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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Pati Garut 

Umbi garut (Maranta arundinaceae L.) berasal dari Amerika Tengah Tropis 

yang dikenal juga dengan nama arrowroot adalah tanaman umbi-umbian yang kaya 

akan karbohidrat yang termasuk dalam famili Marantaceae (Suhertini dan Wawan, 

2004). 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 masyrakat setempat (Suryani, 2008).  

  

Gambar 1. Tanaman Ubi Garut (Maranta arundinacea L.) (Djaafar dkk., 2010 

dan Maulani dkk., 2012) 

Menurut Faridah dkk. (2014), tanaman garut terdiri atas dua jenis kultivar 

yang penting, yaitu creole dan banana. Umbi garut kultivar creole merupakan 

sumber karbohidrat, yaitu sebagian besar karbohidrat penyusunnya adalah pati. 

Kadar pati umbi kultivar creole sedikit lebih tinggi (20,96%) dibandingkan dengan 

kultivar banana (19,40%). 



5 
 

Pati garut diperoleh dari penepungan umbi garut. Umbi garut yang baik 

dipanen jika tanaman tua, yaitu 10-11 bulan. Menurut Djaafar dan Siti (2007), pati 

garut dapat dimanfaatkan sebagai bahan substitusi terigu dalam pengolahan pangan. 

Dalam pembuatan cake dan roti, diperlukan protein gandum yaitu gluten yang tidak 

ditemukan dalam bahan pangan umbi-umbian seperti garut (Khatkar dan Schofield 

1997 dalam Dukha, 2014). Oleh karena itu, dalam pembuatan cake dan roti, tingkat 

substitusi terigu dengan pati garut hanya 40% (Husniarti dan Rahayu, 2001). 

Tabel 1. Komposisi Kimia Pati Garut Alami dalam 100 gram 

Komponen Kadar (%) 

Proksimat   

Air   

Abu  

Protein  

Lemak  

Karbohidrat (by difference)  

11,48 

  0,34 

  0,24 

  0,68 

98,74 

Daya Cerna Pati  

Pati  

Amilosa  

Amilopektin  

Pati resisten  

Gula pereduksi  

84,35 

98,10 

24,64 

73,46 

  2,12 

  4,96 

Sumber: Faridah dkk. (2014) 

Pati garut mudah dicerna, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai makanan 

bayi atau makanan bagi orang yang mengalami gangguan pencernaan. Pati garut 

juga dapat dijadikan sebagai makanan bagi anak yang menyandang penyakit autis 

dan makanan diet bagi orang tua lanjut usia dan pasien yang dalam masa 

penyembuhan (Ariesta dkk., 2004). Pati garut berbentuk oval dengan ukuran 15-70 

mikron. Pati garut dari kultivar banan memiliki lebih banyak butiran berukuran 

besar dibanding varietas creole, suhu gelatinisasi 66,20-70oC (Haryadi, 1999 dalam 

Dukha, 2011), mudah mengembang bila terkena air panas dengan daya kembang 
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54%, dan untuk keperluan komersial harus memenuhi syarat kadar air tidak boleh 

lebih dari 18%, kandungan abu dan serat rendah, pH 4,5-7 serta kekentalan 512-

640 satuan Brabender.   

2.2.1. Modifikasi Pati Garut 

Secara umum, pati terbagi menjadi dua kelompok yaitu pati alami (available 

starch) dan pati modifikasi (modified starch). Pati alami memiliki kekurangan yang 

sering menghambat aplikasinya dalam proses pengolahan pangan, sehingga 

diperlukan modifikasi terhadap pati untuk menutupi kekurangannya. Modifikasi 

pati umumnya dirancang dengan tujuan mengubah karakteristik gelatinisasi, 

kekentalan dalam medium air, pembentukan gel, kestabilan suspensi karena 

pengaruh asam, panas, dan proses pengolahan lainnya (Jati, 2006 dalam Faridah 

dkk., 2014). Modifikasi disini dimaksudkan sebagai perubahan struktur molekul 

dari pati yang dapat dilakukan secara kimia, fisik maupun enzimatis. Setiap metode 

