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Formulasi Tepung Kentang Hitam (Solenostemon rotundifolius) 
Dan Tepung Terigu Terhadap Beberapa Komponen 

Mutu Roti Tawar 
 

SUBURI RAHMAN 
C1C 005 037 

Ir. Agustono Prarudiyanto, MS. dan Ir. Nazaruddin, M.P. 
 

Roti tawar adalah salah satu bahan makanan yang dibuat dari tepung terigu 
yang diragikan dan dipanggang. Bahan dasar dari tepung terigu adalah gandum 
yang ketersediaannya masih diimpor dan harganya relatif tinggi. Oleh karena itu 
perlu dibuat roti tawar dari tepung berbahan dasar lokal untuk menggali potensi 
pangan daerah. Salah satu tepung yang bisa digunakan sebagai tambahan tepung 
terigu dalam pembuatan roti tawar adalah tepung kentang hitam. Dilihat dari segi 
kandungan gizi dan manfaatnya, kentang hitam merupakan tanaman pangan yang 
potensial sebagai sumber pangan karbohidrat alternatif. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka telah dilakukan penelitian mengenai “Formulasi Tepung Kentang 
Hitam (Solenostemon rotundifolius) dan Tepung Terigu Terhadap Beberapa 
Komponen Mutu Roti Tawar”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase 
pencampuran terbaik antara tepung kentang hitam dengan tepung terigu terhadap 
mutu roti tawar yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan Rancangan 
Acak Lengkap dan percobaan faktor tunggal. Pada penelitian ini digunakan 6 
perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Perlakuan dinotasikan dengan huruf F 
(formulasi tepung kentang hitam dan tepung terigu), dimana f1 yaitu (0%:100%), 
f2(10%:90%), f3(20%:80%), f4(30%:70%), f5(40%:60%), dan f6 (50%:50%). 
Parameter yang diamati pada penelitian ini meliputi kadar air, kadar abu, kadar 
protein, volume pengembangan, rasa, warna dan tekstur. Analisa kadar air 
dilakukan dengan metode thermogravimetri, kadar abu dengan metode 
pemanasan, kadar protein dengan metode Gunning, volume pengembangan 
dengan pengukuran menggunakan mistar, rasa dengan metode Hedonic Scale 
Test, warna dan tekstur dengan metode Scoring. Data hasil pengamatan dianalisa 
dengan analisa keragaman (Anova 5%), jika ada perbedaan yang nyata di uji 
lanjut dengan Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa semakin tinggi 
penggunaan tepung kentang hitam dan semakin rendah penggunaan tepung terigu 
mengakibatkan terjadinya penurunan kadar air dan kadar protein, tetapi 
meningkatkan kadar abu. Formulasi tepung kentang hitam 10% dan tepung terigu 
90% menghasilkan roti tawar yang relatif sama dengan 100% tepung terigu 
dengan rasa khas roti tawar yang sangat disukai, warna dengan kriteria kuning 
keemasan sampai coklat kekuningan, dan tekstur dengan kriteria empuk sampai 
sangat empuk. Roti tawar pada perlakuan ini juga telah memenuhi Standar 
Nasional Indonesia untuk kriteria kadar air dan kadar abu dimana kadar air roti 
tawar 31,62% dan kadar abu 1,37% sedangkan pada Standar Nasional Indonesia 
kadar air maksimum roti tawar sebesar 40% dan kadar abu 3,0%. 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Roti tawar adalah roti yang dibuat dari tepung terigu kuat, air, yeast, lemak 

dan garam yang diragikan dengan ragi roti dan dipanggang. Roti tawar kini sudah 

jadi makanan pokok kedua setelah nasi sehingga cukup populer dikalangan 

masyarakat. Kandungan gizi roti tawar lebih unggul  dibandingkan dengan nasi 

dan mie. Dibandingkan dengan 100 gram nasi putih atau mie basah, maka 100 

gram roti tawar memberikan energi 248 (kkal) ,dengan komposisi karbohidrat 50 

g, protein 8 g, kalsium 10 mg, fosfor 95 mg dan besi 1,5 mg.  Sedangkan nasi 

kandungan energinya sebesar 178 (kkal) dan mie 86 (kkal), karbohidrat nasi 40,6 

g dan mie 14 g, protein nasi 2,1 g dan mie 0,6 g, kalsium nasi 5 g dan mie 14 g, 

fosfor nasi 22 mg dan mie 13 mg, dan kandungan besi dalam nasi sebesar 0,5 g 

dan mie sebesar 0,8 g. Sebagai menu sarapan atau bekal “sekolah” si kecil, roti 

tawar biasanya disajikan bersama susu dan telur goreng atau dadar. Menu ini akan 

meningkatkan perolehan zat gizi  (Astawan, 2004).  

Menurut Astawan 2004, roti tawar tidak lagi dikaitkan dengan sarapan 

pagi, tetapi sudah meluas sebagai menu makanan alternatif di segala kondisi dan 

waktu makan. Roti tawar tidak lagi dinikmati di pagi hari, tetapi juga di siang hari 

dan malam hari, atau sebagai snack di antara dua waktu makan. Pada prinsipnya 

bahan baku roti tawar adalah tepung terigu, air, ragi (yeast) dan garam (Anonim, 

2009 a). Tepung terigu adalah tepung yang dihasilkan dari biji gandum yang sulit 



 

dibudidayakan  di Indonesia sehingga harus diimpor dari negara lain. Karena 

tingginya harga tepung terigu saat ini, maka perlu dibuat roti tawar dengan bahan 

dasar yang lebih murah. Salah satu tepung yang diharapkan bisa digunakan 

sebagai bahan tambahan tepung terigu dalam pembuatan roti tawar adalah tepung 

kentang hitam. Dilihat dari segi kandungan gizi dan manfaatnya, kentang hitam 

merupakan tanaman pangan yang potensial sebagai sumber pangan karbohidrat 

alternatif, mengandung sampai 20% karbohidrat (terutama pati) dan sekitar 2% 

protein  (Wikipedia. 2008).   

 Terkait dengan penambahan tepung selain tepung terigu dalam pembuatan 

roti maka perlu perbandiangan yang tepat. Apabila dengan penambahan tepung 

tambahan dalam jumlah yang besar dari berat tepung dasar yang digunakan dalam 

pembutan roti maka dapat mengurangi mutu dari roti (de Man, 1997). 

Menurut Buckle 1987, salah satu usaha untuk meningkatan gizi roti tawar 

yaitu dengan cara fortifikasi tepung terigu. Penambahan tepung terigu dengan 

tepung selain tepung terigu dalam pembutan roti, dengan perbandingan tepung 

terigu sebesar 80% dan tepung ubi jalar sebesar 20%, maka menghasilkan roti 

dengan volume pengembangan yang masih baik dan menghasilkan rasa dengan 

kritria suka dan tekstur yang cukup bagus (Oktaviana, 2009). Dengan demikian 

dalam pembuatan roti tawar tidak hanya dengan tepung terigu dengan tepung ubi 

jalar, namun untuk pembuatan roti tawar mengunakan kombinasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam. 



 

 Dari uraian diatas telah dilakukan penelitian ”Formulasi Tepung 

Kentang Hitam (Solenostemon rotundifolius) dan Tepung Terigu Terhadap 

Beberapa Komponen Mutu Roti Tawar”. 



 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase pencampuran terbaik 

antara tepung kentang hitam dan tepung terigu terhadap mutu roti tawar. 

 
Kegunaan Penelitian 

1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh nilai tambah dari 

penggunaan tepung kentang hitam sebagai bahan tambahan dalam 

pembuatan roti tawar. 

2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang berminat pada kajian produk roti 

tawar. 

 
 

Hipotesis 

 Untuk mengarahkan jalannya penelitian ini maka diajukan hipotesis bahwa 

penambahan jumlah tepung kentang hitam 40% dan tepung terigu 60% akan 

memberikan hasil yang terbaik terhadap beberapa komponen mutu roti tawar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kentang Hitam 

Kentang hitam merupakan tanaman pangan yang mempunyai kandungan 

karbohidrat yang tinggi, khususnya pati. Tanaman kentang hitam dapat tumbuh 

pada ketinggian 40 - 1.300 m dan menyukai tanah yang gembur serta berdrainase 

baik (Silalahi, 2009 ). Kentang Hitam tumbuh toleran terhadap suhu panas, dan 

dapat berproduksi dengan baik pada daerah dengan curah hujan 2500 - 3300 mm 

per tahun. Tanaman kentang hitam tumbuh baik pada tanah ber-pH 4,9 – 5,7 

(Silalahi, 2009). Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan stek batang 

sepanjang 10-15 cm. Lahan untuk penanaman kentang hitam memerlukan 

penambahan pupuk organik berserat yang terkompos dengan baik. 

