
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Roti dan Komposisi Roti 

 

 

Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung terigu, air, dan ragi yang 

pembuatannya melalui tahap pengadonan, fermentasi (pengembangan), dan 

pemanggangan dalam oven.  Dilihat dari cara pengolahan akhirnya, roti dapat 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu roti yang dikukus, dipanggang, dan yang 

digoreng.  Bakpao adalah contoh roti yang dikukus.  Donat merupakan contoh roti 

yang digoreng.  Sedangkan aneka roti tawar, roti manis, dan baquette adalah roti 

yang dipanggang.  Bahan-bahan pembuat roti antara lain tepung terigu, air, garam 

dapur, gula, ragi roti, mentega, susu dan telur.  Bahan- bahan pembuat roti 

tersebut memenuhi nutrisi pangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita (Sufi, 1999).  

Komposisi roti tawar dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi kimia roti tawar dalam 100 gram bahan. 

 

Komposisi Jumlah 

Protein (g)  

Karbohidrat (g) 

Lemak (g) 

Air (g)  

Vitamin dan mineral (g) 

8,0 

50,0 

1,5 

39,0 

1,5 

 

Sumber : Gaman dan Sherington (1992) 
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Persyaratan mutu roti tawar berdasarkan pada SNI No. 01-3840-1995 disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu roti tawar. 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Kenampakan - Normal, tidak berjamur 

Bau - Normal 

Rasa - Normal 

Kadar Air % b/b Maksimal 40 

Kadar Abu % b/b Maksimal 1 

Kadar NaCl % b/b Maksimal 2,5 

Serangga - Tidak boleh ada 

 

Sumber : SNI (1995) 

 

 

2.2 Bahan Baku Roti 

 

 

2.2.1 Tepung Terigu 

 

Tepung merupakan bahan baku utama roti.  Tepung yang biasa digunakan 

untuk roti adalah tepung gandum, jagung, dan havermouth.  Pada tepung terigu 

terkandung glutein didalamnya.  Glutein inilah yang dapat membuat roti 

mengembang selama proses pembuatan.  Jaringan sel-sel ini juga cukup kuat 

untuk menahan gas yang dibuat oleh ragi sehingga adonan tidak mengempis 

kembali (Sufi, 1999).  Widyaningsih dan Murtini (2006) menyatakan bahwa 

tepung terigu yang digunakan sebaiknya yang mengandung glutein 8 – 12%. 

Glutein adalah protein yang terdapat pada terigu.  Glutein bersifat elastis sehingga 

akan mempengaruhi sifat elastisitas dan tekstur roti yang dihasilkan.  Komposisi 

lemak dalam 100 gram tepung terigu adalah sebesar 1,3 gram (Departemen 

Kesehatan RI, 1996). 
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2.2.2 Garam Dapur 

 

 

Pengolahan bahan makanan yang dilakukan dengan pemberian garam NaCl atau 

gula pada konsentrasi tinggi, dapat mencegah kerusakan bahan pangan.  Pada 

konsentrasi NaCl sebesar 2 - 5% yang dikombinasikan pada suhu rendah, cukup 

untuk mencegah pertumbuhan mikroba psikrofilik.  Pada pembuatan roti, garam 

memiliki fungsi penambah rasa gurih, pembangkit rasa bahan-bahan lainnya, serta 

pengontrol waktu fermentasi dari adonan beragi.  Lebih lanjut Yayath (2009) 

menjelaskan bahwa garam juga memiliki astringent effect, yakni memperkecil 

pori-pori roti.  Pemakaian garam dalam keadaan normal berkisar 1,5-2%.  

Pemakaian garam lebih rendah dari 1,5% akan memberi rasa hambar, sedangkan 

pemakaian lebih dari 2% akan menghambat laju fermentasi. 

 

 

2.2.3 Gula 

 

 

Gula adalah salah satu produk hasil perkebunan dari tebu yang banyak 

dikembangkan.  Mudjajanto dan Yulianti (2004) menjelaskan bahwa fungsi 

penambahan gula dalam suatu produk pangan antara lain yaitu untuk memberikan 

aroma, rasa manis sebagai pengawet, dan untuk memperoleh tekstur tertentu.  