modifikasi tersebut menghasilkan pati modifikasi dengan sifat-sifat berbeda-beda 

(Artiani dan Yohanita, 2009 dalam Faridah dkk., 2014). Menurut Koswara (2006), 

beberapa metode yang dapat dilakukan untuk memodifikasi pati antara lain 

modifikasi asam, enzimatis, ikatan silang (cross-linking), dan fisik. Dalam 

penelitian ini, metode modifikasi pati yang dilakukan yaitu metode fisik 

(gelatinization-retrogradation atau autoclaving-cooling cycling treatment). 

Perlakuan fisik yang dapat dilakukan untuk modifikasi pati adalah melalui 

metode gelatinisasi-retrogradasi atau biasa disebut dengan autoclaving-cooling. 

Menurut Sajilata et al. (2006), perlakuan pemanasan dengan menggunakan metode 

autoclaving-cooling dapat meningkatkan produksi pati resisten hingga 9%. Metode 

tersebut dilakukan dengan mensuspensikan pati dengan rasio penambahan air 1:3,5 
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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 

secara berulang. Perlakuan modifikasi ini disebut autoclaving-cooling cycling 

treatment (Zabar dan Peled, 2008). 

Modifikasi secara fisik diperoleh dari pati yang mengalami retrogradasi. 

Gelatinisasi membuat molekul pati dapat sepenuhnya dicerna oleh enzim 

pencernaan. Pada umumnya, gelatinisasi terjadi pada saat didinginkan, 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 

berulang dapat menghasilkan pati resisten (Winarno, 2004).  

2.2.2. Pati Resisten 

Salah satu bahan pangan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku untuk 

pembuatan pangan fungsional adalah pati resisten atau Resistant Starch (RS), yaitu 

bagian dari pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim dalam usus halus manusia yang 

sehat tetapi dapat difermentasi oleh mikroflora usus untuk menghasilkan asam 

lemak rantai pendek yang bermanfaat untuk kesehatan. Secara umum, RS dapat 

diperoleh dari pati yang secara fisik terperangkap dalam sel-sel tanaman dan 

matriks bahan pangan (RS1), pati yang secara alami sangat resisten terhadap 
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pencernaan oleh enzim α-amilase (RS2), pati yang dimodifikasi baik secara fisik 

(RS3) maupun kimia (RS4) (Champ, 2004 dalam Faridah dkk., 2010). 

RS3 diperoleh melalui proses pemanasan-pendinginan secara berulang yang 

merupakan kombinasi proses gelatinisasi (fraksi amilosa keluar dari granula) dan 

retrogradasi pati (proses kristalisasi amilosa yang bertanggung jawab pada 

pembentukan RS3) (Mun dan Shin, 2006; Sajilata et al., 2006 dalam Faridah dkk., 

2010). Kadar RS3 secara proporsional berbanding lurus dengan kandungan amilosa 

dalam bahan pangan (Shu et al., 2007 dalam Faridah dkk., 2010). Menurut Faridah 

dkk. (2010), peningkatan kadar RS3 dapat dilakukan dengan metode modifikasi 

pati: 1) pemanasan-pendinginan; 2) hidrolisis asam (lintnerized starch) yang 

dilanjutkan dengan pemanasan-pendinginan; 3) pemotongan titik cabang 

amilopektin oleh enzim pullulanase (debranching) dilanjutkan dengan pemanasan-

pendinginan; dan 4) kombinasi hidrolisis asam dan pemotongan titik cabang dengan 

pemanasan-pendinginan.  

