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I. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pati Garut  

Garut merupakan tanaman umbi-umbian yang dikenal di Sumatra, Madura, 

Jawa, hingga Ternate. Salah satu sifat tanaman garut adalah mempunyai toleransi 

yang tinggi terhadap lingkungan yang ternaungi, sehingga dapat dijadikan tanaman 

sela di kawasan perkebunan dan kehutanan, bahkan dapat dijadikan tanaman 

pekarangan. Sifat ini menjadikan garut lebih mudah diproduksi dan lebih menjamin 

ketersediaan pangan bagi masyarakat setempat (Suriani, 2008).  

Warna sisik umbi garut dapat digunakan sebagai tanda kematangan umbi. 

Umbi yang masih muda umumnya mempunyai sisik yang berwarna putih, 

sedangkan umbi garut yang tua mempunyai sisik yang berwarna coklat. Bentuk 

ujung dari sisik umbi garut adalah agak lancip, sedangkan pangkal dari sisik umbi 

garut menempel pada ruas-ruas umbi. Bila sisik dikelupas dari umbi tampak bahwa 

sebenarnya umbigarut mempunyai ruas-ruas (Ratnaningsih, 2010). 

     
Gambar 1. Tanaman Umbi Garut (Suriani, 2008). 

 

Tepung dan pati merupakan dua produk yang berbeda cara pembuatan 

maupun sifat fisikokimia serta pemanfaatannya. Pati merupakan penyusun utama 

tepung yang mengandung amilosa dan amilopektin. Selain amilosa dan 
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amilopektin, di dalam pati juga terdapat komponen lain dalam jumlah sedikit, yaitu 

lipid (sekitar 1%), protein, fosfor dan mineral (Rosa, 2010).  

Menurut Pudjiono (1998) pati garut memiliki sifat mudah larut dan mudah 

dicerna sehingga cocok untuk bahan makanan bayi dan orang sakit, berbentuk oval 

dengan ukuran 15-70 mikron. Pati garut dari kultivar banana memiliki lebih banyak 

butiran berukuran besar dibanding varietas creole, suhu awal gelatinisasi 70˚C, 

mudah mengembang bila terkena air panas dengan daya kembang 54 %, dan untuk 

keperluan komersial harus memenuhi syarat kadar air tidak boleh lebih dari 18 %, 

kandungan abu dan serat rendah, pH 4.5-7 kekentalan 512-640 satuan Brabender. 

Tabel 1. Komposisi Kimia Pati Garut 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Kadar Air* % b/b 8,60 

Kadar Abu* % b/b 0,20 

Kadar Protein* % b/b 0,65 

Kadar Lemak* % b/b 0,26 

Kadar Serat Pangan* % b/b 0,12 

Kadar Karbohidrat* % b/b 90,29 

Amilosa** % b/b 24,64 

Amilopektin** % b/b 73,46 

Sumber : *Suryaningtyas (2013),  

    **Faridah dkk (2014) 

 

2.1.1 Modifikasi Pati Garut 

 Pati termodifikasi adalah pati yang diberi perlakuan tertentu untuk 

menghasilkansifat yang lebih baik, memperbaiki atau mengubah beberapa sifat 

lainnyaatau merupakan pati yang gugus hidroksilnya telah diubah lewat reaksi 

kimia (esterifikasi atau oksidasi) atau dengan mengganggu struktur asalnya. Pati 

termodifikasi berfungsi sebagai bahan pengisi, pengental, pengemulsi dan 

pemantap bagi makanan. Beberapa keunggulan pati modifikasi 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 
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industri besar, memiliki sifat yang lebih konsisten sehingga memudahkan 

pengontrolan dan pembuatan produk dengan kualitas bagus (Eliasson, 2004). 

Menurut Koswara (2006), beberapa cara dapat dilakukan untuk membuat 

pati termodifikasi diantaranya : 

a. Modifikasi dengan Asam 

Modifikasi dengan asam akan menghasilkan pati dengan sifat lebih encer jika 

dilarutkan, lebih mudah larut, dan berat molekulnya lebih rendah. Modifikai 

dengan asam dilakukan menggunakan asam klorida. Mula-mula pati dicampur 

dengan larutan asam klorida pada shu 37oC dan dipanaskan, lalu ditambahkan 

dengan etanol 80% dan dilakukan pemusngan untuk memisahkan pati yag telah 

termodifikasi dari bagian cairan. Endapan pati kemudian dicui dengan air 

sampai bebas ion klorida dan dieringkan sampai kadar air 10%. 

b. Modifikasi Enzimatis 

Modifikasi dengan enzim, umumnya menggunakan enzim α-amilase, 

menghasilkan pati yang kekentalannya lebih stabil pada suhu panas maupun 

dingin dan sifat pembentukan gel yang baik. Mula-mula larutan pati 

dipanaskan 37oC kemudian ditambah buffer posfat pH 6,9, lalu ditambah 

larutan enzim α-amilase, dan dibiarkan bereaksi. Selanjutnya campuran 

dipanaskan dan ditambah etanol 80%. Campuran disentrifugasi dan endapan 

pati yang diperoleh dipisahkan, dicuci dan dikeringkan sampai kadar air 10%. 

c. Modifikasi Ikatan Silang 

Modifikasi ikatan silang dilakukan dengan cara mereaksikan pati dengan 

senyawa-senyawa yang dapat membentuk ikatan silang pada suhu pH tertentu. 