Sistematika Kentang Hitam 

Sistematika (taksonomi) tanaman kentang hitam dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

        Kerajaan : Plantae 

Divisi      : Magnoliophyta 

Kelas      : Magnoliopsida 

Ordo       : Lamiales 

Famili     : Lamiaceae 

Genus     : Solenostemon 

Spesies   : Solestemon rotundifolius 



 

Morfologi Kentang Hitam 

 Kentang hitam atau kentang kleci (Solenostemon rotundifolius ) adalah 

tanaman yang berasal dari Afrika Barat yang merupakan tanaman pangan 

berwarna cokelat tua hingga hitam gelap seukuran ibu jari atau jempol kaki orang 

dewasa. Daun kentang hitam menyerupai daun nilam dengan bagian pinggir daun 

bergerigi, dan bunga berbentuk memanjang ke atas berwarna ungu. Umbinya akan 

berwarna kekuningan setelah direbus. Tekstur dan rasa umbinya menyerupai 

singkong. Bagian yang bermanfaat adalah umbi (Wikipedia, 2008). 

 

Gambar 1. Tanaman Kentang  

Sumber: (Anonim, 2006) 



 

Pemanenan Kentang Hitam  

Menurut Silalahi (2009) Kentang hitam dapat dipanen dalam waktu 150-

200 hari setelah di tanam dengan ciri-ciri jumlah cabang rata-rata sebanyak 26 

buah dan jumlah cabang tertinggi sebanyak 44 cabang, dengan hasil berkisar 7 – 

20 ton ha. 

Manfaat Kentang Hitam  

Umbi kentang hitam mengandung sampai 20% karbohidrat (terutama pati) 

dan sekitar 2% protein. Potensial sebagai sumber pangan karbohidrat alternatif 

dan obat-obatan, berkhasiat mengobati sakit maag (Silalahi, 2009).  

Komposisi Kimia Kentang Hitam 

Umbi kentang hitam mengandung gizi sampai 20% karbohidrat dan sekitar 

2% protein. Lebih rinci kandungan gizi kentang hitam disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi Kimia (Zat Gizi) Kentang Hitam 
   

Komposisi (Zat 
Gizi) per 100g 

Kentang 
Hitam Kentang Ubi Jalar 

Energi (kalori) 

Air        (%) 

Protein  (g) 

Lemak   (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi  (mg) 

Thiamin (mg) 

Vitamin C (mg) 

142 

64,0 

0,9 

0,4 

33,7 

34,0 

75,0 

0,2 

0,02 

38 

62 

83 

2.1 

0,2 

13,5 

63 

5,8 

0,7 

0 

21 

88 

78 

0,4 

0,4 

20,6 

30 

10 

0,5 

0,66 

36 

 Sumber:  (Silalahi, 2009). 
 
 



 

Tepung Kentang Hitam 

Tepung adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus atau sangat 

halus tergantung pemakaiannya (Jaya, 2008). Kentang hitam memiliki prospek 

dan potensi untuk dikembangkan menjadi tepung kentang hitam. Pilihan 

pengembangan tepung tersebut karena memudahkan untuk diproses menjadi 

makanan mie, kue, roti, cookies dan sebagainya serta memiliki daya simpan yang 

lebih lama. Proses pembuatan tepung kentang hitam pada umumnya meliputi 

proses pembersihan dan pengupasan kulit, setelah itu dilakukan proses 

penyawutan dengan ukuran ± 2 mm untuk memudahkan proses pengeringan, 

setelah proses penyawutan kentang hitam kemudian dikeringkan dengan 

melakukan penjemuran dengan sinar matahari. Proses terakhir dalam pembuatan 

tepung kentang hitam adalah proses penggilingan. 

Bahan Baku Roti Tawar 

Roti tawar umumnya dibuat dari tepung terigu yang ditambahkan gula, 

mentega atau margarin, susu bubuk, garam, ragi roti, malt dan air. Tepung  terigu 

yang paling baik untuk bahan dasar roti adalah tepung terigu yang berprotein 

tinggi (Anonim, 2008). 

Tepung Terigu 

Dalam pembuatan roti tawar, tepung yang digunakan yaitu tepung terigu 

yang mengandung protein tinggi seperti tepung terigu hard wheat yang 

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

sifatnya mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis dan 

mudah digiling.  Karakteristik ini menjadikan tepung terigu hard wheat sangat 



 

cocok untuk bahan baku roti tawar (Jaya, 2008). Terigu berprotein tinggi tidak 

saja menambah nilai gizi roti tetapi akan menentukan tekstur akhir roti. Selain itu, 

tekstur roti juga ditentukan oleh keseimbangan antara mentega dan telur (Anonim, 

2008). 

Tabel 2. Syarat Mutu Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan 

No Jenis Uji Satuan Persyaratan 
1 
1.1 
1.2 
1.3 

Keadaan 
Bentuk 
Bau 
Warna 

- 
- 
- 
- 

 
Serbuk 
Normal (bebas dari bau asing) 
Putih, khas terigu 

2 Benda asing - Tidak boleh ada 
3 Serangga dalam semua 

bentuk stadia dan 
potongan-potongannya 
yang tampak 

- Tidak boleh ada 

4 Kehalusan, lolos ayakan 
145 m (100 Mesh) 

% Min 95 

5 Kadar air %  b/b Maks 14,5 
6 Kadar abu %  b/b Maks 0,6 
7 Kadar protein %  b/b Maks 12 
8 Keasaman %  b/b Maks 0,4 
9 Serat kasar %  b/b Maks 0,4 
10 
10.1 
10.2 
10.3 
10.4 

Cemaran logam 
Seng (Zn) 
Timbal (Pb) 
Raksa (Hg) 
Tembaga (Cu) 

 
Mg/kg 
Mg/kg 
Mg/kg 
Mg/kg 

 
Maks 40 
Maks 1,0 
Maks 0,05 
Maks 10 

11 Cemaran Arsen Mg/kg Maks 0,50 
12 
12.1 
12.2 
12.3 

Cemaran mikroba 
Angka lempeng total 
E. coli 
Kapang 

 
Koloni/g 
APM/g 
Koloni/g 

 
Maks 106 
Maks 10 
Maks 104 

Sumber: SNI 01-3751-1995 



 

Air 

 Kandungan mineral dalam air dapat mempengaruhi kekerasan adonan, 

tetutama untuk beberapa jenis tepung, air yang digunakan harus memenuhi syarat 

air yang sehat yaitu : 

(1). Syarat fisik artinya air tidak berwarna, berasa, berbau . 

(2). Syarat kimia artinya air tidak mengandung bahan- bahan kimia seperti Fe, Hg,   

       Pb, kekeruhan dan kesadahan. 

(3). Syarat mikrobiologis artinya tidak mengandung bakteri E coli. 

Pemakaian air dalam pembuatan roti tawar mempunyai peranan yang 

penting untuk membentuk gluten, karena protein tepung terigu dilarutkan oleh air. 

Jenis air yang digunakan adalah air dingin. Pemakaian air dalam pembuatan roti 

tawar sebanyak 62 % dari berat tepung (Ningrum, 2006). Dalam pembuatan roti 

tawar air juga berfungsi sebagai pelarut dari bahan-bahan lain dalam pembuatan 

roti tawar seperti garam, gula, susu dan sebagainya (Tarigan, 2003). 

Garam  

 Dalam bahan pangan garam biasanya digunakan sebagai bahan pengawet. 

Garam pada pembuatan roti tawar akan memberikan rasa gurih, pemakaian garam 

kurang dari 0,5% biasanya akan memberikan rasa hambar pada roti tawar 

(Tarigan, 2003). Kualitas garam yang dikehendaki dalam pembuatan roti adalah 

sebagai berikut: 

(1) Kebersihan (bebas dari bahan-bahan yang tidak dapat larut). 

(2) Halus, tidak bergumpal-gumpal. 

(3) Mudah larut. 



 

Ragi 

 Dalam pembuatan roti, sebagian besar ragi berasal dari mikroba jenis 

Saccharomyces cerevisiae. Ragi merupakan bahan pengembang adonan dengan 

produksi gas karbondioksida, ragi terdiri dari sejumlah kecil enzim, termasuk 

protease, lipase, invertase, maltase dan zymase. Enzim yang penting dalam ragi 

adalah invertase, maltase dan zymase. Enzim invertase dalam ragi bertanggung 

jawab terhadap awal aktivitas fermentasi. Enzim ini mengubah gula ( sukrosa) 

yang terlarut dalam air menjadi gula sederhana yang terdiri atas glukosa dan 

fruktosa. Gula sederhana kemudian dipecah menjadi karbondioksida dan alkohol. 

Enzim amilase yang terdapat dalam tepung mampu memproduksi maltosa yang 

dapat dikonsumsi oleh ragi sehingga fermentasi terus berlangsung. Proses 

pengembangan adonan dapat terjadi apabila ragi dicampur dengan bahan- bahan 

lain dalam pembuatan roti, maka ragi akan menghasilkan CO2. Gas inilah yang 

menjadikan adonan roti menjadi mengembang. Proses pengembangan adonan 

yang dilakukan oleh ragi ditunjang oleh penggunaan bahan lain yaitu gula sebagai 

sumber energi.  