2.2.  Adonan Beku  

Produk yang baru dipanggang sangatlah mudah rusak dan cepat kehilangan 

daya tarik terhadap organoleptik karena staling dan pertumbuhan mikroorganisme 

(Stauffer, 1993 dalam Miller, 2006). Hal ini tentunya membatasi kemungkinan 

produksi terpusat karena tuntutan rantai transportasi (Rӓsӓnen, 1998 dalam Miller, 

2006). Produk roti beku lebih bisa menunjang tuntutan rantai transportasi tersebut. 

Ada tiga jenis produk beku utama, yaitu adonan beku tanpa dipanggang “baked-

off”, adonan beku yang dipanggang setengah “par-baked” dan adonan beku yang 

dipanggang secara sempurna “fully-baked” (Best, 1995 dalam Miller, 2006).  
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Adonan beku tanpa dipanggang atau baked-off adalah adonan yang telah 

dicampur (mixing), dibagi (dividing), dan dicetak (moulding) kemudian dibekukan 

(freezing). Adonan beku tersebut harus dicairkan (thawing), di fermentasi lanjut 

(proofing) dan dipanggang (baking) sebelum dikonsumsi. Proses pembuatan 

adonan secara straight dough sering digunakan untuk pembuatan adonan beku 

(Kulp, 1995 dalam Miller, 2006). Namun, metode sponge and sough juga dapat 

digunakan untuk pembuatan adonan beku (Sugihara dan Kline, 1968 dalam Miller, 

2006). Permasalahan yang mungkin timbul dalam pembuatan frozen dough adalah 

adonan menjadi lembek dan kendur dan kurang retensi gasnya ketika proofing 

(Tressler et al, 1968 dalam Soekotjo, 2010). Viabilitas ragi roti dapat dipertahankan 

dengan penggunaan jenis yeast yang resisten terhadap suhu pembekuan. Jika 

digunakan yeast yang tidak resisten terhadap pembekuan maka banyak yeast yang 

mati. Yeast yang mati akan menyebabkan penurunan kekuatan pembentukan gas 

dan kekuatan adonan secara bertahap (Ribota et al., 2003). Menurut Lucas et al. 

(2005), kerusakan struktur gluten juga akan berpengaruh terhadap retensi gas 

sehingga adonan kurang mengembang dan volume roti menurun. Sehingga, 

diperlukan suatu senyawa yang dapat melindungi yeast dan dapat mempertahankan 

kualitas adonan beku yaitu cryoprotectant. Salah satu cryoprotectant yang dapat 

digunakan adalah glukomanan. 

2.2.1. Glukomanan 

Glukomanan termasuk heteropolisakarida yang memiliki ikatan rantai utama 

glukosa dan manosa. Ohtsuki (1968) dalam Nurjanah (2010) menyebutkan bahwa 

hasil analisa hidrolisa-asetolisis dari glukomanan dihasilkan suatu trisakarida yang 

tersusun oleh dua D-mannosa dan satu D-glukosa, sehingga dalam satu molekul 
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glukomanan terdapat D-mannosa sejumlah 67% dan D-glukosa sejumlah 33%. 

Hasil analisa secara metilasi menunjukkan bahwa glukomanan terdiri atas 

komponen penyusun berupa D-glukopiranosa dan D-manopiranosa dengan ikatan 

β-1,4 glikosidik. Menurut Parry (2010), glukomanan memiliki gugus asetil setiap 

10-19 unit gugus karbon pada posisi C1, C2 dan C6. Gugus asetil tersebut berperan 

pada sifat fisikokimia glukomanan seperti sifat kelarutan glukomanan dalam air 

panas maupun air dingin. 

