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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Roti merupakan produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu 

dengan ragi atau bahan pengembang lain, kemudian dibakar (Setyo dan Lilik, 

2004). Salah satu jenis roti yang digemari oleh masyarakat adalah roti manis. Roti 

manis merupakan roti yang dapat berbentuk beraneka ragam, dan memiliki rasa 

manis yang menonjol. Tekstur yang baik pada roti manis adalah lembut, tidak 

meremah dan cukup kenyal. Untuk mendapatkan tekstur roti yang lembut dan tidak 

meremah, maka penambahan pati garut termodifikasi sebagai substitusi tepung 

terigu dapat menjadi salah satu alternatif untuk perbaikan tekstur pada roti manis. 

Penambahan pati garut termodifikasi pada produk pangan dapat 

meningkatkan kualitas dan nilai fungsional produk. Pati garut termodifikasi dapat 

meurunkan daya cerna pati dan meningkatkan kadar pati resisten. Pati resisten 

didefinisikan sebgai fraksi pati atau produk degradasi pati yang tidak terabsorbsi 

dalam usus halus individu yang sehat, bersifat resisten terhadap hidrolisis enzim 

amilase. Pati resisten dikategorikan sebagai bagian dari serat pangan, yang memilki 

efek fisiologis bagi kesehatan seperti pencegahan kanker kolon, memiliki efek 

hipoglikemik (menurunkan kadar gula darah setelah makan), berperan sebagai 

prebiotik, mengurangi resiko pembentukan batu empedu, menghambat akumulasi 

lemak dan meningkatkan absorbsi mineral (Sugiyono dkk, 2009). 

Adanya pati garut termodifikasi memiliki dampak negatif berupa 

menurunnya tingak kekenyalan roti karena kandungan gluten yang berkurang 

sehingga tidak dapat menangkap gas-gas CO2 dengan maksimal untuk daya 

pengembangan roti. Hal ini dapat diantisipasi dengan penambahan emulsifier dalam 
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pembuatan roti. Emulsifier mempunyai kemampuan untuk menahan gas lebih 

banyak dalam gelembung yang lebih kecil, mengurangi waktu proofing, 

membentuk tekstur roti dan memperpanjang masa simpan (Harris, 2008). 

Emulsifier adalah suatu bahan yang mampu membantu pengembangan suatu 

produk fermentasi. Emulsifier dalam pembuatan adonan memiliki fungsi utama 

untuk meningkatkan volume adonan dan meningkatkan kekuatan adonan 

(Santoni,2009). Selain itu, emulsifier berperan penting dalam penyerapan air, 

mempercepat waktu fementasi (Goycoolea and Adriana Cardenas., 2003). Salah 

satu emulsifier yang dapat digunakan dalam pembuatan roti manis adalah Lesitin. 

Hasil penelitian yang dilakukan kartiwan dkk (2005) menunjukkan bahwa 

pemberian pati sangat berpengaruh pada tingkat keempukan roti manis, yaitu 

semakin tinggi tepung komposit maka tingkat keempukan semakin menurun dan 

roti mulai menjadi keras (bantet) pada tingkatan substitusi pati 20% ke atas. Tingkat 

keempukan yang semakin rendah ini disebabkan ukuran pori roti yang kecil (tidak 

mekar), struktur roti yang mampat, dan elastisitas semakin berkurang. Salah satu 

alternatif untuk meningkatkan keempukan roti adalah dengan menambahkan 

emulsifier. Oleh karena itu, hasil penelitian Kartiwan dkk (2005) tersebut dapat 

menjadi penelitian awal untuk diadakannnya penelitian tentang pembuatan roti 

manis dengan substitusi pati garut termodifikasi dengan penambahan lesitin. 

Fenomena-fenomena yang telah dejabarkan memberikan peneliti dua 

gagasan utama. Gagasan pertama adalah peningkatan kualitas tekstur roti dari segi 

kelembutan dan tidak meremahnya roti melalui pati garut termodifikasi. Gagasan 

selanjutnya adalah penambahan lesitin sebagai emulsifier untuk menjaga daya 

kembang dan kekenyalan roti dengan substitusi pati garut termodifikasi. 



3 

Berdasarkan dua gagasan diatas, peneliti melakukan sebuah penelitian pembuatan 

roti manis menggunakan pati garut termodifikasi sebagai substitusi tepung terigu 

dan penambahan lesitin. Sebagai identitas atas penelitian ini, peneliti memilih 

“Pembuatan Roti Manis Substitusi Pati Garut Termodifikasi dan Penambahan 

Lesitin” sebagai judul penelitian. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui interaksi penambahan pati garut termodifikasi dengan lesitin

terhadap karakter roti manis substitusi pati garut termodifikasi;

2. Mengetahui pengaruh substitusi tepung terigu dengan pati garut termodifikasi

melalui konsentrasi berbeda terhadap karakter roti manis;

3. Mengetahui pengaruh penambahan bahan pengemulsi berupa lesitin melalui

konsentrasi berbeda terhadap karakter roti manis.

1.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah 

1. Diduga terdapat interaksi penambahan pati garut termodifikasi dengan

lesitin terhadap karakter roti manis substitusi pati garut termodifikasi

2. Diduga terdapat pengaruh substitusi tepung terigu dengan pati garut

termodifikasi melalui konsentrasi berebeda terhadap karakterisasi roti

manis;

3. Diduga terdapat pengaruh penambahan bahan pengemulsi berupa lesitin

melalui konsentrasi berbeda terhadap karakterisasi roti manis.