Gula 

 Menurut Wahyudi (2003) gula yang biasa digunakan dalam pembuatan 

roti tawar adalah gula sukrosa (gula putih dari tebu atau dari beet) baik berbentuk 

kristal maupun berbentuk tepung, Penggunaan gula pada roti tawar ditujukan 

untuk : 

 

 



 

(1) Menyediakan makananan bagi ragi dalam fermentasi 

(2) Membantu dalam pembentukan krim dari campuran 

(3) Memperbaiki tekstur produk, 

(4) Membantu memepertahankan air sehingga memperpanjang kesegaran 

(5) Menghasilkan kulit (crust) yang baik 

(6) Menambah nilai nutrisi pada produk 

Dalam adonan gula dapat menyerap air dan membuat adonan lebih encer 

atau lengket sehingga perlu diperhatikan dalam penambahan atau pengurangan air 

agar menghasilkan produk yang baik. Penambahan gula ke dalam adonan 

bervariasi jumlahnya yaitu 5-20% dari berat tepung. Gula dapat memperlambat 

aktivitas ragi karena gula meningkatkan tekanan osmotik dari adonan sehigga 

perlu dilakukan penambahan ragi untuk menjamin kecukupan gas yang 

diproduksi. Pada proses pencampuran, gula harus merata. Pencampuran gula yang 

tidak merata akan menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit roti dan 

membentuk lubang besar atau kantong udara pada produk roti. 

Susu Bubuk 

 Jenis susu yang banyak digunakan dalam proses pembuatan roti adalah 

susu bubuk, skim dan krim. Krim mengandung lemak yang tinggi sehingga 

memberikan kelembutan dan aroma yang menyenangkan. Susu skim banyak 

mengandung protein (kasein) yang cenderung meningkatkan penyerapan dan daya 

menahan air sehingga mengeraskan adonan dan memperlambat proses fermentasi 

adonan roti. Susu yang digunakan untuk pembuatan roti pada umumnya dalam 

bentuk bubuk (powder). Hal ini disebabkan alasan kemudahan penyimpanan dan 



 

mempunyai umur simpan yang lebih panjang dibandingkan dengan susu segar. 

Susu bubuk yang biasa digunakan adalah susu skim atau susu krim. Keuntungan 

susu skim adalah kandungan air dan kandungan lemaknya rendah sehingga dapat 

disimpan lebih lama dan tidak cepat tengik. Kadar air susu skim adalah 2,5% dan 

kandungan lemaknya 1,1%. Sebaiknya penyimpanan susu bubuk senantiasa dijaga 

agar tetap kering, hal ini dilakukan karena susu bubuk bersifat sangat rentan 

terhadap kerusakan dari lingkungan terutama air (Wahyudi, 2003). 

Tujuan pemakaian susu dalam pembuatan roti adalah : 

(1) Memperbaiki gizi karena susu mengandung protein (kasein), gula laktosa 

dan kalsium. 

(2) Memberikan pengaruh terhadap warna kulit (terjadi pencoklatan protein 

dan gula), 

(3) Digunakan untuk mengoles permukaan roti 

(4) Memperkuat gluten karena kandungan kalsiumnya 

(5) Menghasilkan kulit yang enak dan bau aromatik  

 

Shortening 

 Menurut Wahyudi (2003) Istilah shortening digunakan oleh pekerja 

dibidang bakeri untuk semua lemak atau minyak yang dicampurkan ke dalam 

adonan untuk memperbaiki mutu produknya. Tujuan penggunaan lemak dalam 

pembuatan roti tawar terutama untuk meningkatkan volume, meningkatkan 

keseragaman dan kelunakan remah, memperpanjang daya simpan dan 



 

memudahkan proses pemotongan roti ( slicing ability ). Fungsi shortening dalam 

pembuatan roti tawar adalah : 

(1) Memperkaya gizi dan memperbaiki tekstur/pori-pori. 

(2) Meningkatkan kelezatan dan keempukan. 

(3) Memperbaiki aerasi sehingga produk bisa mengembang, 

(4) Memperbaiki cita rasa pada roti, 

(5) Sebagai pengemulsi untuk mempertahankan kelembaban. 

(6) Memperbaiki kehalusan kulit. 

Lemak atau minyak tidak larut dalam air tetapi akan berada dalam bentuk emulsi  

jika dibuat krim. Karena sangat berpengaruh terhadap tekstur produk, partikel -

partikel lemak harus menyebar secara merata dalam campuran adonan. Mentega 

putih dan margain umumnya dibuat dari minyak yang dihidrogenisasi. Mentega 

(butter) dibuat dari lemak (bagian krim susu), jika jumlah mentega dalam resep  

85 % dari berat margarin maka air yang harus ditambahkan sekitar 10 % dari berat 

mentega. Lemak yang digunakan untuk pembuatan roti tawar biasanya 

menggunakan mentega putih, karena mentega putih mempunyai warna yang putih 

sehingga tidak mempengaruhi warna roti tawar yang dihasilkan, juga mempunyai 

rasa yang tawar sehingga tidak mempengaruhi rasa roti tawar yang dihasilkan 

(Ningrum, 2006).  

Tehnik Pembuatan Roti Tawar 

 Proses pembuatan roti tawar secara garis besar meliputi proses 

pencampuran (mixing), proses pengadonan (kneading), fermentasi, pencetakan 

(rounding) dan pemanggangan (roasting).  



 

Langkah- langkah pembuatan roti secara umum menurut Ningrum (2006): 

1. Penimbangan bahan- bahan. 

    - Yeast, garam, additive harus ditimbang dengan teliti. 

    - Hindarkan pemakaian sendok atau cangkir sebagai takaran. 

2. Pencampuran 

    - Untuk mencampur secara rata semua bahan- bahan. 

    - Untuk pembentukan gluten, pelunakan, mendapatkan gas retention ( kekuatan  

       untuk menahan gas ) yang baik. 

    - Semua bahan yang kering dimasukan dulu diaduk sampai bahan merata baru   

       bahan cair dimasukan sampai adonan kalis, tidak melekat pada cetakan. 

3. Fermentasi. 

Dalam pembuatan roti tawar ragi/yeast memfermentasi adonan sehingga 

menghasilkan : 

    - gas CO2 yang menyebabkan pengembangan adonan. 

    - Alkohol yang menyebabkan pengembangan adonan. 

    - Asam – memberikan rasa dan memperlunak gluten. 

4. Potong timbang. 

    - Membagi- bagi adonan menurut berat yang dikehendaki. 

Satu hal yang harus diperhatikan dalam potong timbang yaitu harus dikerjakan 

dalam waktu yang singkat mungkin untuk menghasilkan produk yang seragam 

mengingat proses tetap berjalan terus dalam seluruh proses. 

5. Membulatkan. 

  - untuk membentuk lapisan film dipermukaan adonan sehingga dapat menahan   



 

    gas- gas yang dihasilkan dari peragian yeast. 

  - Memberi bentuk supaya mudah dikerjakan. 

6.  Permentasi awal. 

  - Membiarkan adonan relax untuk mempermudah pengerollan. 

  - Waktu fermentasi  berkisar dari 2 – 20 menit tetapi biasanya rata- rata  

     sekitar 6 – 10 menit. 

  - Waktu fermentasi  juga tergantung dari kondisi adonan supaya adonan   

     tidak pecah- pecah atau rusak pada waktu sheeting. 

8. Sheeting. 

  - Untuk mengeluarkan semua gas didalam adonan dan membentuk suatu adonan  

    dengan tebal yang dikehendaki atau sesuai. 

9. Pembentukan adonan. 

  - Memberi bentuk pada adonan sesuai dengan jenis- jenis produk yang akan    

     dihasilkan. 

10. Pencetakan. 

  - Meletakan adonan ditengah- tengah cetakan atau pan dengan sambungan        

    adonan diletakan dibagian bawah, supaya tidak terbuka dalam fermentasi akhir  

    atau waktu pemanggangan. 

11. Fermentasi terakhir. 

  - Mengembangkan adonan untuk mencapai bentuk dan mutu yang baik. 

  - Temperatur fermentasi 35 – 44 °C. 

  - Kelembaban relatif 80 – 85 %. 

  - Waktu fermentasi 55 – 65 menit. 



 

12. Pemanggangan. 

  - Volume adonan bertambah dalam waktu 5 – 6 menit pertama didalam oven. 

  - Aktivitas yeast berhenti pada 63 °C temperatur adonan. 

  - kulit mulai terbentuk. 

  - Roti yang sudah matang berwarna kecoklatan tetapi tidak gosong. 