Gula ditambahkan pada jenis roti tertentu untuk melengkapi karbohidrat yang ada 

untuk proses fermentasi dan untuk memberikan rasa manis pada roti.  Akan tetapi 

gula lebih banyak dipakai dalam pembuatan biskuit dan kue, dimana selain 

memberikan rasa manis gula juga mempengaruhi tekstur (Buckle et al., 1987).  

Gula sangat penting peranannya dalam pembuatan roti, diantaranya sebagai 

makanan ragi, memberi rasa, mengatur fermentasi, memperpanjang umur roti, 
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menambah kandungan gizi, membuat tekstur roti menjadi lebih empuk, dan 

memberikan warna cokelat yang menarik pada roti (Mudjajanto dan Yulianti, 

2004). 

 

Yayath (2009) menjelaskan bahwa gula dalam pembuatan roti berfungsi sebagai 

sumber energi bagi ragi.  Residu gula yang tidak habis dalam proses fermentasi 

akan memberikan rasa manis dan warna kecoklatan (golden brown) pada roti.  

Gula juga berperan pada proses pewarnaan kulit (karamelisasi gula) pada 

pembakaran di oven.  Pemakaian gula lebih dari 8% pada roti tawar akan 

memberikan sifat empuk yang berlebihan sehingga bentuk roti tidak tegar, 

sedangkan pada roti manis sifat empuk terjadi pada kadar gula 15% ke atas.  

Peningkatan jumlah gula dalam adonan harus diimbangi dengan penambahan 

jumlah ragi agar proses fermentasi tidak terganggu. 

 

 

2.2.4 Ragi Roti 

 

 

Dalam pembuatan roti, ragi/yeast dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. 

Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi/yeast, khususnya gula, 

maka yeast 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). 
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2.2.5 Shortening 

 

 

Shortening adalah lemak padat yang memiliki sifat plastis dan kestabilan tertentu, 

umumnya berwarna putih sehingga sering disebut mentega putih.  Bahan ini 

diperoleh dari pencampuran dua atau lebih lemak, atau dengan cara hidrogenase.  

Shortening memiliki kadar lemak mencapai 99%.  Mentega putih ini banyak 

digunakan dalam bahan pangan terutama dalam pembuatan cake dan kue yang 

dipanggang.  Fungsinya adalah untuk memperbaiki cita rasa, tekstur, keempukan, 

dan memperbesar volume roti atau kue (Winarno, 1997).  Shortening berfungsi 

sebagai pelumas untuk memperbaiki remah roti, memperbaiki sifat pemotongan 

roti, memberikan kulit roti lebih lunak, dan dapat mencegah air masuk ke dalam 

bahan sehingga shelf life lebih lama.  Selain itu lemak juga bergizi, memberikan 

rasa lezat, mengempukkan, dan membantu pengembangan susunan fisik roti 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

 

 

2.2.6 Susu 

 

 

Susu dalam pembuatan roti berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalam adonan.   

Susu juga memberikan kontribusi terhadap nilai gizi, membantu pengembangan 

adonan, membantu proses pembentukan krim dan memperbaiki tekstur roti.  

Selain itu juga susu memperbaiki warna kulit dan rasa roti serta memperkuat 

gluten karena keberadaan kandungan kalsium pada susu.  Susu yang umum 

digunakan dalam pembuatan roti adalah susu bubuk karena tahan lama dan lebih 

mudah penyimpanannya.  Susu bubuk yang digunakan dapat berupa susu skim 
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bubuk (perlu diingat susu ini mengandung lemak susu sekitar 1%) dan susu full 

krim bubuk (mengandung lemak susu sekitar 29%) (Winarno,1993). 

 

 

2.3 Proses Pembuatan Roti 

 

 

Pembuatan roti dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan proses.  Tahapan- 

tahapan proses pembuatan roti yaitu pencampuran, peragian, pengadonan, 

pencetakan dan pemanggangan.  Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut : 

1) Pencampuran (Mixing) 

Mixing berfungsi mencampur secara homogen semua bahan,  membentuk dan 

melunakkan glutein, serta menahan gas pada glutein.  Mixing harus 

berlangsung hingga tercapai perkembangan optimal dari glutein dan 

penyerapan airnya.  Mixing yang berlebihan akan merusak susunan glutein, 

adonan akan semakin panas, dan peragiannya semakin lambat (Mudjajanto dan 

Yulianti, 2004).  Proses mixing tergantung pada alat yang digunakan, 

kecepatan pencampuran, penyerapan air dari glutein, formula dan masa 

peragian, dan jenis roti yang diinginkan (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

2) Peragian 

Tahap peragian sangat penting untuk pembentukan rasa dan volume.  Pada saat 

fermentasi berlangsung, selain suhu pembuatan roti sangat dipengaruhi oleh 

kelembaban udara.  Suhu ruangan 35 
0
C dan kelembaban udara 75% 

merupakan kondisi yang ideal dalam proses fermentasi adonan roti.  Semakin 

panas suhu ruangan, semakin cepat proses fermentasi dalam adonan roti.  

