
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

 

Roti merupakan produk pangan hasil fermentasi tepung dengan ragi roti atau 

bahan pengembang lainnya yang kemudian dipanggang untuk mematangkannya 

Mudjajanto dan Yulianti (2004).  Roti tawar merupakan salah satu jenis roti yang 

tidak banyak ditambah gula dan merupakan jenis roti yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat.  Roti tawar yang tersedia di pasaran ada yang terbuat dari tepung 

terigu (roti tawar putih) dan dari tepung gandum utuh (roti tawar gandum).  Kedua 

jenis roti tawar di atas memberikan asupan energi yang cukup tinggi bagi tubuh 

karena banyaknya karbohidrat yang tersedia di dalamnya.  Gaman dan Sherington 

(1992) menyatakan bahwa karbohidrat yang ada pada roti tawar yaitu sekitar 50 

gram dari 100 gram berat bahan.  Namun sejauh ini roti tawar putih hanya 

digunakan sebagai sumber karbohidrat saja, sedangkan zat gizi lainnya ada dalam 

jumlah yang sedikit, misalnya kadar lemak yang jumlahnya hanya sekitar 1,5 gram dari 

100 gram berat bahan.  Hal tersebut menyebabkan perlu adanya fortifikasi pada roti 

tawar agar nilai gizi lain pada roti tawar meningkat, seperti asam lemak omega 3 

yang bisa didapatkan dari minyak ikan.  
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Minyak ikan sampai saat ini merupakan salah satu sumber utama asam lemak 

omega 3 terutama EPA dan DHA yang penting bagi kesehatan.  Asam lemak jenis 

ini merupakan asam lemak yang penting bagi otak, retina, dan kemampuan 

kognitif.  Asam lemak jenis ini juga dapat memperbaiki toleransi terhadap glukosa 

dan menurunkan resistensi insulin.  Sebagian besar penggunaan omega 3 pada 

produk pangan digunakan dalam bentuk mikrokapsul.  Bentuk paling umum dari 

omega 3 adalah asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dokosaheksaenoat 

(DHA).  Eikosapentaenoat adalah produk primer asam lemak minyak ikan 

walaupun tidak dihasilkan oleh ikan.  Asam dokosaheksaenoat dihasilkan oleh 

alga laut dan komponen primer minyak ikan.  Asam lemak omega 3 dapat 

dihasilkan dari minyak ikan dan dari tanaman/biji-bijian, terdiri atas rantai 

panjang dari asam linolenat.  Penambahan asam lemak omega 3 pada roti tawar 

diharapkan dapat meningkatkan sifat fungsional roti tawar yang dapat menjadikan 

roti tawar memiliki nilai tambah dalam hal peningkatan pemenuhan kebutuhan 

nutrisi, khususnya peningkatan asam lemak bagi konsumen roti tawar tersebut. 

 

Namun masalahnya adalah asam lemak omega 3 memiliki sifat yang sensitif  

terhadap oksigen yang dapat menyebabkan oksidasi asam lemak (ketengikan).  

Oksidasi asam lemak dapat menyebabkan perubahan organoleptik pada roti, 

terutama pada aromanya.  Asam lemak yang teroksidasi biasanya akan 

menyebabkan penyimpangan aroma pada suatu produk pangan yaitu terbentuknya 

aroma tengik pada bahan pangan.  Penyimpangan sensori produk pangan yang 

ditambahkan minyak ikan yang mengandung asam lemak juga akan 

mempengaruhi masa simpan dari produk tersebut.  Penambahan sejumlah minyak 

ikan ke dalam produk roti tawar juga akan menyebabkan adanya bau amis pada 
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produk tersebut.  Akan tetapi penelitian efek penambahan minyak ikan yang 

mengadung asam lemak omega 3 terhadap mutu dan lama penyimpanan roti tawar 

belum dilakukan.  Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang membahas tentang 

efek penambahan minyak ikan terhadap kadar omega 3 selama penyimpanan dan 

sifat sensori roti tawar yang difortifikasi dengan minyak ikan. 

  

 

1.2 Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jumlah minyak ikan dan 

lama penyimpanan roti tawar yang tepat agar dihasilkan roti tawar dengan kadar 

omega 3 yang tinggi dan sifat sensori yang baik. 

 

 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

Menurut Mudjajanto dan Yulianti (2004), roti adalah produk makanan yang 

terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lain 

yang kemudian dipanggang.  Wahyudi (2003) menyatakan bahwa roti tawar 

merupakan salah satu jenis roti yang adonannya mengunakan sedikit/tanpa gula, 

susu dan lemak.  Lebih lanjut Mukhibin (2012) menjelaskan bahwa roti 

merupakan produk pangan yang mudah rusak, disebabkan oleh adanya kapang 

yang mampu tumbuh pada keadaan Aw rendah.  Umur simpan roti rata-rata 

adalah berkisar antara 2-3 hari (tanpa pengawet).  Gaman dan Sherington (1992) 

menyatakan bahwa roti tawar mengandung 8 g protein, 50 g karbohidrat, 39 g air, 

1,5 g vitamin dan mineral, serta lemak yang juga hanya berkisar 1,5 g dari 100 g 

bahan. 