13. Mengeluarkan dari pan / cetakan. 

  - Setelah keluar dari oven, roti dikeluarkan dari cetakan untuk dihidangkan. 

14. Pendinginan. 

  - Untuk memungkinkan pemotongan tanpa mengalami kerusakan, temperatur  

     pemotongan 32 – 49 °C. 

  - Biasanya pada udara terbuka ± 45 – 70 menit.  

15. Pembungkusan. 



 

Tabel 3. Komposisi Gizi Roti Dibanding Nasi dan Mi Basah per 100 gram Bahan  

               Zat Gizi 

 
Zati Gizi  Roti putih  Roti cokelat  Nasi  Mi basah  

Energi (kkal)  248 249 178 86 

Protein (g)  8 7,9 2,1 0,6 

Lemak (g)  1,2 1,5 0,1 3,3 

Karbohidrat (g)  50 49,7 40,6 14 

Kalsium (mg)  10 20 5 14 

Fosfor (mg)  95 140 22 13 

Besi (mg)  1,5 2,5 0,5 0,8 

Vitamin A (SI)  0 0 0 0 

Vitamin B1 (mg)  0,1 0,15 0,02 0 

Vitamin C (mg)  0 0 0 0 

Air (g)  40 40 57 80 

Sumber :Direktorat Gizi, Depkes RI (1992) dalam http://frankiemegaboga. 
               Blogspot.com/2009. 
.



 

Standar Mutu Roti Tawar 
 Standar mutu roti tawar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia 

tahun 2005 dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 4. Standar Mutu Roti Tawar Menurut SNI 01-3840-1995 

No Kriteria Uji Satuan Roti Tawar 
1. Keadaan   
1.1 Kenampakan - Normal tidak berjamur 
1.2 Bau - Normal 
1.3 Rasa - Normal 
2 Air %bb Maks 40 
3 Abu dihitung atas dasar bahan 

kering 
  

4. Abu Tidak larut dalam asam %bb Maks 3,0 
5 NaCl %bb Maks 2,5 
6 Gula Total %bb - 
7 Lemak %bb - 
8 Serangga/Belatung - Tidak boleh ada 
9 Bahan Tambahan Makanan  Sesuai dengan SNI 01-0222-

1995 
9.1 Pengawet SNI Sesuai dengan SNI 01-0222-

1995 
9.2 Pewarna SNI Sesuai dengan SNI 01-0222-

1995 
9.3 Pemanis Buatan SNI Sesuai dengan SNI 01-0222-

1995 
9.4 Sakarin siklamat   
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 106 

12.2 E.Coli APM/g 3 
12.3 Kapang Koloni/g Maks 104 

 



 

Perubahan Kimia dan Organoleptik Selama Pengolahan Roti Tawar 

Terhadap Parameter 

 

 Selama proses pengolahan roti tawar mengalami berbagai perubahan 

diantaranya perubahan kimia dan organoleptik diantaranya: 

Kadar Air 

 Kandungan air sangat berpengaruh terhadap pengolahan dan mutu bahan 

pangan. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa di dalam 

pengolahan pangan air sering dikurangi atau dikeluarkan dengan berbagai cara 

seperti penguapan atau pengeringan. Kandungan air berpengaruh terhadap tekstur 

bahan pangan (Purnomo, 1995). Kadar air mengalami perubahan yang disebabkan 

oleh adanya penyerapan air dari bahan adonan selama pemanggangan roti 

(Desrosier, 1998). Adonan roti juga akan kehilangan air akibat penguapan. 

Kehilangan kadar air terbesar terjadi pada bagian kulit sehingga akan membentuk 

lapisan yang kering (Ridakha, 2010). 

Kadar Abu 

 Kadar abu berhubungan dengan mineral suatu bahan pangan (Sudarmaji, 

1997). Kadar abu yang tinggi dalam tepung terigu dapat membuat warna daging 

roti tidak putih. Selain itu kadar abu yang tinggi dapat menyebabkan gluten 

mudah putus sehingga kemampuan untuk menahan gas pada saat fermentasi akan 

berkurang, akibatnya roti tidak akan mengembang dengan sempurna(Titan, 2008). 

 

 



 

Kadar Protein 

 Selama proses pemanggangan, jaringan gluten mengalami denaturasi 

(Desrosier, 1988). Mutu protein dinilai dari perbandingan asam-asam amino yang 

terkandung dalam protein tersebut. Pada prinsipnya suatu protein yang dapat 

menyediakan asam amino esensial dalam suatu perbandingan yang menyamai 

kebutuhan manusia, mempunyai mutu yang tinggi (Winarno, 1984). 

Warna 

Dalam proses pemanggangan terjadi perubahan pengembangan gas dalam 

adonan akibat pembakaran yang berlangsung terus menerus, pengembangan yang 

terjadi pada awal permulaan siklus pemanggangan dimantapkan sehingga secara 

perlahan kulit roti mengembang berwarna coklat keemas-emasan (Desrosier, 

1988). Reaksi Maillard dan karamelisasi juga mulai terjadi, yang menentukan 

warna kulit pada roti tawar. Reaksi Maillard merupakan reaksi antara gugus gula 

pereduksi dengan gugus amina primer, dan menghasilkan warna coklat (Winarno, 

1992). 

Tekstur 

Roti dibuat dengan menggunakan tepung terigu sebagai bahan dasar. 

Tepung terigu mengandung pati, pati dapat memberikan tekstur pada berbagai 

bahan makanan (Buckle, 1987). Pada proses pemannggangan roti tawar terjadi 

pembentukan tekstur pati akibat pengembangan gas pada awal permulaan siklus 

pemanggangan (Desrosier, 1988). 

 

 
 



 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental 

dengan percobaan di Laboratorium. 

Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan percobaan faktor tunggal dengan 

perlakuan formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (F) yang berbeda-

beda. 

Perlakuannya adalah sebagai berikut:  

f1 = formulasi tepung kentang hitam 0% : tepung terigu 100% 

f2 = formulasi tepung kentang hitam 10% : tepung terigu 90% 

f3 = formulasi tepung kentang hitam 20% : tepung terigu 80% 

f4 = formulasi tepung kentang hitam 30% : tepung terigu 70% 

f5 = formulasi tepung kentang hitam 40 % : tepung terigu 60% 

f6 = formulasi tepung kentang hitam 50% : tepung terigu 50% 

 Setiap formulasi diulang sebanyak tiga kali sehingga diperoleh 18 sampel 

percobaan. Data hasil pengamatan dianalisa menggunakan analisis keragaman 

(Analysis of variance) pada taraf nyata 5%.  Bila terdapat beda nyata maka diuji 

lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf yang sama (Hanafiah, 

2005). 



 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Pertanian Universitas Mataram dan industri pembuatan roti “Dian” di 

kompleks perumahan dosen Universitas Mataram pada bulan Maret-April 2010. 

 
Pelaksanaan Penelitian 

Pembuatan Tepung Kentang Hitam 

Persiapan Bahan 

 Kentang hitam yang digunakan adalah kentang hitam varietas lokal yang 

memiliki daging berwarna putih, segar dan tidak cacat yang diperoleh di pasar 

Cakranegara. 

Sortasi 

 Sortasi bertujuan untuk memperoleh umbi yang memiliki kenampakan 

baik, tidak cacat dan bebas dari hama dan penyakit. 

Pencucian  

 Umbi kentang hitam yang telah disortasi kemudian dicuci dengan 

menggunakan air mengalir agar kotoran yang menempel hilang. setelah dicuci 

kemudian umbi tersebut ditiriskan. 

Pengupasan 

 Umbi kentang hitam yang telah dicuci tersebut kemudian dikupas dengan 

menggunakan pisau anti karat (Stainless steel). 

Penyawutan 

 Umbi kentang hitam kemudian di disawut atau diiris tipis untuk 

memudahkan proses selanjutnya. 



 

Pengeringan 

 Kentang hitam yang telah diiris kemudian dijemur dengan sinar matahari .  

Penggilingan 

 Kentang hitam yang telah kering kemudian digiling menggunakan mesin 

penggilingan tepung. Diagram alir Pembuatan tepung kentang hitam dapat dilihat 

pada Gambar 2. 

 
Kentang Hitam 

 
 
Busuk, Rusak 
 
 
 Kotoran 

 
 
  Kulit 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Kentang Hitam 

Sortasi 
 

Pencucian 

Pengupasan 

Penyawutan  
(ukuran ± 2 mm) 

Penjemuran 
(Sinar matahari selama 4 hari) 

Penggilingan 
(Mesin Giling Tepung) 



 

Pembuatan Roti Tawar 

 Metode yang digunakan dalam pembuatan roti tawar dalam penelitian ini 

menggunakan metode langsung (Straight Dough) yaitu roti yang menggunakan 

bahan tepung terigu, tepung kentang hitam, ragi instan, air, gula, garam dan bahan 

lainnya dicampur menjadi satu kemudian diaduk sampai menjadi adonan yang 

kalis.  