Senyawa yang digunakan anatara lain efiklorohidrin, trimeta fosfat, diepoksida 
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dan sebagainya. Pati yang menghasilkan umumnya kental dalam bentuk 

larutannya dibadingkan dengan pati alami. Secara sederhana modifikasi ikatan 

silang dilakukan sebagai berikut: pati dicampur air sehingga terbentuk suspensi 

kental, kemudian pHnya diatur menjadi 9.0 menggunakan sodium hodroksida. 

Kemudian dilakukan penambahan senyawa pembentuk ikatan silang, misalnya 

POCI, diikuti dengan penetralan menggunakan asam korida. Pati kemudian 

dipisahkan dari bagian cairnya dengan cara sentrifugasi. Endapan pati dicuci 

dengan air sampai bebas dari ion-ion klorida, lalu dikeringkan (dengan oven 

50oC atau dijemur) dan setelah kering digiling kembali. 

d. Modifikasi Secara Fisik (Gelatinisasi-Retrogradasi) 

Perlakuan fisik yang dapat digunakan untuk memodifikasi pati garut adalah 

melalui metode Gelatinisasi – Retrogradasi atau yang juga disebut dngan 

autoclaving-cooling. Menurut Sajilata et al. (2006) perlakuan pemanasan 

dengan menggunakan metode autoclaving-cooling dapat meningkatkan 

produksi pati resisten hingga 9%. Metode autoclaving-cooling dilakukan 

dengan mensuspensikan pati dengan rasio penambahan air 1 :3.5 atau 1: 5 (b/v). 

Kemudian dipanaskan menggunakan autoklaf pada suhu tinggi. Setelah 

diautoklaf, suspensi pati tersebut disimpan pada suhu rendah agar terjadi 

retrogradasi. Untuk meningkatkan kadar pati resisten, siklus tersebut dilakukan 

berulang. Perlakuan modifikasi ini disebut autoclaving-cooling cycling 

treatment (Zabar et al.2008).  

Modifikasi pati secara fisik yang diperoleh dari pati yang mengalami 

retrogradasi. Gelatinisasi membuat molekul pati dapat sepenuhnya dicerna oleh 

enzim pencernaan. Pada umumnya gelatinisasi terjadi pada saatdidinginkan, 
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molekul-molekul amilosa berikatan kembali satu sama lain serta berikatan 

dengan cabang amilopektin pada pinggir luar granula, dengan demikian proses 

menggabungkan butir pati yang membengkak itu menjadi semacam jaring-

jaring membentuk mikrokristal dan membengkak. Proses kristalisasi kembali 

pati yang telah mengalami gelatinisasi tersebut disebut retrogradasi. Proses 

retrogradasi dapat dilakukan pemanasan dengan menggunakan autoklaf 

kemudian pendinginan. Proses modifikasi pati melalui pemanasan dan 

pendinginan berulang dapat menghasilkan pati resisten (Winarno, 2004). 

1.1.2 Pati Resisten 

Menurut Gonzales, et al., (2004) Resistant starch / RS (pati resisten) 

didefinisikan sebagai sejumlah pati dan hasil degradasi pati yang tidak dapat diserap 

oleh usus halus manusia yang sehat. Menurut Lehmann et al., (2003), pati resisten 

diketahui baik untuk fungsi fisiologi tubuh, antara lain menurunkan indeks 

glikemik, tidak menyebabkan konstipasi, menurunkan kolesterol, dan mengurangi 

resiko kanker usus sehingga dapat dimanfaatkan sebagai ingredien dalam 

pembuatan pangan fungsional. Kandungan RS dipengaruhi oleh rasio amilosa dan 

amilopektin, konsentrasi enzim pululanase, konsentrasi pati, suhu pemanasan, 

siklus pemanasan dan pendinginan, kondisi penyimpanan, dan adanya lipid atau 

substansi bermolekul rendah seperti gula (Sajilata et al. 2006) 

Menurut Gonzales, et al., (2004), terdapat empat tipe Resistant starch 

berdasarkan keberadaan pati alami dalam makanan. Resistant starch tipe I adalah 

jenis pati yang secara fisik terperangkap di dalam matriks sel, seperti pada biji 

legumes (polong-polongan). Resistant starch tipe II adalah granula pati yang secara 

alami tahan terhadap enzim pencernaan seperti pati pisang mentah dan pati kentang 
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mentah. Resistant starch tipe III adalah pati hasil retrogradasi yang terbentuk akibat 

pemanasan suhu tinggi yang disusul dengan penyimpanan pada suhu rendah. 

Resistant starch tipe IV adalah pati yang dimodifikasi secara kimia. 

