 

Sukrosa + air gula invert (glukosa dan 

fruktosa) 

C6H12O6 2 C2H5OH+2 CO2 

Dekstrosa etyl alcohol dan karbodioksida 

(Wahyudi, 2003) 
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2.6.3 Garam 

Garam berfungsi menstabilkan kekokohan gluten di dalam menahan gas 

sehingga adonan tidak mudah turun. Fungsi lainnya, garam memperbaiki citarasa 

roti menjadi lebih gurih dan lebih awet (Sutomo, 2008). Pemakaian garam dalam 

keadaan normal berkisar 1,5 - 2%. Pemakaian garam lebih rendah dari 1,5% akan 

memberi rasa hambar, sedangkan pemakaian lebih dari 2% akan menghambat laju 

fermentasi (Yayath, 2009). 

2.6.4 Gula 

 Gula sangat penting peranannya dalam pembuatan roti, diantaranya 

sebagai makanan ragi, memberi rasa, mengatur fermentasi, memperpanjang umur 

roti, menambah kandungan gizi, membuat tekstur roti menjadi lebih empuk dan 

memberikan warna cokelat yang menarik pada roti (Mudjajanto dan Yulianti, 

2004). Gula dalam pembuatan roti berfungsi sebagai sumber energi bagi ragi. 

Residu gula yang tidak habis dalam proses fermentasi akan memberikan rasa 

manis dan warna kecoklatan (golden brown) pada roti. Gula juga berperan pada 

proses pewarnaan kulit (karamelisasi gula) pada pembakaran di oven. Pada 

pembuatan roti manis, gula yang digunakan sebanyak 10% - 30% dan optimum 

pada kisaran 15% - 25% dari berat tepung. Pemakaian gula lebih dari 8% pada roti 

tawar akan memberikan sifat empuk yang berlebihan sehingga bentuk roti tidak 

tegar, sedangkan pada roti manis sifat empuk terjadi pada kadar gula 15% ke atas. 

Peningkatan jumlah gula dalam adonan harus diimbangi dengan penambahan 

jumlah ragi agar proses fermentasi tidak terganggu (Yayath, 2009). 

http://dutapulsa.tk/
http://okrek.com/shop/new-products.php
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2.6.5 Telur 

Telur merupakan bahan pangan yang kaya akan zat gizi. Komposisi kimia 

bagian-bagian telur ayam (dalam 100g) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Kandungan Gizi Telur Ayam (dalam 100g) 

Nutrisi Putih telur Kuning telur Telur utuh 

Air (g) 88,6          49,0 74,4 

Protein (g) 10,6 16,1 12,3 

Karbohidrat (g)   0,8   0,5   0,7 

Abu (g)   0,5   1,6   0,9 

Lemak (g)   0,1 34,5 11,9 

(Seuss-Baum, 2007) 

Telur ayam terdapat dua jenis yaitu telur ayam kampung (buras) dan telur 

ayam negeri (ras). Telur ayam kampung harganya lebih mahal dibandingkan telur 

ayam negeri karena penawarannya yang sangat terbatas dan dianggap lebih 

berkhasiat (Muchtadi, 2011). Telur dalam adonan  berfungsi  sebagai  pelembut  

dan  pengikat.  Fungsi  lainnya adalah untuk aerasi, yaitu kemampuan menangkap 

udara pada saat  adonan dikocok sehingga  udara  menyebar  rata  pada  adonan.  

Telur  dapat  mempengaruhi  warna, aroma dan  rasa.  Lesitin  dan  pada  kuning  

telur  mempunyai  daya  pengemulsi, sedangkan  lutein  (pigmen  kuning  telur)  

dapat  membangkitkan  warna  produk (Astawan, 2009). Penggunaan kuning telur 

dalam pembuatan roti yaitu 5% dari berat tepung (Koswara, 2009). 

2.6.6 Susu 

 Pemakaian susu dalam pembuatan roti terutama untuk memperbaiki nilai 

gizinya. Susu mengandung protein (kasein) dan gula laktosa dan mineral kalsium. 

Susu juga memberikan efek terhadap warna kulit (protein dan gula yang 
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dikandung) dan memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya. Susu yang 

digunakan dalam pembuatan roti manis sebesar 10% (Koswara, 2009).  

 Susu yang umum digunakan dalam pembuatan roti adalah susu bubuk 

karena menambah absorbsi air, tahan lama dan lebih mudah penyimpanannya. 

Susu bubuk yang digunakan dapat berupa susu skim bubuk (perlu diingat susu ini 

mengandung lemak susu sekitar 1%) dan susu full krim bubuk (mengandung 

lemak susu sekitar 29%) biasanya susu full krim untuk roti manis (Faridah, dkk., 

2008). 

2.6.7 Bread Improver 

 Pembuatan roti dengan menggunakan tepung selain terigu (misalnya 

tepung kedelai atau tapioka) memerlukan tambahan beberapa bahan yang 

berkaitan dengan tidak tersedianya protein dalam bentuk gluten sebagaimana yang 

terkandung di dalam tepung terigu. Sebagaimana kita ketahui, gluten berfungsi 

untuk mempertahankan udara yang masuk ke dalam adonan pada saat proses 

pengolahan dari gas yang dihasilkan oleh ragi pada waktu fermentasi, sehingga 

adonan menjadi mengembang (Koswara, 2009). Biasanya bread improver 

ditambahkan pada proses pencampuran dengan dosis pemakaian 0,3% - 1,5% dari 

berat tepung (Faridah dkk., 2008). 