Pembuatan Adonan 

 Sesuai dengan formulasi tepung terigu (100 g, 90 g, 80 g, 70 g, 60g dan 50 

g) dicampur dengan tepung kentang hitam (0 g, 10 g, 20 g, 30 g, 40 g, dan 50 g) 

sehingga total dari masing-masing campuran sebanyak 100 g, kemudian ditambah 

dengan gula 10 g, garam 1 g, susu bubuk 5 g, fermipan 1 g, margarin 10 g, 1 

kuning telur dan dicampur dengan air 50 ml hingga terbentuk adonan yang kalis. 

Adonan ditutup dengan plastik dan fermentasi I selama 30 menit hingga 

mengembang.  

Pencetakan Adonan  

 Adonan yang telah mengembang kemudian dicetak berbentuk bulat seperti 

roti tawar dengan ukuran sesuai selera. Kemudian difermentasi lagi selama 15 

menit. 

Pemanggangan  

 Adonan yang terbentuk dimasukkan ke dalam loyang dan dipanggang 

dalam oven kompor dengan suhu 120 oC selama 45 menit.  

 

  



 

 

                        Tepung Terigu                  Tepung Kentang Hitam 
        (100%, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%)         (0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%) 
 
  

 
 
     Ragi fermipan 10% 
     Baking powder  
     Mentega 
     Garam adonan kalis 35 menit 
     Susu bubuk 
     Gula 
     Air  30 menit 

  
  

 
                                                      
 15 menit 

 

  Suhu 120 oC 
                                                                                  Selama 45 menit 

 
Roti Tawar 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Roti Tawar Metode Straight Dough 

        Sumber : Oktaviana (2009). 

 

Parameter dan Cara Pengamatan 
Parameter 

 Parameter yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi kadar air, kadar 

abu, kadar protein, rasa, warna, tekstur roti (uji organoleptik) dan volume 

pengembangan. 

 

 

 

Pencampuran 

Pembuatan adonan 

Fermentasi I 

Pencetakan adonan 

Fermentasi II 

Pemanggangan 

Ragi fermipan 1 g 
Margarin 10g 

Garam 1g 
Susu bubuk 5g 

Gula 10g 
Air 50 ml 

1 Kuning telur 



 

Cara Pengamatan 

Kadar Air 

 Penentuan kadar air roti tawar dilakukan dengan metode thermogravimetri 

(Sudarmadji, dkk., 1997). : 

1. Ditimbang sampel yang telah berupa serbuk dihaluskan sebanyak 2 gram 

dalam botol yang telah diketahui beratnya. 

2. Dimasukkan kedalam oven pengering dan dikeringkan pada suhu 105oC 

selama 5 jam. 

3. Didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

4. Dikeringkan kembali dalam oven selama 30 menit, didinginkan kembali 

dalam eksikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai berat 

konstan (selisih penimbangan berturut-turut ± 0,2 mg). 

Perhitungan : 

 Kadar air (% b/b) =  %100)( x
awalBerat

akhirberatawalBerat   

Kadar Abu 

 Penentuan kadar abu dengan pemanasan (Sudarmadji, dkk., 1997) dengan 

cara : 

1. Dipanaskan cawan porselin pada suhu 130 0C dan didinginkan dalam 

eksikator 

2. Dimasukkan 2 g sampel yang telah dihaluskan kedalam cawan. 

3. Dipanaskan dalam mufle furnace pada suhu 550 0C sampai dapat abu 

putih, selanjutnya abu yang terbentuk didinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang. 



 

 

Perhitungan : 

 Kadar abu (%) = %100x
ampelberatawals

sampelberatakhir  

Penentuan Kadar Protein 

 Penentuan kadar protein dilakukan menggunaan Metode Gunning  

(Sudarmaji, dkk., 1997) sebagai berikut: 

1. Ditimbang 1,5 g bahan yang telah dihaluskan dan dimasukkan ke dalam 

labu Kjeldahl. Kemudian ditambahkan 10 g K2SO4 dan  25 ml H2SO4. 

2. Dipanaskan semua bahan dalam Labu Kjeldahl dalam lemari asam sampai 

jernih. 

3. Dibuat perlakuan blanko seperti perlakuan sebelumnya 

4. Setelah labu Kjeldahl beserta cairannya menjadi dingin kemudian 

ditambahkan 200 ml aquadesh dan 1 g Zn serta larutan NaOH 45% 

selanjutnya di destilasi 

5. Destilat dititrasi dengan NaOH 0,1 N 

6. Perhitungan % N : 

% N =   008,14
10

xNNaOHx
xbahangr

bahanNaOHmlblankoNaOHml    

      % Protein = % N x faktor konversi 

Keterangan:14,008= mol atom 

 

 



 

Uji Organoleptik 

Rasa 

 Pengamatan untuk rasa dilakukan secara organoleptik dengan metode 

Hedonic Scale Test (Qazuni, 1984). Roti tawar disajikan secara acak dengan kode 

tertentu. Kemudian panelis diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa 

sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan 

dalam skor dari 1-5 dengan urutan sebagai berikut : 

1 = Sangat suka 

2 = Suka 

3 = Agak suka 

 

4 = Tidak suka 

5 = Sangat tidak suka 

 

Warna dan Tekstur 

 Pengamatan untuk warna dan tekstur dilakukan secara indrawi dengan 

metode scoring (Qazuini, 1984). Roti disajikan secara acak dengan kode tertentu. 

Kemudian panelis diminta untuk memberikan penilaian terhadap rasa sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penilaian panelis dinyatakan dalam 

skor dari 1-6 dengan urutan sebagai berikut : 

Tabel 5. Penilaian Organoleptik Warna dan Tekstur  Roti Tawar 
Warna Skor Tekstur Skor 

Sangat Coklat 

Coklat 

Agak Coklat 

Coklat Kekuningan 

Kuning Keemasan 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Sangat Keras 

Keras 

Agak Keras 

Agak Empuk 

Empuk 

Sangat Empuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 



 

Volume Pengembangan 

Menurut Setiawati (1987) volume pengembangan roti tawar diukur dengan 

menggunakan mistar biasa. Pengukuran volume pengembangan roti diukur 

sebelum dan sesudah pengovenan.  

Volume roti (cm) = Panjang x Lebar x Tinggi



 

Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan-bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung kentang 

hitam, tepung terigu, yeast (fermipan), garam, mentega, gula, susu bubuk, telur, 

aquades, NaOH (0,1 N), H2SO4, HCl (0,1 N), K2SO4 4%, Zn dan  fenolftalein. 

Alat Penelitian 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, oven, pisau, 

kompor, timbangan analitik, timbangan biasa, botol timbang, eksikator, gelas 

piala, gelas ukur, cetakan (loyang), lap, erlenmeyer, piring, penangas air, labu 

ukur 100 ml dan 250 ml serta labu kjeldahl. 

 



 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Hasil pengamatan dan hasil analisa keragaman berikut uji lanjutnya untuk 

setiap parameter yang diamati dapat dilihat pada lampiran 1 sampai dengan 7, 

sedangkan analisa keragaman parameter (signifikansi) beserta uji lanjutnya dapat 

dilihat pada Tabel 7. Hasil analisa parameter sifat kimia pada bahan baku tepung 

terigu dan tepung kentang hitam pada analisa pendahuluan dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Purata Hasil Pengamatan Sifat Kimia Tepung Terigu dan Tepung  
              Kentang Hitam 

Parameter Tepung Terigu Tepung Kentang Hitam 

Kadar Air (%) 
Kadar Abu (%) 
Kadar Protein (%) 

13,14 
0,57 
6,66 

10,73 
4,44 
0,64 

  

Tabel 7. Hasil Analisa Keragaman pada taraf nyata 5% Formulasi Tepung Terigu  
              dan Tepung Kentang Hitam Pada Roti Tawar Terhadap Parameter yang  
              diamati 

Parameter Hasil 

Kadar Air (%) 
Kadar Abu (%) 
Kadar Protein (%) 

10,91 S 
90,32 S 
47,02 S 

F tabel 0,05 = 3,11 
Volume Pengembangan (cm3) 32,64 S 
F tabel 0,05 = 3,11  
Rasa 
Warna 
Tekstur 

171,37 S 
85,62   S 
103,19 S 

F tabel 0,05 = 2,30  
S = Signifikan     NS = Non Signifikan 



 

 Pada Tabel 7 terlihat bahwa formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, kadar abu, 

kadar protein, volume pengembangan, rasa, warna dan tekstur roti tawar.

 Selanjutnya untuk parameter yang menunjukkan perbedaan yang nyata 

(signifikan), pengujian lebih lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

pada taraf nyata 5%. Hasil analisanya dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Purata Hasil Pengamatan dan Hasil Uji Lanjut BNT Terhadap Kadar Air,  

 Kadar Abu dan Kadar Protein Roti Tawar. 

