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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Singkong (Euphorbiaceae) 

Singkong berasal dari benua Amerika, tepatnya Brasil dan Paraguay. 

Penyebarannya hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. Singkong ditanam 

di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810 yang diperkenalkan oleh orang Portugis 

dari Brazil. Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim 

tropis seperti Nigeria, Brazil, Thailand, dan juga Indonesia. Keempat Negara 

tersebut merupakan negara penghasil singkong terbesar di dunia (Koswara, 2009) 

Menurut (Koswara, 2009) Singkong tergolong tanaman yang tidak asing 

lagi bagi sebagian besar masyarakat. Tumbuhan ini berdasarkan klasifikasi 

ilmiahnya tergolong dalam keluarga besar Euphorbiaceae dengan nama latin 

Manihot esculenta. Adapun klasifikasi singkong (Euphorbiaceae) sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledoneae 

Ordo : Euphorbiales 

Famili : Euphorbiaceae 

Genus : Manihot esculenta 

Menurut (Koswara, 2009) Varietas-varietas singkong unggul yang biasa 

ditanam penduduk Indonesia, antara lain: Valenca, Mangi, Betawi, Basiorao, 

Bogor, SPP, Muara,Mentega, Andira 1, Gading, Andira 2, Malang 1, Malang 2, 

dan Andira 4. Jenis – jenis singkong antara lain: 

 



5 

 

 

Berdasarkan kandungan zat racunnya singkong dapat dibedakan dalam : 

a. Tidak beracun yaitu bila kadar HCN kurang dari 50 mg/ kg. umbi basah 

kupas. 

b. Setengah beracun yaitu bila kadar HCN antara 50-100 mg/ kg umbi 

basah kupas . 

c. Sangat beracun yaitu bila kadar HCN lebih dari 100 mg/kg umbi basah 

kupas. 

Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun 

sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun 

singkong karena mengandung asam amino metionin. Selain umbi akar singkong 

banyak mengandung glukosa dan dapat dimakan mentah. Rasanya sedikit 

manis,ada pula yang pahit tergantung pada kandungan racun glukosida yang dapat 

membentuk asam sianida (Sadjad, 2000) 

 

Gambar 1.Singkong (Euphorbiaceae)(Sumber : Soelistijono, 2006) 

  

 Keunggulan singkong salah satunya adalah kandungan kalsium lebih 

tinggi daripada gandum dapat dilihat pada  Tabel 1. kandungan gizi singkong . 

Daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioca gaplek.  
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Tabel 1. Kandungan gizi singkong per 100 gram meliputi: 

Komponen Gizi Jumlah 

Kalori  121 kal 

Air  62,50 g 

Fosfor 40,00 g 

Karbohidrat 34,00 g 

Kalsium 33,00 mg 

Vitamin C 00,0 mg 

Protein 1,20g 

Besi 0,70 mg 

Lemak 0,30 g 

Vitamin B 0,01 mg 

      Sumber : Sadjad, 2000 

2.2 Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) 

 Mocaf adalah singkatan dari Modified Cassava Flour yang berarti tepung 

singkong yang dimodifikasi. Secara definitif, mocaf adalah produk tepung dari 

singkong (Manihot esculenta Crantz) yang diproses menggunakan prinsip 

memodifikasi sel singkong secara fermentasi, dimana mikroba BAL (Bakteri 

Asam Laktat) mendominasi selama fermentasi tepung singkong ini. Mikroba yang 

tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan sellulolitik yang dapat 

menghancurkan dinding sel singkong, sedemikian rupa sehingga terjadi liberasi 

granula pati. Mikroba tersebut juga menghasilkan enzim-enzim yang 

menghidrolisis pati menjadi gula dan selanjutnya mengubahnya menjadi asam-

asam organik, terutama asam laktat. Hal ini akan menyebabkan perubahan 

karakteristik dari tepung yang dihasilkan berupa naiknya viskositas, kemampuan 

gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Demikian pula, cita rasa mocaf 

menjadi netral dengan menutupi cita rasa singkong sampai 70% (Subagio, 2008). 
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Komponen yang terdapat pada mocaf tidak sama persis dengan komponen 

yang terkandung pada tepung terigu, antara lain kandungan gluten yang tidak 

dimiliki tepung mocaf tetapi dimiliki oleh tepung terigu sebagai bahan yang 

menentukan kekenyalan makanan. Mocaf mengandung sedikit protein karena 

berbahan baku singkong tetapi tepung terigu yang berbahan baku gandum 

memiliki kadar protein yang tinggi. Tepung mocaf mengandung karbohidrat yang 

tinggi dan gelasi yang lebih rendah dibandingkan tepung terigu. Mocaf memiliki 

karakteristik derajat viskositas (daya rekat), kemampuan gelasi, daya rehidrasi, 

dan kemudahan larut yang lebih baik dibandingkan tepung terigu (Subagio, 2008).  