Resistant starch tipe III merupakan tipe pati yang paling banyak digunakan 

sebagai bahan baku pangan fungsional yang berbasis resistant starch. Kandungan 

Resistant starch tipe III dalam makanan secara alami umumnya rendah. Kandungan 

pati resisten tipe III dapat ditingkatkan dengan pemanasan dan pendinginan secara 

berulang pada pati yang telah mengalami gelatinisasi. Oleh karena itu perlu 

dilakukan perlakuan khusus untuk meningkatkan kandungan Resistant starch tipe 

III yaitu dengan cara autoclaving-cooling (Suriani, 2008). 

2.2 Roti Manis 

Roti manis merupakan roti yang dapat berbentuk beraneka ragam dan proses 

akhir pengolahan dengan cara dioven. Bahan dasar yang digunakan dalam 

pembuatan roti manis yaitu tepung terigu protein tinggi, telur, yeast, mentega, dan 

gula pasir. Proses pembuatan roti manis diakhiri dengan proses pemanggangan 

dengan oven. Mempunyai karakteriktik tekstur lunak, volume ringan, rasanya 

manis dan warna ungu kecoklatan. Berdasarkan SNI (1995), syarat mutu roti manis 

ditampilkan pada Tabel 2. 

Roti manis merupakan salah satu produk pangan olahan yang merupakan 

hasil proses pemanggangan adonan yang telah difermentasi. Bahan utama dalam 

pembuatan roti manis terdiri dari tepung terigu, air, ragi, garam serta bahan 

tambahan terdiri dari gula, susu, lemak, dan telur (Fitria, 2013). Menurut Irawati 

(2004), roti manis merupakan salah satu jenis roti yang terbuat dari adonan manis 

yang difermentasi yang mengandung 10% gula atau lebih. Bahan utama pembuatan 
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roti manis adalah tepung terigu, air, ragi dan garam. Bahan pembantu dalam 

ppembuatan roti manis meliputi gula, susu skim, shortening, telur dan bahan 

pengembang. 

Tabel 2. Kandungan Gizi Roti Manis 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan  

1. Keadaan    

 1.1 Kenampakan - Normal tidak berjamur 

 1.2 Bau - Normal  

 1.3 Rasa - Normal  

2. Air  %b/b Normal  

3. Abu (tidak termasuk garam) 

dihitung atas dasar bahan 

kering 

%b/b Maks. 40 

4. Abu yang tidak larut dalam 

asam 

%b/b Maks. 3,0 

5. NaCl %b/b Maks. 2,5 

6. Jumlah gula %b/b Maks 8,0 

7.  Lemak  %b/b Maks. 3,0 

8. Serangga/Belatung - Tidak boleh ada 

9. Bahan Tambahan Makanan 

(BTM) 

  

 9.1 Pengawet    

 9.2 Pewarna   Sesuai SNI 01-0222-1995 

 9.3 pemanis buatan   

 9.4 sakarin siklamat  Negatif 

10. Cemaran logam   

 10.1 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,05 

 10.2 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 10.3 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 10,0 

 10.4 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0 

11. Cemaran arsen (As) Mg/kg Maks. 0,5 

12. Cemaran mikroba   

 12.1 Angka lempeng total Koloni/g Maks. 104 

 1.2.2 E.Coli APM/gr <3 

 12.3 Koloni/g Maks. 104 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (1995) 

 

2.3 Bahan Baku Roti Manis 

2.3.1 Tepung Terigu 

Baik roti tawar, roti manis, maupun kue kering bahan dasarnya adalah 

tepung terigu. Komponen terpenting yang membedakan dengan bahan lain adalah 

kandungan protein jenis glutenin dan gliadin, yang pada kondisi tertentu dengan air 

dapat membentuk massa yang elastis dan dapat mengembang yang disebut gluten. 
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Sifat-sifat fisik gluten yang elastis dan dapat mengembang ini memungkinkan 

adonan dapat menahan gas pengembang dan adonan dapat menggelembung seperti 

balon. Keadaan ini memungkinkan produk roti mempunyai struktur berongga yang 

halus dan seragam serta tekstur yang lembut dan elastis. 

Tabel 3. Kandungan gizi tepung terigu per 100 gram 

Nutrisi  Jumlah (satuan) 

Energi  1,42  kJ (3,99 kcal) 

Karbohidrat  72,57 g 

Gula  0,41 g 

Lemak 1,87 g 

Protein 13,70 g 

Thiamin (Vit. B1) 0,45 mg 

Riboflavin (Vit. B2) 0,22 mg 

Niatin (Vit. B3) 6,37 mg 

Asam pantotenat 1,01 mg 

Vitamin B6 0,34 mg 

Folat 44,00 mg 

Kalsium 34,00 mg 

Besi 3,88 mg 

Magnesium 138,00 mg 

Mangan 3,80 mg 

Fosfor 346,00 mg 

Kalium 405,00 mg 

Natrium 5,00 mg 

seng 2,93 mg 

Fosfor  346,00 mg 

tembaga 0,38 mg 

selenium 0,07  mg 

Sumber : Nurmala (1980) 

 

Menurut Koswara (2009), tepung terigu yang beredar dipasaran memiliki 

karakteristik dan fungsi yang berbeda. Jenis-jenis tepung terigu dibagi menjadi 

enam bagian yaitu:  

1) Hard Flour (terigu protein tinggi), dikenal dengan tepung terigu “Cakra 

Kembar”. Tepung ini diperoleh dari gandum keras (hard wheat) dan memiliki 

kandungan protein 11-13%. Tingginya protein yang terkandung menjadikan 

sifat tepung mudah dicampur, difermentasi, memiliki daya serap air yang tinggi, 
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elastis dan mudah digiling sehingga karakteristik dari tepung terigu ini cocok 

untuk bahan baku roti, mie dan pasta. 

