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I. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Roti sudah dikenal sebagai makanan sehari-hari salah satunya adalah roti 

tawar Bahan baku roti adalah tepung terigu yang terbuat dari gandum yang belum 

dibudidayakan di Indonesia. Roti tawa radalah adonan yang terbuat dari adonan 

roti yang mengunakan sedikit atau tanpa gula, susu skim dan lemak. Seluruh 

kebutuhan terigu dipenuhi dari impor, yaitu untuk roti 20%, mie 50%, kue kering 

dan makanan ringan (snack) 10%, dan sisanya untuk keperluan rumah tangga. 

Saat ini, kebutuhan terigu nasional pada bulan januari-november 2014 naik 

menjadi 5,05 juta ton, meningkat 4,13% dibanding periode tahun lalu. Untuk 

tahun 2015 pertumbuhan kinerja diatas 6%. Jika kondisi ini berlanjut tentu akan 

mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan (Suhartini, 2006) 

Pengurangan penggunaan tepung terigu pada roti tawar untuk mengurangi 

kandungan gluten sehingga pemanfaatan tepung dari bahan baku local perlu 

dikembangkan salah satunya dapat berasal dari umbi singkong. Umbi singkong 

merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin akan 

protein. Salah satu tepung olahan dari umbi singkong adalah tepung mocaf. Mocaf 

adalah singkatan dari Modified Cassava Flour yang berarti tepung singkong yang 

dimodifikasi atau difermentasi. Teknologi Fermentasi tersebut menggunakan 

isolate bakteri asamlaktat (BAL),mikroba yang tumbuh pada singkong tersebut 

akan menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan 

dinding sel singkong sedemikian rupa sehingga terjadi pembebasan granula pati. 

Proses pembebasan granula pati ini akan menyebabkan perubahan karakteristik 

dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan gelasi, daya 
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rehidrasi,dan kemudahan melarut. Mocaf tidak hanya bias dipakai sebagai bahan 

pelengkap, namun dapat langsung digunakan sebagai bahan baku dari berbagai 

jenis makanan, mulai dari bakery dan cookies. Tepung mocaf telah dilakukan 

pengujian dengan uji coba substitusi tepung terigu dengan mocaf dengan skala 

pabrik. Hasilnya menunjukkan bahwa hingga 15% mocaf dapat mensubsitusi 

terigu pada mie dengan mutu baik, dan hingga 25% untuk mie berkelas rendah, 

baik dari mutu fisik maupun organoleptik (Anonimus, 2014) 

Roti berbasis tepung ubi kayu memiliki kandungan protein maksimal 8%. 

Kelemahan mocaf yaitu tidak adanya kandungan gluten layaknya pada terigu 

sehingga mengakibatkan lemahnya struktur jaringan dalam adonan (Æuric, 2007 

dan Subagio, 2006) dan struktur adonan yang kurang seragam mengakibatkan 

kekuatan adonan yang kurang optimal, sehingga menghasilkan roti yang kurang 

mengembang, sifat crumb yang keras, danpori – pori yang tidak seragam pada roti 

berbasis tepung ubi kayu (non terigu) (López et al.,2004). Alternatif yang dapat 

dilakukan adalah pemberian bahan tambahan pada adonan yaitu senyawa lesitin. 

Lesitin dengan nama lain fosfatidilkolin merupakan emulsifier alami yang 

banyak diperoleh dari kuning telur dan kedelai. Bahan ini biasanya digunakan 

dalam pengolahan roti, margarin, kue, dan lain-lain (Saparinto dan Hidayati, 

2006). Lesitin di ekstrak secara mekanik maupun kimiawi menggunakan heksan. 

Lesitin secra komersial untuk keperluan pengemulsi, dan lesitin efektif 

memperendah tegangan interfasial antara lemak dan air tetapi mampu menjaga 

kestabilan emusli dalam adonan.  

Penelitian Galing (2012) dalam mengatasi masalah penggunaan terigu 

dengan substitusi tepung tapioca dan menambahkan emulsifier alami yaitu Lesitin
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yang berasal kuning telor dan kedelai, dalam penelitian tersebut untuk 

memperbaiki teksturnya dan sebagai bahan surfaktan sehingga dapat memperbaiki 

sifat fungsional tepung campuran sebagai bahan pensubstitusi tepung terigu pada 

pembuatan roti. Lesitin yang pernah di aplikasikan sebesar 2%. Penelitian 

terdahulu tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan 

mensubstitusikan tepung mocaf dengan penambahan emulsifier alami yaitu 

menggunakan lesitin terhadap kualitas roti tawar. 

1.2 TujuanPenelitian 

1. Mengetahui ada atau tidaknya interaksi substitusi tepung mocaf dan

variasi penambahan lesitin terhadap kualitas roti tawar.

2. Mengetahui pengaruh substitusi tepung mocaf dan variasi penambahan

lesitin terhadap kualitas roti tawar.

3. Mengetahui perlakuan terbaik substitusi tepung mocaf dan

penambahan berbagai konsentrasi lesitin yang optimal untuk

mendapatkan kualitas roti tawar yang baik

1.3 HipotesaPenelitian 

1. Diduga adanya interaksi substitusi tepung mocaf dan variasi

penambahan lesitin terhadap kualitas roti tawar.

2. Diduga terdapat pengaruh substitusi tepung mocaf dan variasi

penambahan lesitin terhadap kualitas roti tawar.

3. Diduga terdapat perlakuan terbaik substitusi tepung mocaf dan

penambahan berbagai konsentrasi lesitin yang optimal untuk

mendapatkan kualitas roti tawar yang terbaik.