2.2.1 Komposisi Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) 

 Tepung mocaf memiliki Kandungan serat terlarut lebih tinggi daripada 

tepung tapioka, memiilik kandungan kalsium lebih tinggi 58%  dibanding padi 6% 

dan gandum 16%, mempunyai daya kembang setara dengan gandum tipe II (kadar 

protein menengah), dan daya cerna lebih tinggi dibandingkan dengan tapioka 

gaplek. Menurut Moorthy (2004), ukuran granula mocaf menunjukan variasi yang 

besar yaitu sekitar 5-40 μm dengan bentuk bulat dan oval. Variasi tersebut 

dipengaruhi oleh varietas tanaman singkong dan periode pertumbuhan pada 

musim yang berbeda. 

Tabel 2. Kandungan Gizi mocaf  

Kadar 

Abu 

Kadar 

Air 
Karbohidrat  

Lemak 

kasar 

Protein 

Kasar 

Serat 

Kasar 

1,44% 12,01% 82.90% 0,83% 3,32% 2,30% 

            

 

Sumber: Salim Emil, 2011 

 

Tepung mocaf  mempunyai karakteristik yang khas, sangat berbeda 

dengan tepung singkong dan tepung tapioka. Dibandingkan dengan tepung 
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tapioka, viskositas tepung mocaf lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh komponen 

pati tepung  tapioka mencakup hampir seluruh bahan kering, sedangkan pada 

MOCAL komponen selain pati masih dalam jumlah yang signifikan. Namun 

demikian, dengan fermentasi selama 72 jam akan didapatkan produk tepung 

mocaf yang mempunyai viskositas mendekati t epu ng tapioka (data tidak 

ditunjukkan). Hal ini dapat dipahami bahwa semakin lama waktu fermentasi maka 

akan semakin banyak sel singkong yang pecah, sehingga pembebasan granula pati 

menjadi semakin meningkat 

2.2.2 Pembuatan Tepung Mocaf (Modified Cassava Flour) 

Menurut (Anonim, 2014) Mocaf (modified cassava flour) adalah produk 

tepung dari ubi kayu /singkong yang diproses menggunakan prinsip memodifikasi 

sel ubi kayu dengan cara fermentasi. Pengolahan tepung kasava termodifikasi 

secara teknis sangat sederhana, mirip dengan cara pengolahan tepung ubi kayu 

konvensional, namun disertai dengan proses fermentasi. Proses produksi tepung 

kasava termodifikasi dimulai dengan pengupasan kulit ubi kayu, pencucian 

sampai bersih, pengecilan ukuran, dilanjutkan dengan tahap fermentasi selama 12-

72 jam. Setelah fermentasi, ubi kayu tersebut dikeringkan dan ditepungkan 

sehingga dihasilkan produk tepung kasava termodifikasi (Subagio, 2008) 

Pada fermentasi tepung mocaf Mikroba yang tumbuh menyebabkan 

perubahan karakteristik pada tepung yang dihasilkan, yaitu berupa naiknya 

viskositas, kemampuan gelasi, daya rehidrasi, dan kemudahan melarut. Mikroba 

juga menghasilkan asam-asam organik, terutama asam laktat yang akan 

terimbibisi dalam tepung, dan ketika tepung tersebut diolah akan dapat 

menghasilkan aroma dan citra rasa khas, yang dapat menutupi aroma dan citra 
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rasa ubi kayu yang cenderung tidak menyenangkan konsumen. Pembuatan tepung 

mocaf meliputi: 

A. Pemilihan bahan baku 

Pada dasarnya semua varietas singkong dapat digunakan sebagai 

bahan baku MOCAF, namun singkong ideal yang sebaiknya digunakan 

adalah : 

1. Varietas singkong yang bisa dimakan 

2. Berumur sekitar 8-12 bulan 

3. Masih segar, tidak busuk, dan tidak bercak-bercak hitam 

B. Pengupasan 

Dalam pembuatan chip MOCAF, singkong dikupas sampai pada 

kulit bagian dalam (hingga singkong berwarna putih bersih). Meskipun 

demikian diusahakan semaksimal mungkin tidak banyak daging umbi 

yang terbuang sehingga rendemen yang diperoleh dapat maksimal. 