2) Medium Flour (terigu protein sedang), tepung ini memiliki kandungan protein 

10-11%, dikenal dengan tepung terigu “Segitiga Biru” atau tepung serba guna 

(all-purpose flour). Tepung medium wheat dibuat dari campuran tepung terigu 

hard wheat dan soft wheat sehingga tepung  

3) Soft Flour (terigu protein sedang), tepung ini memiliki kandungan protein gluten 

8-9%, memiliki sifat daya serap air yang rendah dan menghasilkan adonan yang 

sukar diuleni, tidak elastis, lengket, daya pengembang yang rendah. Tepung ini 

dikenal dengan tepung terigu “Cap Kunci” sehingga cocok untuk membuat kue 

kering, biskuit, pastel dan kue-kue yang tidak memerlukan proses fermentasi.  

4) Self raising flour, tepung ini sudah mengalami penambahan bahan pengembang 

dan garam. Penambahan ini menjadikan sifat tepung lebih stabil dan tidak perlu 

menambahkan pengembang lagi ke dalam adonan. Tepung ini tergolong sukar 

didapatkan, namun kita dapat membuatnya sendiri dengan menambahkan satu 

sendok baking powder ke dalam satu kilogram tepung dan tepung ini cocok 

untuk membuat cake, muffin dan kue kering.  

5) Enriched Flour, tepung ini merupakan substitusi dari beragam vitamin atau 

mineral dengan tujuan memperbaiki nilai gizi yang terkandung. Namun, tepung 

ini harganya relatif lebih mahal dan cocok untuk membuat kue kering dan bolu. 

6) Whole Meal Flour, tepung ini biasanya dibuat dari biji gandum utuh termasuk 

dedak dan lembaganya sehingga warna dari tepung ini lebih gelap atau cream. 

Tepung ini cocok untuk makanan kesehatan dan menu diet, karena memiliki 

kandungan serat (fiber) dan protein yang tinggi  
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Tepung terigu sebagai bahan baku utama pembuatan roti manis tidak 

bersifat mutlak. Pembuatan roti bisa menggunakan tepung lain selain tepung terigu 

meskipun tidak memiliki gluten yang cukup untuk mengembangkan roti, namun 

mempunyai nilai tambah bagi roti. Substitusi tepung terigu dapat dilakukan adalah 

substitusi tepung terigu dengan menggunakanubi jalar putih, substitusi dengan 

beberapa jenis tepung non-terigu, dengan tepung garut (Purnomo, 1994). 

2.3.2 Ragi 

Pada pembuatan roti, ragi dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Pada 

kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi rag, khususnya gula, maka ragi 

akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbondioksida dan senyawa 

beraroma. Gas karbondioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan 

sehingga adonan menjadi mengembang. Agar mikroba dapat beraktivitas optimal 

maka beberapa persyaratan harus dipenuhi diantaranya adalah adanya 

keseimbangan gula, garam, terigu dan air, oksigen cukup tersedia karena mikroba 

yang hidup bersifat aerob (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

Menurut (Charley, H. dan C. Weaver (1982) dalam Wijayanti 2007), ragi 

terdiri dari sel-sel hidup dari Saccharomyces cerevisiae. Ragi terdapat dalam dua 

bentuk, yaitu bentuk padat dan granula- granula kecil. Ragi berperan untuk 

menghasilkan enzim- enzim yang mengkatalisa reaksi reaksi dalam fermentasi. 

Enzim- enzim yang dihasilkan oleh ragi selama proses fermentasi adalah: 

a. Invertase : mengubah sukrosa menjadi gula invert (glukosa dan fruktosa)  

b. Maltase : Mengubah maltosa menjadi glukosa 

c. Zimase  : kompleks enzim yang dapat mengubah glukosa & fruktosa 

menjadi CO2 dan alkohol. 
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2.3.3 Air 

Air merupakan bahan yang berperan penting dalam pembuatan roti, antara 

lain gluten terbentuk dengan adanya air. Air sangat menentukan konsistensi dan 

karakteristik reologi adonan, yang sangat menentukan sifat adonan selama proses 

dan akhirnya menentukan mutu produk yang dihasilkan. Air juga berfungsi sebagai 

pelarut bahan seperti garam, gula, susudan mineral sehingga bahan tersebut 

terdispersi secara merata dalam adonan. Pada pembuatan roti, air akan melakukan 

hidrasi dan bersenyawa dengan protein membentuk gluten dan dengan pati 

membentuk gel setelah dipanaskan.  