Sebaliknya, semakin dingin suhu ruangan semakin lama proses fermentasinya 

(Mudjajanto dan Yulianti, 2004).  Enzim ß-amilase secara normal terdapat 
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dalam terigu membantu pemecahan pati menjadi maltosa, senyawa yang akan 

digunakan oleh ragi untuk membentuk gas karbon dioksida dan etanol 

(Winarno, 1995). 

3) Pengadonan 

Tahap pembentukan adonan dilakukan dengan cara adonan yang telah 

diistirahatkan kemudian digiling menggunakan roll pin, kemudian digiling atau 

dibentuk sesuai dengan jenis roti yang diinginkan.  Pada saat penggilingan, gas 

yang ada di dalam adonan keluar dan adonan mencapai ketebalan yang 

dinginkan sehingga mudah untuk digulung atau dibentuk.  Pengadonan yang 

berlebihan akan merusak susunan glutein, adonan akan panas dan peragiannya 

akan lambat.  Adonan tersebut akan menghasilkan roti yang pertambahan 

volumenya sangat buruk dan juga rotinya akan mempunyai remah pada bagian 

dalam.  Pengadonan yang kurang akan menyebabkan adonan menjadi kurang 

elastis (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

4) Pencetakan 

Agar roti sesuai dengan besarnya cetakan atau berdasarkan bentuk yang 

diinginkan, adonan perlu ditimbang.  Adonan dibagi dalam beberapa bagian.  

Proses penimbangan harus dilakukan dengan cepat karena proses fermentasi 

tetap berjalan (Mudjajanto dan Yulianti, 2004). 

5) Pemanggangan 

Roti dipanggang atau dibakar dalam oven pada suhu kira-kira 200 – 230 
0
C.  

Setelah fermentasi cukup, adonan dimasukkan ke dalam oven dan dibakar 

sampai kulit atas dari roti biasanya berwarna coklat, bahkan ada yang sedikit 

gosong.  Mikroglobule menggelembung karena gas CO2 mengembang oleh 
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suhu oven yang tertinggi dan dinding glutein mempertahankan volume globula 

tersebut, sehingga konsistensi roti seperti spons yang lunak dan empuk merata 

(Sediaoetama, 1993).  Proses pemanggangan roti merupakan langkah terakhir 

dan sangat penting dalam memproduksi roti.  Melalui suatu penghantar panas, 

suatu massa adonan akan diubah menjadi produk yang mudah dicerna.  

Aktivitas biologis yang terjadi dalam adonan dihentikan oleh pemanggangan 

disertai dengan hancurnya mikrobia dan enzim yang ada (Desrosier, 1988).   

 

 

2.4 Minyak Ikan 

 

 

Minyak ikan merupakan fraksi lemak yang diperoleh dari ekstraksi ikan atau 

sebagai salah satu hasil samping dari industri pengalengan ikan yang dihasilkan 

karena pemanasan dan sterilisasi selama proses, sehingga minyak dari ikan 

terekstrak dan terbuang bersamaan dengan panas.  Minyak ikan dianjurkan untuk 

diet kesehatan karena banyak mengandung asam lemak tidak jenuh dengan 

banyak ikatan rangkap (PUFA) omega-3, yaitu asam eikosapentanoat (EPA) dan 

dokosaheksanoat (DHA) yang bermanfaat bagi tubuh (Aidos et al., 2002).  

Minyak ikan umumnya terdiri dari berbagai jenis triasilgliserol berupa suatu 

molekul yang tersusun dari gliserol dan asam lemak.  Rantai asam lemak yang 

terdapat dalam minyak ikan mempunyai jumlah lebih dari delapan belas atom 

karbon dan memiliki lima atau enam ikatan rangkap.  Minyak ikan mengandung 

omega-3 lebih tinggi dibandingkan dengan minyak nabati (Rodriguez et al. 2010). 