C. Pencucian  

Singkong yang telah melalui proses pengupasan harus sesegera 

mungkin dimasukkan ke dalam bak pencucian agar singkong tidak rusak. 

Pencucian singkong harus dilakukan hingga benar-benar bersih, baik 

kotoran maupun lendir pada umbi harus dihilangkan. 

D. pemotongan 

Singkong yang sudah bersih selanjutnya diiris tipis-tipis, dengan 

ketebalan chip 1-1,5 mm. Untuk jumlah yang besar, proses ini dapat 

dilakukan menggunakan mesin slicer. Namun ketajaman pisau harus 
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senantiasa diperhatikan agar dapat menghasilkan chip yang bagus (tipis 

tetapi tidak hancur). Setelah berbentuk bulatan-bulatan tipis selanjutnya 

dimasukkan ke dalam sak yang bersih. 

E. Fermentasi  

Fermentasi dilakukan dengan merendam sak berisi chip dalam bak 

fermentasi. Pada proses ini seluruh bagian sak harus terendam air . Air 

disini adalah air yang sudah diformulasi sedemikian rupa dengan senyawa 

(enzim). Perendaman dilakukan selama 12-72 jam. Untuk perendaman 

lebih dari 24 jam, air rendaman harus diganti setiap 24 jam sekali. Adapun 

langkah-langkah dalam proses fermentasi: 

1. Masukkan air ke dalam bak fermentasi (1m3) 

2. Masukkan senyawa (enzim pektinolitik) ke dalam bak fermentasi 

hingga air mencapai pH 4,5 – 6 

3. Masukkan senyawa (enzim selulolitik) 

F. Penggaraman  

Chip yang telah difermentasi selanjutnya ditiriskan lalu direndam 

dengan air garam. Jumlah garam yang digunakan adalah 2 sdm/ kubik air. 

Penggaraman ini dilakukan selama 10-30 menit. 

G. Pengeringan  

Tahapan terakhir dalam pembuatan chip MOCAF adalah 

pngeringan. Pengeringan yang terbaik adalah pengeringan alami 

menggunakan sinar matahari. Untuk mempercepat proses pengeringan, 

sebaiknya chip ditiriskan terlebih dahulu atau pres dengan mesin pres. 

Pengeringan alami dapat dilakuka dengan meletakkan chip diatas tampah-
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tampah atau sejenisnya. Diusahakan pengeringan dilakukan tidak lebih 

dari 4 hari. Chip yang sudah kering dapat disimpan dalam sak bersih dan 

kering. Penyimpanan juga harus ditempat yang kering dan tidak lembab, 

(agar tidak lembab alasi sak dengan palet kayu). 

H. Penepungan  

Tahap akhir adalah tahap penepungan. Penepungan ini dapat 

dilakukan dengan mesin penepung biasa seperti mesin-mesin penepung 

beras, dsb. Selanjutnya untuk mendapatkan tepung yang seragam, tepung 

diayak menggunakan ukuran mesh tertentu sehingga dapat dipisahkan 

antara butiran yang halus dan kasar. Untuk tepung yang masih berbutir 

kasar dapat digiling kembali hinga menghasilkan tepung yang halus. 

2.3 Roti Tawar 

Menurut SNI.01-3840-1995, definisi roti adalah produk yang diperoleh 

dari adonan tepung terigu yang diragikan dengan ragi roti dan dipanggang, dengan 

atau tanpa penambahan bahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang 

diizinkan.Jenis roti yang beredar saat ini sangat beragam dan secara umum roti 

biasanya dibedakan menjadi roti tawar dan roti manis atau roti isi. 