Perlakuan Parameter 

Tepung 
Terigu (%) 

Tepung 
Kentang 

Hitam(%) 
Kadar Air (%) Kadar Abu 

(%) 
Kadar 

Protein (%) 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

     31,62 a 
29,41 ab 
28,07 ab 
26,37 bc 
25,59 bc 

     22,84 c 

1,37 d 
2,76 c 
3,44 b 
3,52 b 

 3,61 ab 
4,01 a 

5,93 a 
5,66 a 
4,89 b 

 4,47 bc 
4,33 c 
4,03 c 

BNT 5% 2,872 0,275 0,341 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang  
                      sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

Pada Tabel 8 terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar abu dan kadar protein 

roti tawar.  Pengujian parameter kimia kadar air roti tawar menunjukkan bahwa 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

berbeda nyata dengan perlakuan f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%) tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan f2 dan f3 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (90%:10%) dan (80%:20%).  



 

Untuk pengujian parameter kadar abu menunjukkan bahwa perlakuan f1 

yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) berbeda nyata 

dengan semua perlakuan yaitu perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (90%:10%), f3 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (80%:20%), f4  yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(60%:40%) dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(50%:50%). 

Sedangkan pengujian terhadap parameter kadar protein menunjukkan 

bahwa perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(100%:0%)  berbeda nyata dengan perlakuan f3 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (80%:20%), f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (60%:40%) dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(50%:50%) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan f2 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%). 

. 



 

Tabel 9. Purata Hasil Pengamatan dan Hasil Uji Lanjut BNT Terhadap 
Sifat Fisik (Volume Pengembangan) dan Organoleptik (Warna, Rasa dan Tekstur) 
Roti Tawar. 

Perlakuan Parameter 
Tepung 
Terigu 

(%) 

Tepung 
Kentang 

Hitam (%) 

Volume 
Pengembangan 

(cm3) 
Rasa Warna Tekstur 

100 
90 
80 
70 
60 
50 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

     92,51 a 
77,02 ab 
62,23 bc 
52,62 cd 
35,59 de 

     24,14 e 

1.55 d 
2.40 c 
3.45 b 
3.75 b 
4.65 a 
5,00 a 

4.60 a 
3.60 b 
2.95 c 
2.70 c 
2,00 d 
1, 35 e 

5.40 a 
4.85 a 
3.85 b 
3.45 b 
2,55 c 
1,75 d 

BNT 5% 13,743 0,278 0,344 0,374 
Keterangan : Angka-angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang  
                      sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% 
 

Pada Tabel 9 terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam berpengaruh berbeda nyata terhadap sifat fisik (volume 

pengembangan) dan organoleptik (warna, rasa dan tekstur) roti tawar.  

Hasil pengujian parameter sifat fisik (Volume Pengembangan) roti tawar 

terlihat bahwa perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (100%:0%) berbeda nyata dengan perlakuan f3, f4, f5 dan f6 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%), (70%:30%), 

(60%:40%) dan (50%:50%) tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan f2 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%). 

Sedangkan hasil uji organoleptik terhadap kesukaan rasa terlihat bahwa 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

berbeda nyata dengan perlakuan f2, f3, f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (90%:10%), (80%:20%), (70%:30%), (60%:40%) dan 

(50%:50%). 



 

Pengujian organoleptik warna dengan scoring test menunjukkan bahwa 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

berbeda nyata dengan semua perlakuan yaitu perlakuan f2, f3, f4, f5 dan f6 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%), (80%:20%), 

(70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%). 

Untuk uji organoleptik tekstur roti tawar, perlakuan f1 berbeda nyata 

dengan perlakuan f3, f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (80%:20%), (70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%) tetapi tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (90%:10%). 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang terbatas pada lingkup 

penelitian serta dihubungkan dengan beberapa teori yang mendukung maka dapat 

dikemukakan pembahasan sebagai berikut: 

Kadar Air 

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang  hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar 

air roti tawar. Hubungan antara formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

terhadap kadar air roti tawar dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Kadar Air Roti Tawar. Grafik yang diikuti  
      oleh huruf  yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kadar air tertinggi diperoleh pada 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

sebesar 31,64% dan kadar air terendah pada perlakuan f6 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) sebesar 22,64%. 

Semakin tinggi penambahan tepung kentang hitam dalam pembuatan roti 

tawar maka kadar air roti tawar yang dihasilkan semakin rendah dan semakin 

tinggi penambahan tepung terigu dalam pembuatan roti tawar maka kadar air roti 

tawar akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena kadar air tepung kentang 

hitam yang lebih rendah 10,73% dibandingkan dengan kadar air tepung terigu 

13,14% (Tabel 6), sehingga dengan semakin tinggi penambahan tepung kentang 

hitam mengakibatkan kadar pati semakin meningkat dimana kandungan pati 

tepung kentang berkisar antara 30%-40% Iqbal (2010) dan diperkuat lagi oleh 

pendapat Winarno (1992) bahwa granula pati kentang cukup besar sehingga 

kemampuan menyerap air yang besar pada pati diakibatkan karena molekul pati 

mempunyai jumlah gugus hidroksil yang sangat besar. 



 

Perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(100%:0%) tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata dengan perlakuan  

f2 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%) dan f3 

yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%). Hal ini dapat 

disebabkan karena formulasi tepung kentang hitam yang digunakan tidak terlalu 

berbeda jauh dan masih terbilang rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap 

kadar air roti tawar yang dihasilkan. 

 Perbedaan yang nyata terjadi pada perlakuan f1 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dengan perlakuan f4 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan f6 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (50%:50%). Hal ini dapat disebabkan karena pada 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) kandungan 

proteinnya tinggi sedangkan kandungan pati lebih rendah  jika dibandingkan 

dengan perlakuan f4, f5 dan f6 yang kandungan proteinnya lebih rendah dan 

patinya lebih tinggi sehingga kemampuan menyerap air lebih tinggi.  

Pada perlakuan f2, f3, f4, dan f5 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (90%:10%), (80%:20%), (70%:30%) dan (60%:40%) tidak berbeda 

nyata, dimana pada keempat perlakuan tersebut merupakan rentang formulasi 

yang dapat meningkatkan kemampuan pati dalam menyerap air dari adonan 

karena rendahnya kandungan protein sehingga tidak mempengaruhi penyerapan 

air oleh pati, begitu pula pada perlakuan f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung 



 

terigu dan tepung kentang hitam (70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%) yang 

tidak berbeda nyata. 

Dengan demikian, semakin tinggi formulasi tepung kentang hitam dan 

semakin rendahnya formulasi tepung terigu menyebabkan penyerapan air 

meningkat sehingga berpengaruh terhadap kadar air roti tawar. Dari hasil uji 

lanjut BNT dapat dilihat bahwa semua perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam memenuhi SNI 01-3840-1995 terhadap parameter kadar air 

dimana kadar air tertinggi diperoleh sebesar 31,62%. 

Kadar Abu 

 Sebagian besar bahan makanan, yaitu sekitar 96% terdiri dari bahan 

organik dan air, sisanya terdiri dari unsur-unsur mineral. Unsur mineral juga 

dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Dalam proses pembakaran, bahan-

bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak terbakar, karena itulah 

disebut kadar abu(Winarno, 1992). 

 Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap kadar abu roti tawar. Hasil analisis kadar abu roti tawar yang 

dihasilkan rata-rata berkisar antara 1,37% - 4,01%. Hubungan formulasi antara 

tepung terigu dan tepung kentang hitam terhadap kadar abu roti tawar yang 

dihasilkan terlihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Kadar Abu Roti Tawar. Grafik yang diikuti    
      oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

 Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa kadar abu tertinggi diperoleh pada 

perlakuan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) 

sebesar 4,01% dan kadar abu terendah diperoleh pada perlakuan f1 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) sebesar 1,37%. 

Perbedaan kadar abu pada roti tawar yang dihasilkan dapat disebabkan karena 

perbedaan kadar abu pada bahan baku yang digunakan dimana kadar abu pada 

tepung kentang hitam 4,44% lebih besar daripada kadar abu tepung terigu sebesar 

0,57% (Tabel 6). 

 Menurut uji lanjut BNT, perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (100%:0%) berbeda nyata dengan semua perlakuan yaitu 

perlakuan formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam f2, f3, f4, f5 dan f6 

(90%10%, 80%:20%, 70%:30:, 60%:40% dan 50%:50%). Hal ini dapat 

disebabkan karena dalam pelaksanaan proses pembuatannya tepung kentang hitam 

kurang baik sehingga mengandung residu anorganik (abu) lebih tinggi 



 

dibandingkan dengan tepung terigu yang dalam proses penggilingan dikendalikan 

oleh proses yang modern, penggilingan gandum modern terdiri dari berbagai 

tingkat penggilingan dan pengayakan sehingga didapatkan tepung terigu dengan 

kualitas terbaik(Harris dan Karmas, 1989). Sehingga kadar abu roti tawar pada 

perlakuan formulasi penambahan tepung kentang hitam lebih tinggi dibanding 

dengan roti tawar dengan penggunaan tepung terigu murni.  