4 
 

Penambahan minyak ikan akan dapat meningkatan kadar asam lemak omega 3 

pada produk pangan.  Kolanowsky (2005) menyatakan bahwa pengayaan produk 

pangan dengan menambahkan minyak ikan ke dalamnya dapat meningkatkan total 

omega 3 pada produk tersebut.  Elisabeth (2008) menjelaskan bahwa  jumlah 

omega 3 yang ditambahkan umumnya adalah 2%, yang merupakan total jumlah 

ALA, EPA, dan DHA.  Minyak ikan memiliki aroma yang amis sehingga apabila 

ditambahkan sebagai fortifikan ke dalam suatu makanan akan dapat menyebabkan 

aroma makanan tersebut menjadi lebih amis. 

 

Penelitian tentang penambahan omega 3 sudah dilakukan pada beberapa produk 

pangan berupa cookies, keju dan yoghurt.  Hasil penelitian Lukito dan Arges 

(2009) menunjukkan bahwa penerimaan cookies yang difortifikasi dengan 10 

gram minyak ikan menghasilkan cookies yang paling baik secara sensori 

dibandingkan perlakuan lainnya yaitu perlakuan penambahan minyak ikan 

sebanyak 20 gram dan 30 gram.  Ye dan Cui (2009) melaporkan keju olahan yang 

difortifikasi dengan asam lemak omega 3 menghasilkan keju yang lebih baik 

kandungan gizinya tetapi aromanya mengalami penyimpangan, yaitu memiliki 

bau yang amis sedangkan pada teksturnya tidak ada perubahan selama 

penyimpanan.  Penelitian tentang keju olahan yang difortifikasi dengan asam 

lemak omega 3 yang dilakukan oleh Ye dan Cui (2009) menunjukkan bahwa 

penambahan minyak ikan dalam jumlah yang tidak tepat akan mempengaruhi sifat 

sensori, sedangkan Lukito dan Arges (2009) melaporkan bahwa cookies yang 

ditambahkan 10 gram asam lemak omega 3 menghasilkan cookies yang berbeda 

nyata dengan cookies control (tanpa penambahan asam lemak omega 3).   
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Penambahan asam lemak omega 3 ke dalam roti tawar memungkinkan adanya 

penyimpangan sifat organoleptik roti tawar selama penyimpanan.  Menurut  

Kusuma (2008), pada roti manis yang ditambahkan mentega bila disimpan terlalu 

lama akan dapat menimbulkan penyimpangan aroma, yaitu bau tengik.  

Sedangkan Dunford (2005) menemukan bahwa penambahan sejumlah lemak 

ataupun minyak pada produk roti dapat menyebabkan rentannya produk tersebut 

terhadap oksidasi yang memperburuk sifat sensori, meningkatkan risiko 

ketengikan, dan mengurangi masa simpan produk roti tersebut.  Ketengikan 

terjadi karena asam lemak pada suhu ruang dirombak akibat oksidasi menjadi 

hidrokarbon, aldehid, dan keton.  Selanjutnya produk-produk ini akan 

menyebabkan aroma yang kurang sedap (menjadi tengik).  Asam lemak omega 3 

merupakan asam lemak tak jenuh ganda yang dapat dengan mudah teroksidasi 

selama penyimpanan pada suhu ruang.  Oksidasi ini selain dapat mempengaruhi 

sifat sensori suatu produk juga dapat mempengaruhi kadar asam lemak omega 3 

pada suatu produk (Swastawati, 2004).    

 

Penambahan asam lemak omega 3 kemungkinan dapat menyebabkan adanya 

perubahan aroma pada makanan, misalnya bau amis.  Penambahan asam lemak 

omega 3 juga memungkinkan adanya oksidasi pada makanan tersebut yang 

menghasilkan perubahan bau pada makanan tersebut selama penyimpanan.  

Sehingga perlu adanya penelitian tentang jumlah penambahan asam lemak omega 

3 yang tepat sehingga dihasilkan roti tawar yang memiliki nilai gizi lebih baik dan 

sifat sensori yang baik. 
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1.4 Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Jumlah minyak ikan yang ditambahkan pada roti tawar berpengaruh terhadap 

kadar asam lemak omega 3 dan sifat sensori roti tawar. 

2. Lama penyimpanan roti tawar berpengaruh terhadap kadar asam lemak omega 

3 dan sifat sensori roti tawar. 

3. Terdapat interaksi antara jumlah penambahan minyak ikan dan lama 

penyimpanan roti tawar yang berpengaruh terhadap kadar omega 3 dan sifat 

sensori roti tawar. 

 