Tabel 2. Standar Mutu Tepung Glukomanan 

Karakteristik 
Mutu 

Utama I II 

Bobot per karung (kg) 20 20 20 

Kadar air (%) < 12 < 14 < 18 

Derajat tumbuk Sangat halus Halus Agak halus 

Warna  Putih mengkilap Putih Agak putih 

Bahan tambahan Negatif Negatif Negatif 

Jumlah kandungan SO2 (g/kg) 0,6 < 0,6 < 0,9 

Sumber: Asosiasi Konyaku Jepang (1976) dalam Nurjanah (2010) 

Kohyama et al., (1993); Dave et al., (1998) dalam Nurlaela dan Asrul (2011) 

menuliskan tepung ini mempunyai kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun 

dingin dan membentuk sol yang viscous, dapat membentuk gel dengan alkali 

ringan. Membentuk gel yang stabil terhadap panas dengan kehadiran alkali, dapat 

berinteraksi dengan pati, bersifat sinergis dengan kappa karagenan, gum xanthan, 

locust bean gum, dan stabil pada pH rendah. Glukomanan pada tepung porang 

tergolong pada serat pangan larut air yang dapat juga diolah menjadi prebiotik. 

Diasumsikan bahwa tepung dari spesies Amorphophallus dapat menggantikan 

semua penggunaan pektin, pektin termodifikasi, dan gelatin. Hasil pengujian pada 

tikus dan anjing, menunjukkan bahwa konsumsi tepung spesies Amorphophallus 

tidak menimbulkan efek yang merugikan. Pengujian pada manusia, pada prinsipnya 
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berpengaruh pada absorbsi kolesterol dan glukosa dari gastrointestinal tract 

(Sugiyama dan Shimahara, l974; Hannigan, l980; Zhang et al., 2005 dalam 

Nurlaela dan Asrul, 2011). 

Glukomannan mempunyai sifat yang larut dalam air. Glukomannan dalam air 

dapat membentuk larutan yang sangat kental. Glukomannan juga mempunyai 

beberapa sifat fisik yang istimewa, antara lain pengembangan glukomannan di 

dalam air dapat mencapai 138-200% dan terjadi secara cepat kira-kira 10-20 menit 

(pati hanya mengembang 25%). Tepung porang juga berfungsi sebagai pengikat 

dalam pembuatan tablet, mempunyai sifat mencair seperti agar sehingga dapat 

digunakan untuk media pertumbuhan mikroorganisme (Saputro dkk., 2014) dan 

masih banyak penggunaan lainnya di berbagai industri. Glukomannan ternyata 

mempunyai sifat-sifat antara sellulosa dan galaktomannan, yaitu dapat mengkristal 

dan dapat membentuk struktur serat-serat ringan. Keadaan ini mengakibatkan 

glukomannan mempunyai manfaat yang lebih luas daripada selulosa dan 

galaktomanan (Nurlaela dan Asrul, 2011). 

Penelitian mengenai cryoprotectants sebelumnya menunjukkan bahwa 

polisakarida ekstraseluler yang dihasilkan oleh ragi Saccharomices cerevisiae dan 

Hansenula capsulata (mannan and glukomannan) dengan keberhasilan parsial telah 

digunakan untuk meningkatkan daya hidup beberapa strain ragi yang dibekukan 

dalam nitrogen cair atau liquid nitrogen (LN) dengan 10% Me2SO atau gliserol 

(Hubálek, 2003). 

2.3.  Roti Manis 

Roti manis merupakan roti yang dapat berbentuk beraneka ragam dan proses 

akhir pengolahan dengan cara dioven. Bahan dasar yang digunakan dalam 



12 
 

pembuatan roti manis yaitu tepung terigu berprotein tinggi, telur, yeast, mentega, 

dan gula pasir. Syarat mutu roti manis ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Syarat Mutu Roti Manis SNI No.01-3840-1995 

No. Kriteria Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 

1.1.Kenampakan  

1.2.Bau  

1.3.Rasa  

 

- 

- 

- 

Normal tidak berjamur 

Normal 

Normal  

2. Air %b/b Maks. 40 

3. Abu (tidak termasuk garam) 

dihitung atas dasar bahan kering 
%b/b 

Maks. 1 

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  

9.1 Pengawet 

9.2 Pewarna 

9.3 Pemanis buatan 

9.4 Sakarin siklamat 

 

 

 

Sesuai SNI 01-0222-1995 

 