 Perlakuan f2, f3, dan f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (90%:10%), (80%:20%) dan (70%:30%) berbeda nyata dengan perlakuan f5 

dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan 

(50%:50%). Hal ini dapat disebabkan karena rentang penambahan tepung kentang 

hitam yang semakin tinggi sehingga berakibat pada kadar abu roti yang 

dihasilkan, berbeda dengan f2, f3 dan f4 yang tidak berbeda nyata karena rentang 

penambahan tepung kentang hitam yang masih sedikit. 

 Menurut Standar Nasional Indonesia, hanya perlakuan f1 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dan perlakuan f2 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10) yang memenuhi 

standar mutu SNI 01-3840-1995 dengan kadar abu maksimum 3,0%. 

Kadar Protein 

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu 

dengan tepung kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap 

kadar protein roti tawar. Hubungan antara formulasi tepung terigu dengan tepung 

kentang hitam terhadap kadar protein roti tawar dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Kadar Protein Roti Tawar. Grafik yang  
      diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa kadar protein tertinggi diperoleh pada 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

sebesar 5,93% dan kadar protein terendah diperoleh pada perlakuan f6 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) sebesar 4,03%. 

Perbedaan kadar protein roti tawar disebabkan karena kadar protein tepung terigu 

sebesar 6,66% lebih tinggi dibandingkan dengan dengan kadar protein tepung 

kentang hitam sebesar 0,64% sesuai dengan hasil pengamatan bahan dasar (Tabel 

6) sehingga dengan semakin tinggi formulasi tepung kentang hitam dan semakin 

rendah formulasi tepung terigu maka kadar protein roti yang dihasilkan akan 

semakin rendah. 

 Berdasarkan hasil uji lanjut BNT pada Gambar 6, diketahui bahwa 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata dengan perlakuan f2 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%). Hal ini dapat 



 

disebabkan karena jumlah formulasi tepung kentang hitam yang digunakan masih 

relatif rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap kadar protein roti tawar.  

Namun perbedaan yang nyata terlihat antara perlakuan f1 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dengan perlakuan f3 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%), f4 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan f6 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (50%:50%). Hal ini dapat disebabkan karena formulasi 

tepung kentang hitam yang digunakan semakin tinggi dan formulasi tepung terigu 

semakin rendah sehingga berakibat pada penurunan kadar protein pada adonan.  

Tidak adanya perbedaan yang nyata antara perlakuan f3 dan f4 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%) dan (70%:30%) 

dapat disebabkan karena formulasi tepung kentang hitam masih terbilang rendah 

sehingga tidak berakibat pada kadar protein roti yang dihasilkan, begitu pula 

dengan perlakuan f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%) tidak memperlihatkan adanya 

perbedaan yang nyata. 

Perbedaan yang nyata antara perlakuan f3 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (80%:20%) dengan f5 dan f6 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan (50%:50%). Hal ini di sebabkan 

karena jarak antara penambahan tepung kentang hitam yang semakin berbeda jauh 

dan semakin tinggi sehingga berpengaruh terhadap kadar protein roti yang 

dihasilkan. 



 

Volume Pengembangan 

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap volume 

pengembangan roti tawar. Hasil analisis volume pengembangan roti tawar yang 

dihasilkan berkisar antara 24,14 cm3 - 92,51cm3. Hubungan antara formulasi 

tepung terigu dengan tepung kentang hitam terhadap volume pengembangan roti 

tawar terdapat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Volume Pengembangan Roti Tawar. Grafik  
      yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

 Pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa volume pengembangan terbesar 

diperoleh pada perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (100%:0%) sebesar 92,51cm3 dan volume pengembangan terkecil pada 

perlakuan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) 

sebesar 24,14 cm3.  

 Perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(100%:0%) menghasilkan roti dengan volume pengembangan paling besar 



 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena 

tingginya kandungan gluten dalam terigu sehingga kemampuan gluten menahan gas 

berkaitan dengan sifat viskoelastisnya yang terbentuk pada saat terigu bercarnpur 

dengan air dalarn pernbuatan adonan roti (Khatkar dan Schofield, 1997 dalam 

Ginting 2004).  

Menurut hasil uji lanjut BNT, perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (100%:0%) tidak berbeda nyata dengan perlakuan f2 

yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%). Hal ini 

terjadi karena selisih penambahan tepung kentang hitam antar kedua perlakuan 

yang digunakan masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap kandungan 

gluten pada tepung terigu.  

Tidak adanya perbedaan yang nyata juga terlihat pada perlakuan f2,  f3 

dan f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (90%:10%), 

(80%:20%) dan (70%”30%). Pada perlakuan f3, f4, f5 dan f6 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%), (70%:30%), (60%:40%) dan 

(50%:50%) juga tidak berbeda nyata. Hal ini dapat disebabkan karena jumlah 

penambahan tepung kentang hitam yang tidak terlalu berbeda jauh. 

 Perbedaan yang nyata terdapat pada perlakuan f1 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dengan perlakuan f3 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%), f4 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung terigu  dan 

tepung kentang hitam (60%:40%), dan F6 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (50%:50%). Hal ini diduga karena semakin tinggi 



 

penambahan tepung kentang hitam dan semakin rendah penambahan tepung terigu 

sehingga mengakibatkan kandungan gluten semakin menurun sehingga terjadi 

penurunan volume pengembangan roti yang dihasilkan. 

 Volume pengembangan roti berkaitan dengan gluten. Gluten berfungsi  

menjaga adonan tetap kokoh dan dapat menahan gas CO2 selama proses 

fermentasi sehingga adonan dapat mengembang (Anonim, 2009b) dan diperkuat 

lagi oleh Astawan(2004) bahwa semakin kuat gluten menahan terbentuknya gas 

CO2, semakin mengembang roti yang dihasilkan. Selama proses pemanggangan 

volume roti juga mengalami pengembangan dimana pada waktu adonan 

dimasukkan kedalam oven, adonan bertemu dengan udara panas dari ruang 

pemanggangan dan lapisan film tampak terbentuk. Selanjutnya terjadi 

pengembangan volume adonan  roti yang mencapai 30%. Pengembangan roti 

terjadi karena suatu reaksi dimana pengaruh fisis dari panas terhadap gas yang 

tertahan dalam film gluten yang elastis sehingga terjadi pengembangan pada 

adonan roti(Desrosier, 1988). 

Rasa 

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap rasa 

roti tawar. Grafik hubungan antara formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam terhadap rasa roti tawar dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Rasa Roti Tawar. Grafik yang diikuti oleh  
      huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

 Pada Gambar 8 terlihat bahwa perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (100%:0%) memiliki skor penerimaan terendah 

terhadap rasa roti tawar sebesar 1,55% dengan kriteria sangat disukai sedangkan 

perlakuan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) 

memiliki skor tertinggi sebesar 5,00% dengan kriteria sangat tidak disukai. 

Berdasarkan dari Gambar 8 juga terlihat bahwa perlakuan f1 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) berbeda nyata 

dengan perlakuan f2 (90%:10%), f3 (80%:20%), f4 (70%:30%), f5 (60%:40%) 

dan f6 (50%:50%). Hal ini dapat disebabkan karena dengan formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dapat menghasilkan roti dengan bau 

khas roti, tekstur yang sangat empuk, warna kuning keemasan dan rasa khas roti 

tawar yang tawar agak sedikit terasa asin sehingga berpengaruh terhadap cita rasa 

yang ditimbulkan, berbeda dengan perlakuan formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam yang lainnya yang menghasilkan roti dengan bau yang kurang khas 



 

roti tawar, tekstur yang lebih keras, warna semakin coklat dan tidak berasa khas 

roti tawar yaitu semakin agak pahit sehingga kurang disukai oleh panelis. Tekstur 

dan konsistensi bahan akan mempengaruhi cita rasa suatu bahan. Perubahan 

tekstur dan viskositas bahan dapat mengubah rasa dan bau yang timbul, karena 

dapat mempengaruhi kecepatan timbulnya rasa(Anonim,2008). Sehingga dengan 

semakin banyak penambahan tepung kentang hitam mengakibatkan rasa roti 

menjadi agak pahit sehingga tidak disukai oleh panelis dan diperkuat oleh 

Winarno (1992) bahwa tekstur dan konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi 

cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tersebut. 

 Perbedaan yang nyata pada perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (90%:10%) dengan perlakuan f3, f4, f5 dan f6 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%), (70%:30%), 

(60%:40%) dan (50%:50%). Hal ini disebabkan karena semakin tinggi 

penambahan tepung kentang hitam berakibat pada rasa roti tawar yang semakin 

agak pahit sehingga penerimaan terhadap rasa dengan penambahan tepung 

kentang hitam yang semakin tinggi tidak disukai oleh panelis. 