Fungsi lain air dalam pembuatan roti manis juga sebagai pelarut garam, 

gula, susu, dan sebagainya. Jumlah air yang digunakan tergantung pada kekuatan 

tepung dan proses yang digunakan. Faktor-faktor yang terlibat padaproses 

penyerapan air antara lain macam dan jumlah protein serta sebanyak 45.5 persen 

air akan berikatan dengan pati, 32.2 persen dengan protein dan 23.4 persen dengan 

pentosan. Banyaknya air yang dipakai akan menentukan mutu dari roti yang 

dihasilkan (Koswara, 2009). 

2.3.4 Gula 

Gula digunakan sebagai bahan pemanis dalam pembuatan roti. Jenis gula 

yang paling banyak digunakan adalah sukrosa. Selain sebagai pemanis sukrosa juga 

berperan dalam penyempurnaan mutu panggang dan warna kerak, dan 

memungkinkan proses pematangan yang lebih cepat, sehingga air lebih banyak 

dipertahankan dalam roti. Gula juga ditujukan sebagai sumber karbon pertama dari 

sel khamir yang mendorong keaktifan fermentasi. Gula yang dimanfaatkan oleh sel 

khamir, umumnya hanya gula-gula sederhana, glukosa atau fruktosa, yang 
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dihasilkan olehpemecahan enzimatik molekul yang lebih kompleks, seperti 

sukrosa, maltosa, pati atau karbohidarat lainnya. Sukrosa dan maltosa dapat dipecah 

menjadi gula sederhana (heksosa) oleh enzim yang ada dalam sel khamir, 

sedangkan pati dan dekstrin tak dapat diserang oleh khamir. Enzim-enzim yang 

terdapat dalam tepung atau maltdiastatik, berfungsi memproduksi gula dekstrosa 

atau maltosa dari pati yang ada dalam adonan (Koswara, 2009). 

Daya larut yang tinggi dari gula dan kemampuan mengikat air merupakan 

sifat- sifat yang menyebabkan gula dipakai dalam pengawetan pangan (Buckle, 

1987). Menurut Fennema (1996) gula dapat membentuk flavor melalui reaksi 

pencoklatan. Penggunaan gula halus atau tepung gula bertujuan mempercepat 

pemerataan kenampakan. Gula juga digunakan sebagai substrat yeast, untuk 

pertumbuhan yeast maupun sebagai penyedia bahan yang dapat diubah menjadi gas 

pada fermentasi. Gula dalam adonan juga dapat digunakan untuk mempertahankan 

kelembaban, memperpanjang kesegaran roti, dan menambah nilai nutrisi produk. 

 
Gambar 2. Rumus Struktur Sukrosa (Purnamawati, 2006) 

 

2.3.5 Garam 

Pada pembuatan roti tawar, garam diperlukan dalam adonan untuk 

memperbaiki flavor, memperkuat gluten, mengatur fermentasi, dan menghambat 

mikrobia kontaminan. Dengan demikian penggunaan garam mempunyai dua 

fungsi, yaitu untuk membuat roti yang dihasilkan memiliki rasa lebih enak dan 
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berfungsi dalam rheologi adonan dengan mendukungfungsi gluten dalam 

membentuk adonan (Sultan (1981) dalam Wijayanti (2007)). 

Pada roti, garam mempunyai fungsi yang lebih penting daripada sekedar 

memperbaiki rasa. Garam membantu aktifitas amilase dan menghambat aktifitas 

protease pada tepung. Adonan tanpa garam akan menjadi lengket (agak basah) dan 

sukar dipegang. Selain mempengaruhi flavor, garam juga dapat berfungsi sebagai 

pengontrol fermentasi. Bila tidak ada garam dalam adonan fermentasi maka 

fermentasi akan berjalan cepat. Garam juga mempunyai efek melunakkan gluten. 

Fungsi garam memberikan rasa gurih pada roti, mengontrol waktu fermentasi, dan 

menambah keliatan gluten. Fungsi yang lain, garam membantu mengatur aktifitas 

ragi roti dalam adonan yang sedang difermentasi dan dengan demikian mengatur 

tingkat fermentasi. Garam juga mengatur mencegah pembentukan dan 

pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan dalam adonan yang diragikan 

(Koswara, 2009). 

2.3.6 Margarin 

Margarin mengandung lemak dan digunakan dalam pembuatan roti sebagai 

shortening karena dapat memperbaiki struktur fisik seperti volume, tekstur, 

kelembutan, dan flavor. Selain itu penambahan margarin menyebabkan nilai gizi 

dan rasa lezat roti bertambah. Penggunaan margarin dalam adonan akan 

mempermudah pemotongan roti, juga dapat menahan air, sehingga masa simpan 

roti lebih panjang dan kulit roti lebih lunak. Penggunaan margarin dalam proses 

pembuatan roti membantu mempertinggi rasa, memperkuat jaringan zat gluten, roti 

tidak cepat menjadi keras dan daging roti tidak lebih empuk (lemas) sehingga dapat 

memperpanjang daya tahan simpan roti. Selain itu penambahan lemak 
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menyebabkan nilai gizi dan rasa lezat roti bertambah. margarin berfungsi sebagai 

pelumas sehingga akan memperbaiki remah roti. Disamping itu, margarin juga 

berfungsi mempermudah pemotongan roti dan membuat roti lebih lunak (Koswara, 

2009). 