Negatif 

10. Cemaran logam 

10.1 Raksa (Hg) 

10.2 Timbal (Pb) 

10.3 Tembaga (Cu) 

10.4 Seng (Zn) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0,05 

Maks. 1,0 

Maks. 10,0 

Maks. 40,0 

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

12.  Cemaran mikroba   

 12.1 Angka lempeng total 

12.2 Eschericia coli 

Koloni/g 

APM/g 

Maks.106 

< 3 

 12.3 Kapang Koloni/g Maks. 104 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2000) 

Proses pembuatan roti manis diakhiri dengan proses pemanggangan dengan 

oven. Mempunyai karakteristik tekstur lunak, volume ringan, rasanya manis, dan 

memiliki warna kecoklatan. Roti manis merupakan salah satu produk pangan 

olahan hasil proses pemanggangan adonan yang telah difermentasi. Bahan utama 

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

tambahan yang terdiri dari gula, susu, lemak, dan telur (Fitria, 2013). Menurut 
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Irawati (2004), roti manis merupakan salah satu jenis roti yang terbuat dari adonan 

manis yang difermentasi yang mengandung 10% gula atau lebih.  

2.4.  Bahan Baku Roti Manis 

2.4.1. Tepung Terigu 

Tepung terigu adalah salah satu bahan baku utama dalam proses pembuatan 

suatu adonan seperti frozen dough yang diperoleh dari olahan biji gandum. Dari 

pengolahan biji gandum ini dihasilkan dua jenis tepung, yaitu tepung terigu putih 

dan tepung whole wheat (gandum utuh). Tepung terigu putih selanjutnya disebut 

tepung terigu yang dihasilkan dari endosperm biji gandum, syarat mutu tepung 

terigu ditampilkan pada Tabel 4. Ada beberapa jenis tepung terigu berdasarkan 

kandungan protein/glutennnya. Manley (1983 dalam Soekotjo, 2010) membagi 

tepung terigu menjadi tiga jenis berdasarkan kandungan proteinnya, yaitu : 

1. Terigu keras (hard wheat) : terigu dengan kadar protein minimal 12%. Cocok 

digunakan dalam pembuatan roti.  

2. Terigu sedang : terigu yang memiliki kadar protein 10-11%. Biasanya digunakan 

dalam pembuatan cake dan pastry.  

3. Terigu lunak (soft wheat): terigu yang memiliki kadar protein 7-9%. Cocok 

digunakan dalam pembuatan kue kering, crackers, dan sponge cake.  

Adonan beku atau frozen dough sebaiknya menggunakan tepung terigu 

dengan kandungan protein berkisar 12-14% (Anon et al., 2002). Jumlah dan 

kualitas protein berpengaruh terhadap sifat penyerapan air yang dapat ditunjukkan 

oleh kemampuan tepung untuk menyerap dan menahan air dari pencampuran 

adonan sampai ke proses pemanggangan akhir dari produk. Selain itu, kandungan 

protein yang tinggi dalam tepung terigu akan meningkatkan kemampuan untuk 
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memerangkap dan menjaga gas karbon dioksida sehingga volume roti mengembang 

(Cauvain et al., 2000). 

Tabel 4. Syarat Mutu Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan SNI No.3751-2009 
No. Kriteria Satuan Persyaratan 

1. Keadaan 

1.1 Bentuk 

1.2 Bau  

1.3 Warna  

 

- 

- 

- 

 