Roti tawar adalah roti yang tidak ditambahkan rasa atau isi apapun, 

sehingga rasanya tawar. Biasanya konsumen menambahkan sendiri isinya 

sesuaidengan keinginan dan selera masing-masing. Bisa diolesi margarin, ditaburi 

cokelat mesis, diisi keju, diolesi selai buah, diisi telur, daging, atau kombinasidari 

berbagai bahan tersebut (Rochintaniawati, 2015) 
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Tabel 3 Syarat Mutu Roti Tawar Berdasarkan SNI.01-3840-1995 

No.  Kriteria Uji  Satuan  Persyaratan  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Keadaan kenampakan :  

a. Bau  

b. Rasa  

c. Warna  

Air  

Abu (tidak termasuk garam dihitung 

atas dasar bahan kering)  

Abu yang tidak larut dalam asam  

NaCl  

Gula jumlah  

Lemak  

Serangga / belatung  

Bahan makanan tambahan :  

a. Pengawet  

b. Pewarna  

c. Pemanis buatan  

d. Sakarin siklamat  

Cemaran logam  

a. Raksa (Hg)  

b. Timbal (Pb)  

c. Tembaga (Cu)  

d. Seng (Zn)  

Cemaran Arsen (As)  

Cemaran Mikrobia :  

a. Angka Lempeng Total  

b. E. coli  

c. Kapang  

 

-  

-  

-  

% b/b  

% b/b  

 

% b/b  

% b/b  

% b/b  

%b/b  

-  

 

 

 

 

negatif  

 

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

 

koloni/g  

APM/g  

koloni/g  

 

Normal tidak 

berjamur  

Normal  

Normal  

Maks. 40  

Maks. 1  

 

Maks. 3,0  

Maks. 2,5  

-  

-  

Tidak boleh ada  

 

Sesuai dengan  

SNI  

0222-1987  

negatif  

 

Maks. 0,05  

Maks. 1,0  

Maks. 10,0  

Maks. 40,0  

Maks. 0,5  

                             

Maks. 10
6 

 
< 3  

Maks. 10
4 

 

 

Proses pembuatan roti tawar tersebut pada dasarnya sama saja. 

Perbedaannya, roti ditambahkan essens yang dilakukan pada saat 

pencampuranadonan. Banyaknya penambahan essens untuk satu kg adonan 

sekitar seperempatsendok teh. Sementara perbedaan roti dengan atau tanpa kulit 

adalah proses yangdilakukan setelah roti matang (Rochintaniawati, 2015). 

2.4 Bahan Baku Roti Tawar 

2.4.1  Tepung Terigu 
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Tepung terigu adalah tepung atau bubuk halus yang berasal dari bulir 

gandum, dan digunakan sebagai bahan dasar pembuat kue kering, biskuit, mi, 

cake, roti, dan lain-lain. Kata terigu dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa 

Portugis, trigo, yang berarti “gandum”. Tepung terigu mengandung banyak zat 

pati yaitu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air. Tepung terigu juga 

mengandung protein dalam bentuk gluten, yang berperan dalam menentukan 

kekenyalan makanan serta mengembangkan adonan karena akan mempertahankan 

udara yang masuk ke dalam adonan ketika proses mixinya dan gas yang 

dihasilkan ragi ketika fermentasi yang terbuat dari bahan terigu (Salam, dkk., 

2012) 

Tepung terigu yang mempunyai kadar protein tinggi akan memerlukan air 

lebih banyak agar gluten yang terbentuk dapat menyimpan gas sebanyak-

banyaknya. Umumnya, dalampembuatan roti digunakan tepung terigu protein 

tinggi untuk mendapatkan volume yang besar,tetapi ada kemungkinan roti 

menjadi alot. Oleh karena itu, dalam pembuatan roti perlu penambaha bahan-

bahan lain yang berfungsi untuk mengempukkan roti seperti gula, margarinatau 

mentega, dan kuning telur dengan komposisi tertentu. Pencampuran tepung terigu 

proteintinggi dengan tepung terigu protein sedang juga dapat dilakukan, tujuannya 

agar kadar proteinterigu turun sehingga roti yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan, seperti tekstur lebih lembut (Salam, dkk., 2012) 

Tepung terigu merupakan bahan dasar dalam pembuatan roti dan mie. 