Cara memilih dan menyiapkan margarin yaitu dengan menggunakan 

margarin yang berkualitas baik, tidak tengik, jangka kadaluarsa masih lama. 

Margarin dijual dipasaran dengan merk dagang Blue band, Palmia, dll. Selanjutnya 

margarin ditimbang sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan (Fitria, 2013). 

2.3.7 Susu 

Susu berperan membentuk flavor spesifik dan membantu terjadinya 

pencoklatan pada kulit roti tawar karena susu mengandung gula reduksi yaitu 

laktosa. Laktosa ini merupakan gula kompleks yang tidak langsung difermentasi 

dan selama pemanggangan akan mengalami karamelisasi, sehingga terbentuk kulit 

yang kecoklatan Sultan (1981) dalam Wijayanti 2007). Susu yang digunakan dalam 

pembuatan roti manis yaitu susu bubuk full cream, sebab sangat baik dalam 

memberi warna kerak roti dan kandungan gulanya lebih tinggi. Cara memilih dan 

menyiapkan susu digunakan untuk pembuatan roti manis yaitu dengan 

menggunakan susu bubuk full cream dalam bentuk bubuk (powder) dan jangka 

waktu kadaluarsa masih lama. Dapat menggunakan susu bubuk yang dijual di 

pasaran dengan merk dagang Dancow, kemudian susu ditimbang sesuai dengan 

komposisi yang dibutuhkan (Fitria, 2013). 

Penggunaan susu untuk produk-produk bakery berfungsi membentuk 

flavor, mengikat air, sebagai bahan pengisi, membentuk struktur yang kuat dan 

porous karena adanya protein berupa kasein, membentuk warna karena terjadi 
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reaksi pencoklatan dan menambah keempukan karena adanya laktosa. Alasan 

utama pemakaian susu dalam pembuatan roti adalah untuk meningkatkan nilai gizi. 

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

memberikan efek terhadap warna kulit roti dan memperkuat gluten karena 

kandungan kalsiumnya.  

Tabel 4. Kandungan gizi susu sapi per 100 gram 

Kandungan Zat Gizi Komposisi 

Energi (kkal) 61,00 

Protein (g) 3,20 

Lemak (g) 3,50 

Karbohidrat (g) 4,30 

Kalsium (mg) 143,00 

Fosfor (mg) 60,00 

Besi (mg) 1,70 

Vitamin A (µg) 39,00 

Vitamin B1 (mg) 0,03 

Vitamin C (mg) 1,00 

Air (g) 88,30 

Sumber : Daftar Komposisi Bahan Makanan , (Depkes RI, 2005) 

 

Alasan utama pemakaian susu dalam pembuatan roti adalah gizi. Susu 

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

memberikan efek terhadap kulit dan memperkuat gluten karena kandungan 

kalsiumnya. Efek penyangga juga terlihat, yaitu akan menghambat fermentasi. Pada 

proses pembuatan roti, telur berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi, memberikan 

rasa yang lebih enak dan membantu untuk memperlemas jaringan zat gluten karena 

adanya lesitin dalam telur yang mengakibatkan roti menjadi lebih empuk dan lemas 

(Koswara, 2009). 

2.3.8 Telur Ayam 

Telur ayam merupakan bahan baku yang sangat berpengaruh terhadap hasil 

akhir adonan roti. Selain itu telur ayam juga berfungsi untuk menambahakan nilai 

gizi, menguatkan rasa, membantu proses, pengembangan produk, memperlunak 
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dan memperbaiki tekstur remah dalam adonan,serta memperbaiki kulit adonan 

(Pelczar et al, 2008). Pada proses pembuatan roti, telur ayam berfungsi untuk 

meningkatkan nilai gizi, memberikan rasa yang lebih enak dan membantu untuk 

memperlemas jaringan zat gluten karena adanya lesitin dalam telur ayam yang 

mengakibatkan roti menjadi lebih empuk dan lemas (Koswara, 2009). 

Tabel 5. Kandungan gizi telur ayam per 100 gram 

Kandungan Zat Gizi Komposisi 

Air (%) 65,50 

Protein (%) 11,80 

Lemak (%) 11,00 

Abu (&+%) 11,70 

 Sumber : Varcania (2008) 

 

Telur ayam memiliki banyak fungsi dalam proses pengolahan produk 

bakeri, termasuk roti. Telur ayam dapat menahan gas CO2 sementara waktu, 

sehingga jaringan gluten tidak cepat collapse. Selain itu, telur juga dapat menjadi 

binder (pengikat) antar komponen yang terdapat pada formula. Tidak hanya itu, 

telur ayam juga mengandung lesitin yang dapat memberikan fungsi emulsifikasi 

(Muaris, 2006). 