Serbuk  

Normal 

Putih, khas terigu  

2. Benda asing - Tidak ada 

3. Serangga dalam semua 

bentuk stadia dan  

potongan-potongannya 

yang tampak 

- 

Tidak ada 

4. Kehalusan, lolos ayakan 

212μm No. 70 

% Min. 95 

5. Kadar air % Maks. 14,5 

6. Kadar abu % Maks. 0,6 

7. Kadar protein  % Min. 7,0 

8. Keasaman  mg KOH/100 g Maks. 50 

9. Falling number (atas 

dasar kadar air 14%) 

detik Min. 300 

10. Besi (Fe) mg/kg Min. 50 

11. Seng (Zn) mg/kg Min. 30 

12. Vitamin B1 (Thiamin) mg/kg Min. 2,5 

13. Vitamin B2 (Riboflavin) mg/kg Min. 4 

14. Asam folat mg/kg Min. 2 

15. Cemaran logam 

15.1 Timbal (Pb) 

15.2 Raksa (Hg) 

15.3 Tembaga (Cu) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 1,00 

Maks. 0,05 

Maks. 10,0 

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

12.  Cemaran mikroba   

 12.1 Angka lempeng total 

12.2 Eschericia coli 

Koloni/g 

APM/g 

Maks.106 

Maks. 10 

 12.3 Kapang Koloni/g Maks. 104 

Sumber: Badan Standarisasi Nasional (2006) 

Komponen terpenting dari tepung yang juga berpengaruh dalam pembuatan 

adonan adalah gluten. Warna dari gluten bervariasi dari kuning pucat sampai hijau 

abu-abu. Gluten yang lemah biasanya berwarna kuning, sedangkan warna yang 

semakin abu-abu menandakan bahwa gluten semakin kuat (Daniel, 1978 dalam 
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Soekotjo, 2010). Gluten terbentuk bila glutenin dan gliadin bercampur dengan air. 

Glutenin menentukan struktur produk roti dan memberikan kekuatan pada adonan 

untuk menahan gas dari aktivitas ragi. Gliadin memberikan elastisitas dan kekuatan 

untuk peregangan terhadap gluten. Sifat-sifat fisik gluten yaitu elastis dan 

ekstensibel sehingga memungkinkan adonan dapat menahan gas pengembang dan 

adonan dapat menggelembung seperti balon. Hal ini yang memungkinkan jika 

adonan dipanggang menjadi produk roti akan dihasilkan produk dengan struktur 

yang berongga-rongga halus. Selain itu, gluten juga mampu membentuk adonan 

yang viskoelastis dan kohesif jika bergabung dengan lemak (Anon et al., 2002). 

2.4.2. Ragi (Yeast) 

Ragi adalah mikroorganisme hidup yang dapat ditemukan dimana-mana. 

Ragi berasal dari keluarga fungus bersel satu (sugar fungus) dari genus 

Saccharomyces, spesies cereviseae, dan memiliki ukuran sebesar 6-8 mikron. 

Dalam 1 gram ragi padat (compressed yeast) terdapat kurang lebih 10 milyar sel 

hidup. Ragi ini berbentuk bulat telur, dan dilindungi oleh dinding membran yang 

semi berpori (semi permeable), melakukan reproduksi dengan cara membelah diri 

(budding), dan dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen (anaerob) maupun dengan 

oksigen (aerob) (Sukamulyo, 2007). 

Ragi mengkonsumsi karbohidrat untuk hidup dan memiliki dua tujuan dalam 

kehidupannya, yaitu reproduksi sel-sel yang lebih banyak dan fermentasi. Fungsi 

utama ragi dalam suatu adonan adalah untuk memfermentasi adonan (gula) 

sehingga menghasilkan gas karbon dioksida (CO2) dan etanol dan menghasilkan 

produk bakeri yang mempunyai volume dan tekstur yang baik. Yeast memproduksi 

gas karbon dioksida yang dapat mengembangkan adonan pada variasi proses 
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khususnya selama proofing dan proses awal pemanggangan (Cauvain, 2000). Ragi 

berperan dalam menentukan laju fermentasi, yaitu ragi akan melakukan fermentasi 

secara optimal pada kisaran suhu 35°-40°C, dengan suhu ideal adalah 38°C pada 

kelembapan 80%. Pada suhu di bawah 28°C dan di atas 43°C fermentasi ragi 

menurun. Bahkan pada suhu 55°-60°C ragi akan mati (Lange dan Bogasari Baking 

Center, 2004). Bentuk-bentuk yeast yang biasanya dipakai dalam industri bakeri 

adalah bentuk cair (cream), solid (compressed yeast), active dry yeast, instant dry 

yeast, dan frozen yeast (ragi beku) (Soekotjo, 2010). 