2.6.8 Shortening 

 Shortening adalah lemak padat yang memiliki sifat plastis dan kestabilan 

tertentu, umumnya berwarna putih sehingga sering disebut mentega putih. Bahan 

ini diperoleh dari pencampuran dua atau lebih lemak, atau dengan cara 

hidrogenase. Shortening memiliki kadar lemak mencapai 99%. Mentega putih ini 

banyak digunakan dalam bahan pangan terutama dalam pembuatan cake dan kue 
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yang dipanggang. Fungsinya adalah untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, 

keempukan, dan memperbesar volume roti atau kue (Winarno. 2003). Shortening 

berfungsi sebagai pelumas untuk memperbaiki remah roti, memperbaiki sifat 

pemotongan roti, memberikan kulit roti lebih lunak dan dapat mencegah air 

masuk ke dalam bahan sehingga shelf life lebih lama. Selain itu, lemak juga 

bergizi, memberikan rasa lezat, mengempukkan dan membantu pengembangan 

susunan fisik roti (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Shortening yang digunakan 

dalam pembuatan roti manis sekitar 20% dari berat tepung (Koswara, 2009). 

2.7 Tahapan-tahapan Pembuatan Roti Kering Bagelen 

Tahapan pembuatan roti yaitu pencampuran, fermentasi, pembentukan 

adonan, proofing dan pemanggangan. 

2.7.1 Pencampuran (Mixing) 

Mixing berfungsi mencampur secara homogen semua bahan, membentuk 

dan melunakkan gluten, serta menahan gas pada gluten. Mixing harus berlangsung 

hingga tercapai perkembangan optimal dari gluten dan penyerapan airnya. Mixing 

yang berlebihan akan merusak susunan gluten, adonan akan semakin panas dan 

peragiannya semakin lambat. Proses mixing tergantung pada alat yang digunakan, 

kecepatan pencampuran, penyerapan air dari gluten, formula dan masa peragian 

dan jenis roti yang diinginkan (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

2.7.2 Fermentasi 

Tahap fermentasi sangat penting untuk pembentukan rasa dan volume. 

Pada saat fermentasi berlangsung, selain suhu, pembuatan roti sangat dipengaruhi 

oleh kelembaban udara. Suhu ruangan 35°C dan kelembaban udara 75% 

merupakan kondisi yang ideal dalam proses fermentasi adonan roti. Semakin 
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panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam adonan roti. 

Sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan semakin lama proses fermentasinya 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). Enzim β-amilase secara normal terdapat dalam 

terigu membantu pemecahan pati menjadi maltose, senyawa yang akan digunakan 

oleh ragi untuk membentuk gas karbondioksida dan etanol (Winarno, 2004). 

2.7.3 Pembentukan Adonan (Moulding) 

 Pada tahap ini dilakukan proses pemotongan dan penimbangan sesuai 

ukuran adonan yang dikehendaki. Saat melakukan proses pemotongan dan 

penimbangan ini harus dilakukan secara cepat dikarenakan proses 

pemngembangan adonan tetap berjalan. Tujuan pemotongan dan penimbangan 

adonan adalah untuk menghasilkan adonan dengan ukuran dan berat yang sama, 

sehingga produk roti yang dihasilkan akan seragam. Pembagian adonan dapat 

dilakukan dengan menggunakan pemotong adonan (Koswara, 2009).  

 Proses pembentukan adonan (moulding) dimulai dengan proses sheeting 

atau degassing yang bertujuan untuk meratakan adonan agar gas yang terbentuk 

dalam adonan lebih rata dan seragam (uniform). Selanjutnya adonan akan 

mengalami proses penggulungan (curling) dan perekatan bagian bawah adonan 

(sealing). dalam proses moulding dihindari adanya lubang udara yang 

terperangkap dalam adonan di akhir proses sealing. Mengingat udara yang 

terperangkap dalam proses moulding akan mengakibatkan terbentuknya lubang 

dalam pori-pori roti (crumb), sehingga pori-pori roti menjadi tidak rata (uneven 

crum) (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 
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2.7.4 Pengembangan Adonan (Proofing) 

 Proses proofing adalah proses fermentasi akhir setelah adonan dibentuk, 

ditimbang dan dimasukkan ke dalam loyang, sebelum akhirnya adonan 

dipanggang dalam oven (Koswara, 2009). Pada proses pengembangan adonan 

(proofing) terjadi peningkatan volume sebagai hasil fermentasi dan protein larut, 

lemak dan karbohidrat yang juga mengembang dan membentuk film tipis. Dalam 

proses ini terlihat dua kelompok daya yaitu daya produksi gas dan daya penahan 

gas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi daya produksi gas adalah 

konsentrasi ragi roti, gula, malt dan susu selama berlangsungnya fermentasi. 

Selain terjadiya kenaikan volume dalam proses final proofing juga dihasilkan 

alcohol, terjadi kenaikan suhu adonan (panas) dan pembentukan rasa. Suhu 

proofing yang baik adalah antara 32-38°C dengan kelembaban relatif (RH) 80-

85% selama 15-45 menit (Koswara, 2009). 

2.7.5 Pemanggangan 

Pemanggangan merupakan aspek yang kritis dari urutan proses untuk 

menghasilkan roti yang berkualitas tinggi. Pemanggangan terlalu lama dapat 

menyebabkan kekerasan dan penampakan yang tidak baik. Suhu dan waktu yang 

umum untuk pemanggangan adalah 180-200°C selama 15-20 menit. Tahap awal 

proses pemanggangan terjadi kurang lebih pada interval waktu 6.5 menit dari total 

waktu yang dibutuhkan dalam pemanggangan, dimana terjadi perubahan kenaikan 

suhu adonan, kenaikan total volume gas CO2 yang mengakibatkan pengembangan 

maksimal roti dan aktivitas ragi terhenti pada suhu 65°C (Fais, 2010). 

 

 