2.3.9 CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) 

CMC (Carboxyl Methyl Cellulose) sering merupakan bagian komposisi 

minuman yakni berperan sebagai zat pengental. Struktur CMC merupakan rantai 

polimer yang terdiri dari unit molekul cellulose. Setiap unit anhidroglukosa 

memiliki tiga gugus hidroksil dan beberapa atom Hidrogen dari gugus hidroksil 

tersebut disubstitusi oleh carboxymethyl. Gugus hidroksil yang tergantikan dikenal 

dengan derajad penggantian (degree of substitution) disingkat DS. Jumlah gugus 

hidroksil yang tergantikan atau nilai DS mempengaruhi sifat kekentalan dan sifat 

kelarutan CMC dalam air (Kamal, 2010). 
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Gambar 3. Struktur Kimia Carboxyl Methly Cellulose (CMC) (Eduardo, 2014) 

 

Hidrokoloid adalah biopolimer yang larut dalam air. Hidrokoloid terdiri dari 

polisakarida dengan berat molekul tinggi dan berprotein tinggi. Hidrokoloid telah 

digunakan secara luas dalam industri makanan yang berfungsi sebagai pengental, 

pembentuk gel, pengemulsi dan penstabil. Sumber-sumber hidrokoloid didapatkan 

dari tumbuh-tumbuhan, alga, mikroorganisme dan juga hewan (Manaff, 2012). 

CMC merupakan derivat selulosa yang sifatnya mengikat air dan sering 

digunakan sebagai pembentuk tekstur halus (Indriyati dan Rahimi, 2006). 

Mekanisme kerja Na-CMC sebagai stabilisator emulsi berhubungan erat dengan 

kemampuannya yang sangat tinggi dalam mengikat air, sehingga meningkatkan 

viskositas larutan, dimana butir-butir Na-CMC bersifat hidrofilik sehingga akan 

menyerap air dan akhirnya membengkak. Air yang sebelumnya di luar granula dan 

bebas akan bergerak lagi, sehingga keadaan larutan menjadi lebih mantap dan 

terjadi peningkatan viskositas (Pomeranz (1985) dalam Siskawardani dkk 2013).  

2.3.10 Lesitin 

Lesitin dengan nama lain fosfatidilkolin, suatu fosfolipid yang merupakan 

komponen utama fraksi fosfatida yang dapat diisolasi dari kuning telur dan kacang 

kedelai, yang diekstrak secara mekanik maupun kimiawi menggunakan heksan. 

Lesitin secara komersial untuk keperluan pengemulsi, dan lesitin efektif 
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memperendah tegangan interfasial antara lemak dan air, tetapi mampu menjaga 

kestabilan emulsi dalam adonan (Hartomo, 1993).  

Lesitin merupakan emulsifier yang sudah banyak digunakan dalam industri 

pangan (Zein, 2008). Lesitin dapat dihasilkan dari bahan pangan hewani maupun 

nabati, tetapi lesitin dari nabati mempunyai sifat lebih baik dari lesitin hewani. 

Lesitin nabati, dalam hal ini lesitin dari kedelai mempunyai keunggulan lebih bila 

dibanding lesitin dari bahan lain. Pengemulsi lesitin banyak digunakan pada 

industri dengan bahan dasar coklat, pembuatan roti, margarin dan lainlainnya. 

Pengemulsi lesitin dapat mengurangi gesekan pada lemak gula, sehingga mencegah 

terjadinya gumpalan padat. 

 
Gambar 4. Struktur Kimia Lesitin (Eduardo, 2014) 

 

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang 

lain, yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur tetapi saling 

antagonistik (Zein, 2008). Peraturan BPOM No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pengemulsi (emulsifier) adalah bahan tambahan pangan untuk membantu 

terbentuknya campuran yang homogen dari dua atau lebih fase yang tidak 

tercampur seperti minyak dan air. Dalam peraturan BPOM, disebutkan 80 jenis 

bahan pengemulsi yang telah terdaftar di BPOM, salah satunya adalah lesitin.  

 

2.4 Proses Pembuatan Roti Manis 

Berdasarkan urutannya proses pembuatan roti dibedakan menjadi beberapa 

tahapan yaitu tahap pengadukan (“mixing”), tahap fermentasi pertama (“first 
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fermentation”), tahap potong timbang, tahap pembulatan, tahap pengembangan 

lanjutan (“intermediate proofing”), tahap pembuangan gas, tahap pembentukan, 

tahap memasukkan dalam cetakan, tahap pengembangan terakhir (“final 

proofing”), tahap pemanggangan (“baking”), tahap pengeluaran dari loyang, tahap 

pendinginan dan tahap pembungkusan (Fitria, 2013). 

Menurut Koswara (2009), secara garis besar prinsip pembuatan roti terdiri 

dari pencampuran (make up), peragian, pembentukan dan pemanggangan : 

a. 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 

brewatau broth. Dalam metode babon, sebagaian besar tepung dan air, semua ragi 

roti dan garam mineral serta zat pengemulsi dicampur menjadi babon. Babon 

difermentasi selama 3-6 jam, kemudian dicampur dengan bahan lainnya. Pada 

pembuatan babon cair, 25 % tepung dibuat babon cair sebelum pencampuran 

adonan. 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 dicampur sekaligus menjadi adonan 

sebelum difermentasi.  