2.4.3. Air 

Air merupakan bahan yang paling murah dalam pembuatan adonan atau roti, 

tetapi sangat vital dan besar peranannya. Air mempunyai banyak fungsi antara lain 

memungkinkan terbentuknya gluten, berperan dalam mengontrol konsistensi 

adonan, melarutkan garam, membasahi dan mengembangkan pati serta 

menjadikannya dapat dicerna. Air juga memungkinkan terjadinya kegiatan enzim. 

Air dengan protein dari tepung (glutenin dan gliadin) membentuk gluten. Air sangat 

menentukan konsistensi dan karakteristik reologi adonan yang menentukan 

kemudahan adonan untuk ditangani. Hal ini pada akhirnya akan menentukan mutu 

produk yang dihasilkan. 

Penentuan jumlah air yang optimum untuk adonan dilakukan dengan cara 

memeriksa/melihat konsistensi adonan secara visual selama pengadukan atau 

dengan menggunakan alat misalnya brabender farinograf. Jika penggunaan air 

terlalu banyak, maka adonan akan menjadi lengket dan susah untuk ditangani 

selama proses pembuatan adonan. Sebaliknya, jika terlalu sedikit air yang 
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digunakan akan membuat produk akhir roti menjadi keras setelah dipanggang 

(Wahyudi, 2003). 

2.4.4. Gula 

Fungsi gula pada pembuatan frozen dough adalah sebagai bahan atau nutrisi 

untuk fermentasi oleh yeast, membantu mempertahankan kadar air dan 

memperpanjang masa simpan. Sukrosa dan dekstrosa merupakan jenis gula yang 

baik digunakan dalam frozen dough (Tressler et al, 1968 dalam Soekotjo, 2010). 

Penambahan gula ke dalam adonan roti bervariasi jumlahnya yaitu berkisar 6% dari 

berat tepung (Cauvain, 2001). Kelebihan penambahan gula akan menambah waktu 

proofing (Tressler et al, 1968 dalam Soekotjo, 2010). Gula dapat memperlambat 

aktivitas yeast karena gula meningkatkan tekanan osmotik dari adonan sehingga 

perlu dilakukan penambahan ragi untuk menjamin kecukupan gas yang diproduksi. 

Di dalam proses mixing pembuatan adonan, pencampuran gula harus merata karena 

gula yang tidak merata akan menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit roti 

(Soekotjo, 2010). 

2.4.5. Garam  

Alasan utama penggunaan garam dalam pembuatan adonan adalah untuk 

mengontrol fermentasi dan meningkatkan keliatan gluten (daya regang) dan daya 

absorpsi air dari tepung. Selain itu, garam juga mempunyai efek penting dalam sifat 

fisik adonan dan fermentasi serta secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap 

warna crust dan crumb. Garam yang ditambahkan ke dalam adonan berkisar 1-2,5% 

dari berat tepung (Matz, 1992 dalam Soekotjo, 2010). Penambahan garam yang 

tepat akan meningkatkan kekuatan gluten tetapi jumlah garam yang terlalu banyak 

akan menurunkan kemampuan gluten dalam menahan gas karena menghambat 
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aktivitas ragi dan laju fermentasi. Sebaliknya, jika terlalu sedikit garam yang 

digunakan akan menyebabkan adonan menjadi hambar, warnanya pucat, dan 

mengurangi volume adonan karena gluten tidak mempunyai daya regang yang 

cukup. Jika tidak ada garam yang ditambahkan ke dalam adonan maka kulit adonan 

akan terlihat sangat pucat dan terjadi pengerutan pada roti dan rasanya tidak akan 

memuaskan (Wahyudi, 2003). 