Keistimewaan terigu diantara serealia lain adalah adanya gluten yang merupakan 

protein menggumpal,elastis serta mengembang bila dicampur dengan air. Gluten 

digunakan sebagai bahan tambahan untuk mempertinggi kandungan protein dalam 



14 

 

 

 

roti. Biasanya mutu terigu yang dikehendaki adalah terigu yang memiliki kadar air 

14%, kadar protein 8 - 12%, kadar abu 0,25 – 0,60% dan gluten basah 24 – 36% 

(Astawan, 2004)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4.2  Gula 

Menurut Rochintaniawati ( 2015), gula merupakan salah satu bahan utama 

dalam pembuatan roti karena dapat memenuhi beberapa fungsi antara lain: 

makanan yeast, penambah gizi, gula dapat sebagai pengatur fermentasi adonan 

roti, memperpanjang umur simpan. Pemakaian gula dalam roti yaitu untuk 

membuat remah roti lebih lunak dan lebih basah.  

Jenis gula yang biasa digunakan adalah gula tebu atau sukrosa yang 

digunakan sebagai pemanis. Ragi memerlukan gula dalam proses fermentasi. Gula 

yang tersisa selama proses fermentasi disebut sisa gula. Sisa gula dan garam akan 

mempengaruhi pembentukan warna coklat pada kulit roti dan pembentukan rasa. 

Pada umumnya gula dipakai untuk memberikan rasa manis pada produk, namun 

mempengaruhi tekstur dan kenampakan (Rochintaniawati, 2015) 

2.4.3  Mentega 

 Mentega dan lemak padat atau mentega putih (Shortening) adalah lemak 

yang digunakan dalam adonan roti tawar. Shortening adalah campuran lemak 

dengan pengemulsi agar bersifat plastis. Mentega putih adalah lemak, yang 

umumnya berwarna putih dan mempunyai titik cair, sifat plastis dan kestabilan 

tertentu. Shortening adalah lemak padat yang mempunyai sifat plastis dan 

kestabilan tertentu, umumnya berwarna putih sehingga sering disebut dengan 

nama mentega putih. Shortening diperoleh dari pencampuran dua atau lebih 
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lemak, atau dengan cara hidrogenasi. Lemak adalah bahan-bahan yang tidak larut 

dalam air yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan (Buckle, 1987). 

2.4.3  Garam 

Penggunaan garam bertujuan untuk menambah rasa gurih pada roti tawar. 

Garam juga dapat membantu mengatur kegiatan ragi dalam adonan yang sedang 

diragi dan dengan demikian mengatur bentuk dan pertumbuhan bakteri yang tidak 

diinginkan dalam adonan yang diragi. Jumlah garam yang akan digunakan 

tergantung jenis tepung yang akan dipakai (Buckle, 1987). 

2.4.4 Lesitin 

Lesitin merupakan golongan senyawa yang berwarna cokelat kekuningan 

dan mirip lilin yang sering dijumpai dalam berbagai jaringan hewani dan nabati 

serta kuning telur. Lesitin  tidak larut dalam air namun larut alcohol , eter maupun 

kloroform. Zat ini terurai bila dipanasi, dan digunakan sebagai nutrient. Senyawa 

ini terdiri dari glisirol, asam lemak, kolina, dan asam fosfat sehingga dinamakan 

fosfatidil kolin. Lesitin ini dapat dihasilkan dari kedelai, bila kedelai diekstraksi 

dengan suatu pelarut organic (heksana), diperoleh minyak yang mengandung 

lesitin. Lesitin digunakan dalam makanan, obat, dan kosmetika (Saparinto dan 

Hidayati, 2006) 

Lesitin merupakan emulsifier yang banyak digunakan dalam industri 

pangan. Lesitin dapat dihasilkan dari bahan pangan hewani maupun nabati, dalam 

hal ini lesitin dari kedelai mempunyai keunggulanlebih bila dibandinhkan lesitin 

dari bahan lain. Penambahan senyawa lesitin pada adonan roti bebas gluten (non 

terigu) berfungsi untuk menghasilkan sifat viskoelastis dan meningkatkan struktur 

dan pengembangan adonan dengan pengikatan air dan pemerangkapan gas yang 

optimal. (Saparinto, dkk 2006) 



16 

 

 

 

               

Gambar 2. Struktur Kima Lesitin (Saparinto, dkk 2006) 