 

Wang et al. (1990) menyatakan bahwa kandungan minyak ikan dengan omega-3 

tinggi terdapat pada ikan yang hidup pada kadar garam tinggi.  Minyak ikan 
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merupakan sumber terbaik asam lemak omega-3.  Menurut Wanasundara dan 

Shahidi (1998), kandungan asam lemak tidak jenuh (PUFA) yang tinggi pada 

minyak ikan menyebabkan mudah mengalami kerusakan oksidatif dan 

menghasilkan bau yang tidak sedap.  Beberapa asam lemak tidak jenuh omega-3 

dalam minyak ikan adalah α-linolenat, EPA dan DHA (Pak, 2005). 

 

Minyak ikan mempunyai beberapa sifat kimia dan sifat fisik.  Sifat kimia minyak 

ikan tersebut yaitu mudah teroksidasi.  Sifat fisik minyak ikan adalah mempunyai 

berat jenis yang lebih kecil dari berat jenis air, mempunyai derajat kekentalan 

yang spesifik dan bersifat tidak larut dalam pelarut kimia seperti eter, benzene dan 

proteleum eter.  Selain itu, minyak ikan mempunyai warna kuning muda sampai 

kuning emas (Aidos et al., 2002). 

 

2.5 Asam Lemak Omega 3 

 

Asam lemak tidak jenuh ganda (poly unsaturated fatty acid, PUFA) omega-3 

adalah asam lemak yang mengandung dua atau lebih ikatan rangkap, dengan 

ikatan rangkap terletak pada atom karbon ketiga dari ujung metil rantai asam 

lemak.  Asam alfa linolenik (ALA, 18:3), asam eikosapentaenoik (EPA, 20:5), 

dan asam dokosaheksaenoik (DHA, 22:6) adalah asam lemak omega-3 yang 

paling umum .  Asam lemak omega 3 merupakan sejenis lemak yang tidak 

diproduksi oleh tubuh, oleh karena itu kita harus memenuhinya dari makanan 

yang kita makan.  Omega 3 dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan membran 

sel sehat, meliputi otak kita dan sel sistem syaraf.  Ketiga jenis omega 3 ini sangat 

diperlukan oleh tubuh kita.  EPA dan DHA bisa anda dapat dari ikan, seperti ikan 
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makarel, sarden, tuna, dan salmon.  Masing-masing komponen memiliki fungsi 

yang berbeda dalam tubuh, DHA berfungsi sebagai jaringan pembungkus saraf 

yang berperan dalam melancarkan perintah saraf dan mengantarkan rangsangan 

saraf ke otak, sedangkan EPA berfungsi dalam membantu pembentukan sel-sel 

darah dan jantung, menyehatkan sistem peredaran darah dengan melancarkan 

sirkulasi darah.  Dua asam lemak omega 3 pada ikan adalah asam 

eikosapentaenoat (EPA, 20:5 ω-3) dan dokosaheksaenoat (DHA, 22:6 ω-3) 

(Alonso dan Maroto, 2000).  Struktur umum DHA dan EPA dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Umum ALA, EPA, dan DHA 

 

Gambar 1. Struktur umum DHA dan EPA 

Sumber : Ramli (2011)  

 

 

2.6 Oksidasi Asam Lemak 

 

 

Oksidasi lemak disebabkan oleh adanya oksigen dan akan menimbulkan bau yang 

tidak diinginkan, menyebabkan polimerisasi pada minyak yang mengandung 

PUFA dan komponen lainnya.  Perubahan ini terjadi dengan atau tanpa bantuan 
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enzim (Gunstone, 1996).  Oksidasi non-enzimatis terutama disebabkan oleh 

karena adanya reaksi radikal bebas yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

inisisasi (belum diketahui secara jelas), propagasi (menghasilkan radikal bebas 

dari alkena RH dan oksigen) dan terminasi (terjadi pemecahan hidroperoksida 

menjadi senyawa sederhana seperti aldehid dan keton atau asam-asam dengan 

karakteristik bau dan citarasa tengik).  Tahapan proses oksidasi non-enzimatis 

adalah sebagai berikut:  

Tahapan inisiasi : produksi radikal bebas (R atau RO2)  

Tahapan propagasi : R* + O2 ROO*  

         ROO* +RH ROOH + R*  

Tahapan terminasi : interaksi antara radikal-radikal menghasilkan senyawa non-

inisiasi dan non propagasi.   

 


