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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Roti merupakan produk makanan yang terbuat dari campuran tepung terigu, 

air, gula, dan garam yang difermentasi kemudian dipanggang (Setyo dan Noor, 

2004) dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain yang diizinkan. Data 

statistik konsumsi roti manis per tahun di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun 

terakhir, menurun sebesar 0,72% diikuti roti tawar sebesar 6,73% (Setjen Pertanian, 

2015). Data tersebut menunjukkan bahwa roti manis lebih digemari oleh konsumen, 

sehingga produksi roti manis lebih potensial. Seiring berkembangnya penelitian 

mengenai potensi sumber daya lokal, bahan utama dalam pembuatan roti tidak 

hanya menggunakan tepung dari gandum saja tetapi dapat disubstitusi dengan pati 

umbi-umbian, salah satunya yaitu pati umbi garut.  

  Umbi garut (Marantha arundinaceae) merupakan sumber karbohidrat 

dimana sebagian besar karbohidrat penyusunnya adalah pati (Faridah et al., 2014). 

Kini, pati garut dapat dimodifikasi dengan metode gelatinisasi-retrogradasi untuk 

memperbesar ukuran granular pati sehingga lebih lama atau bahkan sulit dicerna 

oleh tubuh, bentuk modifikasi ini disebut sebagai pati resisten. Pati resisten dapat 

menjadi salah satu solusi untuk pola diet yang baik dalam menjaga kesehatan tubuh 

manusia. Dalam produk bakeri, tingkat substitusi garut hanya 40% (Husniarti et al., 

2001). Sedangkan menurut Dukha (2011), substitusi pati garut termodifikasi yang 

dapat ditambahkan maksimum 15% dan Ardani (2017) dengan substitusi 10%. 

Beberapa tahun belakangan ini, terdapat suatu teknologi yang digunakan 

untuk memproduksi sekaligus mengawetkan produk bakeri, yaitu teknologi 

pembekuan adonan (frozen dough). Menurut Yi dan William (2009), jika 
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dibandingkan dengan pembuatan roti konvensional, adonan beku lebih bernilai 

ekonomis dalam industri bakeri. Pembuatan roti konvensional umumnya 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga kerja ahli serta peralatan yang 

spesial, sedangkan adonan beku dapat diproduksi secara sentralisasi. Produksi 

secara sentralisasi, dapat membuat kualitas roti manis menjadi terstandarisasi. 

Selain itu, produk adonan beku dapat dibuat menjadi ”fresh bread” setiap waktu 

apabila dibutuhkan.  

Kualitas roti yang terbuat dari adoanan beku dipengaruhi oleh formulasi 

adonan dan parameter proses seperti waktu pengadukan adonan, laju pembekuan, 

lama penyimpanan, dan laju proses thawing (Selomulyo dan Zhou, 2007). Namun, 

terdapat beberapa masalah di dalam adonan beku untuk industri bakeri yaitu efek 

pembekuan terhadap viabilitas ragi (yeast) roti, pembentukan kristal es dalam 

proses freezing sehingga mempengaruhi struktur gluten, menurunkan retensi gas 

CO2 selama proofing, dan menurunkan volume roti. Ragi yang mati akan 

menurunkan kekuatan pembentukan gas dan kekuatan adonan secara bertahap 

(Ribota et al., 2003). Menurut Lucas et al. (2005), kerusakan pada struktur gluten 

juga akan mempengaruhi retensi gas sehingga adonan kurang mengembang dan 

volume roti menurun.  

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disebutkan, maka diperlukan 

solusi terkait formulasi dan kondisi proses, salah satunya meningkatkan 

kemampuan mengembang adonan beku dengan menggunakan cryoprotectant. 

Cryoprotectant adalah senyawa yang dapat melindungi sel atau jaringan dari 

kerusakan akibat pembentukan kristal es selama pembekuan dan proses thawing. 

Salah satu cryoprotectant yang berpotensi untuk meningkatkan kualitas adonan 
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beku adalah glukomanan. Penambahan glukomanan pada adonan beku akan 

menurunkan titik beku adonan sehingga viabilitas yeast (ragi) dapat dipertahankan. 

Menurut Yuliati (2006), konsentrasi glukomanan 0,5% mulai berpengaruh terhadap 

viabilitas yeast. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh 

substitusi pati garut termodifikasi dan glukomanan sebagai cryoprotectant dalam 

frozen dough terhadap kualitas produk roti manis yang dihasilkan. 

1.2. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui interaksi antara substitusi pati garut termodifikasi dan penambahan

cryoprotectant  tehadap viabilitas yeast, sifat fisikokimia, dan organoleptik roti

manis dari adonan beku.

2. Mengetahui pengaruh substitusi pati garut termodifikasi terhadap viabilitas

yeast, sifat fisikokimia, dan organoleptik roti manis dari adonan beku.

3. Mengetahui pengaruh penambahan cryoprotectant terhadap viabilitas yeast,

sifat fisikokimia, dan organoleptik roti manis dari adonan beku.

1.3. Hipotesa 

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Diduga terdapat interaksi antara substitusi pati garut termodifikasi dan

penambahan cryoprotectant  tehadap viabilitas yeast, sifat fisikokimia, dan

organoleptik roti manis dari adonan beku.

2. Diduga substitusi pati garut termodifikasi mempengaruhi viabilitas yeast, sifat

fisikokimia, dan organoleptik roti manis dari adonan beku.

3. Diduga penambahan cryoprotectant mempengaruhi viabilitas yeast, sifat

fisikokimia, dan organoleptik roti manis dari adonan beku.