Demikian pula pada metode cepat, seluruh bahan dicampur sekaligus. 

Bedanya dengan no time doughadonan 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 
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mengandung protein dan sebagaian besar protein akan mengambil bentuk yang 

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

 

b. Peragian  

Tujuan fermentasi (peragian) adonan ialah untuk pematangan adonan 

sehingga mudah ditangani dan menghasilkan produk bermutu baik. Selain itu 

fermentasi berperan dalam pembentukan cita rasa roti. 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, suhudan kelembaban dalam ruang fermentasi perlu diatur. Suhu formal 

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

c. Pembentukan 

Pada tahap ini secara berurutan adonan dibagi dan dibulatkan, 

diistirahatkan, dipulung, dimasukkan dalam loyang dan fermentasi akhir sebelum 

dipanggang dan dikemas. Pembagian adonan dapat dilakukan dengan 

menggunakan pemotong adonan. Proses berikutnya adalah intermediete 

proofing,yaitu mendiamkan adonan dalam ruang yang suhunya dipertahankan 

hangat selama 3-25 menit. Di sini adonan difermentasi dan dikembangkan lagi 

sehingga bertambah elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas, 

teregang dan terkoyak pada proses pembagian.  

Setelah didiamkan adonan siap dengan pemulungan. Proses pemulungan 

terdiri dari proses pemipihan (sheating), curling, dan rolling atau penggulungan 

serta penutupan atau sealing. Setelah pemulungan adonan dimasukkan ke dalam 
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loyang yang telah dioles dengan lemak, agar roti tidak lengket pada loyang. 

Selanjutnya dilakukan fermentasi akhir, yang bertujuan agar adonan mencapai 

volume dan struktur remah yang optimum. Agar proses pengembangan cepat 

fermentasi akhir ini biasanya dilakukan pada suhu sekitar 38oC dengan kelembaban 

nisbi 75-85 %. Dalam proses ini ragi roti menguraikan gula dalam adonan dan 

menghasilkan gas karbondioksida.  

d. Pemanggangan 

Beberapa menit pertama setelah adonan masuk oven, terjadi peningkatan 

volume adonan cepat. Pada saat ini enzim amilase menjadi lebih aktif dan terjadi 

perubahan pati menjadi dekstrin adonan menjadi lebih cair sedangkan produksi gas 

karbondioksida meningkat. Pada suhu sekitar 50-60oC, aktivitas metabolisme 

khamir meningkat, sampai terjadi perusakan khamir karena panas berlebihan. Pada 

saat suhu mencapai sekitar 76oC, alkohol dibebaskan serta menyebabkan 

peningkatan tekanan dalam gelembung udara. Sejalan dengan terjadinya 

gelatinisasi pati, struktur gluten mengalami kerusakan karena penarikan air oleh 

pati. Di atas suhu 76oC terjadi penggumpalan gluten yang memberikan struktur 

crumb. Pada akhir pembakaran, terjadi pembentukan crust serta aroma. 

Pembentukan crust terjadi sebagai hasil reaksi maillard dan karamelisasi gula.  

 

2.5 Faktor yang Mempengaruhi Mutu Roti Manis 

Roti manis yang berkualitas dihasilkan dari bahan yang berkualitas, 

komposisi bahan yang tepat, proses pembuatan yang tepat dan didukung oleh bahan 

penunjang yang tepat. Kriteria roti manis yang baik adalah teksturnya lembut, 

tingkat kekenyalannya cukup tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek jika 

ditekan roti akan kembali seperti semula, berpori kecil, warna kulit luar bagian atas 
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kuning kecoklatan sedangkan kulit luar bawah kuning muda atau coklat muda, 

remah halus tanpa gumpalan putih atau kuning, dan beraroma harum (Fitria, 2013). 

Mutu adonan dalam pembuatan roti sangat tergantung kepada kandungan 

gluten tepung. Gluten merupakan komponen utama protein tepung gandum dan 

terdiri dari protein glutein dan gliadin. Sifat gluten yang tidak larut dalam air akan 

membentuk senyawa yang bersifat kenyal. Gluten juga akan menentukan volume 

pengembangan adonan dan sangat menentukan penampilan roti yang dihasilkan, 

khususnya dalam pembentukan struktur crumb. Sifat elastis dari gluten terbentuk 

saat pengadukan adonan.  

Mutu roti yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuk yang simetris, 

warna kerak roti tawar yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuk yang 

simetris, warna kerak roti yang coklat kekuningan, tekstur kerak yang tipis dan 

kering, serta sifat sifat bagian bagian roti yang meliputi butiran dan tekstur. Butiran 

yang baik adalah butiran dengan sel yang halus, seragam yang panjang-panjang, 

sedangkan tesktur yang baik adalah yang halus lembut dan elastis. Selain itu 

struktur remah harus rata, warna remah terang, beraroma harum gandum dan ragi 

dengan rasa dan daya simpan yang baik (Koswara, 2009). 