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan yang lain, yang 

molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling 

antagonisik. Kemampuan lesitin sebagai bahan dasar liposom dengan karakteristik 

tertentu sangat dipengaruhi oleh sifat fisiko-kimia molekul lesitin penyusunnya, 

diantaranya adalah spesies molekulernya. Spesies molekuler lesitin berbeda 

tergantung pada jenis gugus kepala serta jenis (jenuh atautidak jenuh) dan panjang 

rantai hidrokarbon Perbedaan ini juga tergantung pada sumbernya. Lesitin 

hasilisolasi dari alam bervariasi pada jenis basa nitrogennya sertarantai asam 

lemaknya. Lesitin mempunyai dua gugus yaitu gugus polar dan gugus nonpolar. 

Gugus polar berinteraksi dan mengikat air dengan fraksi amilosa membentuk 

ikatan kompleks dan matriks (film) sehingga dapat membantu kerja gluten dalam 

memperangkap gas CO2 hasil fermentasi (Koswara, 2009). Bagian non polar akan 

mengikat shortening pada pembuatan roti sehingga akan membuat adonan kenyal.  

(Parker, 2003) 

 

2.4.5  Yeast 

Menurut Sulistiyo (1992) Yeast adalah mikroorganisme dari jenis 

Saccharomyces cerevisiae. Fungsi yeast dalam pembuatan roti tawar adalah  
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a. Menghasilkan gas dalam adonan dengan mengubah gula menjadi gas 

karbondioksida  

b. Mematangkan dan melunakkan gluten dalam adonan sehingga gluten 

dapat menahan pengembangan gas dengan rata  

c. Berperan dalam menciptakan cita rasa dalam roti tawar  

Menurut Sulistyo (1992) Yeast selain digunakan sebagai bahan 

pengembang yaitu kemampuannya untuk menghasilkan CO
2 

juga memiliki sifat 

reologikal yaitu menurunkan pH adonan, mengubah alkohol dan membentuk 

pengembangan gelembung udara. Yeast yang digunakan dalam pembuatan roti 

tawar harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  

a. Dapat disimpan dalam bentuk kering.  

b. Tahan terhadap aktivitas formulasi tinggi  

c. Tahan terhadap aktivitas pembekuan adonan   

2.4.6 Susu  

Susu adalah suatu emulsi dari bagian-bagian lemak yang sangat kecil 

dalam larutan protein cair, gula dan mineral-mineral. Emulsi dapat diartikan 

sebagai suatu larutan yang stabil dari lemak, air, dan bahan-bahan lainnya yang 

tidak akan berpisah dari himpunannya setelah didiamkan: susunan susu agak 

berbeda dan tergantung dari beberapa faktor-faktor susu terdiri dari 80% kasein 

dan 20% albumin . Selain itu penggunaan susu juga berfungsi untuk memperkuat 

gluten, memperbaiki serat roti, menambah daya serap air dan juga memberikan 

rasa dan aroma pada roti. (Diana Rochintaniawati, 2015). 
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2.4.7 Air 

Air adalah bahan yang terpenting dalam proses pembuatan roti, air juga 

merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena air mempengaruhi 

penampilan tekstur, cita rasa makanan (Salam, dkk., 2012). Fingsi air dalam 

pembuatan roti adalah mengikat protein membentuk gluten dan mengikat pati 

akan membentuk gelatin dengan adanya panas. Air juga berfungsi sebagai pelarut 

dari bahan-bahan lainnya seperti garam, gula, susu serta berfungsi sebagai 

pengontrol waktu fermentasi. 

2.5 Pembuatan Roti Tawar 

Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu 

dengan ragi atau bahan pengembang lain, kemudian dipanggang. Roti 

beranekaragam jenisnya. Adapun penggolongannya berdasarkan rasa, warna, 

nama daerah atau negara asal, nama bahan penyusun, dan cara pengembangan. 

Proses pembuatan roti tawar tersebut pada dasarnya sama saja. Perbedaannya, roti 

tawar tidak mengggunakan gula terlalu banyak. Menurut (Diana Rochintaniawati, 

2015) proses pembuatan roti sebagai berikut : 

1) Pencampuran  

Secara tradisional ada dua cara pencampuran adonan roti, yaitu 

sponge and dough method atau metode babon dan straight dough method 

atau cara langsung, metode lainnya, yaitu no time dough dan metode 

babon cair yang disebut juga brew atau broth. 