2.5.  Bahan Tambahan Roti Manis 

2.5.1. Lemak 

Lemak yang biasa digunakan dalam industri bakeri adalah mentega, 

margarin, dan shortening atau sering disebut sebagai mentega putih. Mentega 

dibuat dari lemak hewani (lemak susu). Mentega merupakan emulsi air dalam 

minyak, yaitu kira-kira 18% air terdispersi di dalam 80% lemak dengan sejumlah 

kecil protein yang bertindak sebagai zat pengemulsi. Margarin dibuat dari minyak 

nabati, yaitu minyak kelapa, minyak kelapa sawit, minyak jagung, minyak kedelai, 

dan lain-lain. Sedangkan shortening diperoleh dari hasil pencampuran dua macam 

lemak atau lebih atau dengan cara hidrogenasi (Ketaren, 1986 dalam Soekotjo, 

2010). 

Fungsi lemak dalam pembuatan produk bakeri adalah untuk memperbaiki cita 

rasa, tekstur, keempukan produk, memperbesar volume produk, sebagai stabilizer, 

pembentuk krim serta meningkatkan nilai gizi. Selama proses pemanggangan, 

komponen pati pada tepung teriguakan mencair dan bersama-sama gluten 

membentuk roti yang mengembang. Setelah pemanggangan, perlahan-lahan pati 

akan mengalami kristalisasi jika roti didinginkan. Roti akan berubah menjadi kering 

dan keras bila proses kristalisasi berlangsung cepat. Dengan adanya lemak, 
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kristalisasi berlangsung lambat dan roti pun lebih empuk karena lemak akan 

melapisi pati. Peranan lemak dalam memperbesar volume produk berhubungan 

dengan kemampuannya menyerap udara. Tiap partikel lemak mengandung 

gelembung-gelembung udara yang bergabung dengan lemak selama proses 

pencampuran. Gelembung udara dalam adonan merupakan tempat akumulasi uap 

air dan gas CO2 yang dihasilkan pada proses fermentasi. Pada waktu adonan 

dipanggang, gelembung udara yang berisi uap air dan CO2 akan memuai dan 

mendesak dinding di sekitarnya. Akibatnya volume ruang udara yang terbentuk 

besar. Makin banyak jumlah gelembung udara yang diserap oleh lemak dalam 

adonan, maka makin besar volume produk (Soekotjo, 2010). 

2.5.2. Telur  

Telur pada produk roti berfungsi memberi rasa gurih, mempengaruhi tekstur, 

sebagi emulsifier dan meningkatkan nilai gizi. Adanya penambahan telur ke dalam 

adonan akan meningkatkan kemampuan lemak untuk menyerap udara. Telur terdiri 

dari putih dan kuning telur. Putih telur mempengaruhi mutu struktur, yaitu 

penampakan dan sifat teksturnya. Pada telur yang bermutu baik, putih telurnya 

dapat memperbaiki aroma dan tekstur yang keras. Sedangkan kuning telur 

mengandung 30% lesitin, yang merupakan emulsi yang sangat berguna (Lange dan 

Bogasari Baking Center, 2004). Penggunaan kuning telur yang banyak pada adonan 

akan membuat roti menjadi lebih lembut dan berwarna kuning (Ismayani, 2009). 

Telur juga dapat digunakan sebagai bahan pengoles roti yang akan dipanggang. 

Pengolesan ini bertujuan untuk memberi warna dan penampakan yang lebih baik 

pada produk yang dihasilkan. 
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2.5.3. Susu Bubuk 

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

memberikan efek terhadap kulit dan memperkuat gluten karena kandungan 

kalsiumnya. Menurut Ismayani (2009), susu juga berfungsi memberi rasa yang 

lebih gurih, aroma yang khas, dan menambah gizi. Penggunaan susu bubuk 

biasanya 4-6% dari total tepung. 