Proses straight dough lebih sederhana tetapi kurang fleksibel, 

karena tidak mudah dimodifikasi jika terjadi kesalahan dalam proses 

fermentasi atau tahap sebelumnya. Dalam proses ini seluruh bahan 
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dicampur sekaligus menjadi adonan sebelum difermentasi. Demikian pula 

pada metode cepat, seluruh bahan dicampur sekaligus. Bedanya dengan no 

time dough adonan langsung dibentuk atau masuk ke dalam alat 

pencampur tanpa fermentasi. 

Tujuan pencampuran ialah membuat dan mengembangkan sifat 

daya rekat, gluten tidak ada dalam tepung. Tepung mengandung protein 

dan sebagaian besar protein akan mengambil bentuk yang disebut gluten 

bila protein itu dibasahi, diaduk-aduk, ditarik, dan diremas-remas. 

2) Fermentasi   

Tahap peragian sangat penting untuk pembentukan rasa dan volume. 

Pada saat fermentasi berlangsung, selain suhu pembuatan roti sangat 

dipengaruhi oleh kelembaban udara. Suhu ruangan 35
0
C dan kelembaban 

udara 75% merupakan kondisi yang ideal dalam proses fermentasi adonan 

roti. Semakin panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam 

adonan roti. Sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan semakin lama 

proses fermentasinya. 

Selama fermentasi enzim-enzim ragi bereaksi dengan pati dan gula 

untuk menghasilkan gas karbondioksida. Perkembangan gas ini 

menyebabkan adonan mengembang dan menyebabkan adonan menjadi 

lebih ringan dan lebih besar. Jika ingin memperoleh hasil yang seragam, 

suhu dan kelembaban dalam ruang fermentasi perlu diatur. Suhu formal 

untuk fermentasi ialah kurang lebih 26
o
C dan kelembabannya 70-75 %. 

3) Pengembangan Adonan  
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Tahap pembentukan adonan dilakukan dengan cara adonan yang 

telah diistirahatkan digiling menggunakan roll pin, kemudian digiling atau 

dibentuk sesuai dengan jenis roti yang diinginkan. Pada saat penggilingan, 

gas yang ada di dalam adonan keluar bertujuan membentuk adonan yang 

elastis dan adonan mencapai ketebalan yang dinginkan sehingga mudah 

untuk digulung atau dibentuk. 

4) Pencetakan

Agar roti sesuai dengan besarnya cetakan atau berdasarkan bentuk 

yang diinginkan, adonan perlu ditimbang. Sebelum ditimbang, adonan 

dipotong-potong dalam beberapa bagian. Proses penimbangan harus 

dilakukan dengan cepat karena proses fermentasi tetap berjalan. Adonan 

yang sudah digulung dimasukkan ke dalam cetakan dengan cara bagian 

lipatan diletakkan di bawah agar lipatan tidak lepas yang mengakibatkan 

bentuk roti tidak baik. Selanjutnya, adonan diistirahatkan dalam cetakan 

(pan proof) sebelum dimasukkan ke dalam pembakaran. Proses ini 

dilakukan agar mengembang, sehingga hasil akhir roti diperoleh dengan 

bentuk dan mutu yang baik. 

5) Pemangganan

Roti dipanggang atau dibakar dalam oven pada suhu kira-kira 

198
0
C. Suhu pemanggangan roti kecil sekitar 198 – 195

0
C selama 14 – 18

menit. Sebelum pembakaran selesai, pintu oven dibuka sedikit sekitar 2 – 

3 menit. Untuk roti lainnya, pembakaran dengan suhu oven, 198 – 195
0
C

kemudian menurun hingga 150
0
C selama 5 – 10 menit dan sebelum

selesai, pintu oven dibuka sedikit.  
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Setelah fermentasi cukup, adonan dimasukkan ke dalam oven dan 

dibakar sampai kulit atas dari roti biasanya berwarna coklat, bahkan ada 

yang sedikit gosong. Mikroglobule menggelembung karena gas CO2 

mengembang oleh suhu oven yang tertinggi dan dinding glutein difiksasi 

mempertahankan volume globula tersebut, sehingga konsistensi roti 

seperti spons yang lunak dan empuk merata. 