 Tidak adanya perbedaan yang nyata terdapat pada perlakuan f3 dan f4 

yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (80%:20%) dan (70%:30) 

dengan kriteria rasa yang tidak disukai oleh panelis, begitu pula dengan perlakuan 

f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan 

(50%:50%) dengan kriteria terhadap kesukaan rasa roti tawar yang sangat tidak 

disukai oleh panelis. 

 



 

Warna  

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap warna 

roti tawar. Grafik hubungan antara formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam terhadap warna roti dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung 
      Kentang Hitam Terhadap Warna Roti Tawar. Grafik yang diikuti oleh  
      huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 

 

 Dari gambar 9 terlihat bahwa perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (100%:0%) mendapat skor tertinggi sebesar 4,60% 

terhadap hasil uji organoleptik warna dengan criteria kuning keemasan dan skor 

terendah pada perlakuan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam (50%:50%) sebesar 1,35% dengan kriteria sangat coklat. 

Hasil uji lanjut pada Gambar 9 terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata dengan perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(90%:10%), f3 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 



 

(80%:20%), f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(70%:30%), f5 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(60%:40%) dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(50%:50%). Hal ini dapat disebabkan karena warna pada tepung terigu yang lebih 

putih bila dibandingkan dengan tepung kentang hitam yang agak gelap sehingga 

roti yang dihasilkan dengan 100% tepung terigu murni menghasilkan warna roti 

yang kuning keemasan bila dibandingkan dengan roti yang ditambahkan tepung 

kentang hitam yang menghasilkan roti dengan warna coklat kekuningan hingga 

coklat. 

 Perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(90%:10%) yang menghasilkan roti dengan warna kuning kecoklatan berbeda 

nyata dengan perlakuan f3, f4, f5 dan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (80%:20%), (70%:30%), (60%:40%) dan (50%:50%) yang 

menghasilkan roti dengan warna yang agak coklat hingga coklat. Perbedaan yang 

nyata juga terjadi antara perlakuan f3 dan f4 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (80%:20%) dan (70%:30%) dengan perlakuan f5 dan f6 

yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang (60%:40) dan (50%:50%), dan 

perbedaan yang nyata juga terjadi antara perlakuan f5 dengan f6 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang (60%:40%) dengan (50%:50%). Hal ini dapat 

disebabkan karena dengan semakin tinggi penambahan tepung kentang hitam dan 

semakin sedikit tepung terigu mengakibatkan warna roti menjadi semakin coklat.   

Perbedaan warna pada roti tawar yang dihasilkan juga disebabkan karena 

terjadinya Reaksi Maillard selama proses pemanggangan. Reaksi Maillard 



 

merupakan reaksi antara gugus gula pereduksi dengan gugus amina primer, dan 

menghasilkan warna coklat (Winarno, 1992), sehingga dengan semakin banyak 

formulasi tepung kentang hitam yang ditambahkan menyebabkan warna roti tawar 

yang dihasilkan menjadi semakin coklat. 

 Pada perlakuan f3 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(80%:20%) tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata dengan perlakuan 

f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (70%:30%) dengan roti 

yang dihasilkan berwarna agak coklat. Hal ini dapat di sebabkan karena selisih 

antara penambahan tepung kentang yang masih sedikit sehingga tidak 

mempengaruhi warna roti yang dihasilkan. 

Tekstur 

 Berdasarkan Tabel 7, terlihat bahwa perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap tekstur 

roti tawar. Grafik hubungan antara formulasi tepung terigu dan tepung kentang 

hitam dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10.Grafik Hubungan Antara Formulasi Tepung Terigu dan Tepung                   
                   Kentang Hitam Terhadap Tekstur Roti Tawar. Grafik yang diikuti  
                   oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 



 

 Dari gambar 10 dapat dilihat bahwa skor organoleptik untuk tekstur roti 

tawar yang tertinggi diperoleh pada perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (100%:0%) sebesar 5,40% dengan criteria sangat empuk, 

sedangkan skor terendah diperoleh pada perlakuan f6 yaitu formulasi tepung 

terigu dan tepung kentang hitam (50%:50%) sebesar 1, 75 dengan kriteria keras. 

Hasil uji lanjut terhadap parameter tekstur pada Gambar 10 terlihat bahwa 

perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan f2 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (90%:10%). Hal ini disebabkan karena masih tingginya kadar 

protein dalam adonan dimana dapat dilihat bahwa kadar protein pada kedua 

perlakuan tidak berbeda nyata (Tabel 8), sehingga tekstur roti tawar yang 

dihasilkan tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Selain kadar protein, 

kadar air dalam adonan juga dapat mempengaruhi tekstur roti yang dihasilkan 

dimana kadar air kedua perlakuan juga tidak memperlihatkan adanya perbedaan 

yang nyata. Hal ini didukung oleh pendapat Desrosier (1988) bahwa protein 

tepung gandum bila dicampur dengan air dengan perbandingan tertentu, maka 

protein akan membentuk suatu adonan yang plastis yang dapat menahan gas dan 

dapat membentuk suatu struktur spons sehingga menghasilkan roti tawar yang 

lunak dan diperkuat lagi oleh pendapat Wahyudi (2003) bahwa gluten dalam 

pembuatan roti berfungsi untuk menahan gas pengembang sehingga roti dapat 

mengembang dengan struktur berongga-rongga halus dan seragam serta tekstur 

lembut dan elastis. 



 

Perlakuan f1 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam 

(100%:0%) berbeda nyata dengan perlakuan f3 (80%:20%), f4 (70%:30%), f5 

(80%:40%), dan f6 (50%:50%). Hal ini disebabkan karena formulasi tepung terigu 

yang digunakan semakin sedikit dan formulasi tepung kentang hitam yang 

semakin tinggi sehingga kandungan gluten dalam adonan roti semakin sedikit 

pula. Gluten sangat mempengaruhi tekstur karena bersifat elastis sehingga dapat 

menghasilkan roti yang bertekstur lembut serta elastis (Wahyudi, 2003).  

Perbedaan yang nyata antara perlakuan f3 yaitu formulasi tepung terigu 

dan tepung kentang hitam (80%:20%) dengan perlakuan f5 dan f6 yaitu formulasi 

tepung terigu dan tepung kentang hitam (60%:40%) dan (50%:50%). Hal ini juga 

terjadi pada perlakuan antara f5 dengan f6 yaitu formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (60%:40%) dengan (50%:50%) yang menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata. Perbedaan tekstur yang terjadi pada masing-masing 

perlakuan tersebut dapat disebabkan karena selisih penambahan tepung kentang 

hitam yang semakin tinggi sehingga berakibat menurunnya kandungan protein 

dalam adonan roti sehingga tekstur roti yang dihasilkan menjadi lebih keras bila 

dibandingkan dengan perlakuan f2 yaitu perlakuan formulasi tepung terigu dan 

tepung kentang hitam (90%:10%) yang tidak berbeda dengan perlakuan f1 yaitu 

formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam (100%:0%) dengan tekstur 

yang sangat empuk. 

Namun pada perlakuan f3 dan f4 yaitu formulasi tepung terigu dan tepung 

kentang hitam (80%:20%) dan (70%:30%) tidak memperlihatkan adanya 

perbedaan yang nyata. Hal ini dapat disebabkan karena pada kedua perlakuan ini, 



 

selisih penambahan tepung kentang hitam tidak memberikan pengaruh karena 

masih sedikit sehingga tidak terlalu berpengaruh pada tekstur roti yang dihasilkan 

yaitu masih agak empuk. Dengan demikian diketahui bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung kentang hitam dalam pembuatan roti tawar akan 

menghasilkan tekstur roti yang semakin keras. 



 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang terbatas pada ruang 

lingkup penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Formulasi tepung terigu dan tepung kentang hitam berpengaruh nyata 

terhadap parameter kimia (kadar air, kadar abu dan kadar protein), 

parameter fisik (volume pengembangan) dan parameter uji organoleptik 

(rasa, warna dan tekstur) roti tawar. 

2. Proses pembuatan tepung kentang hitam yang kurang baik menghasilkan  

kadar abu yang tinggi sebesar 4,44% dengan kadar protein sebesar 0,64% 

dan kadar air sebesar 10,73 %. 

3. Berdasarkan sifat fisik (volume pengembangan) dan sifat organoleptik 

(rasa, warna dan tekstur) roti tawar dengan formulasi 10% dengan kualitas 

relatif sama dengan 100% tepung terigu dengan rasa khas roti tawar yaitu 

tawar agak sedikit asin, warna kuning keemasan hingga coklat kekuningan 

dan tekstur sangat empuk hingga empuk dengan kriteria sangat disukai. 

Roti tawar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3840-1995 

untuk kriteria kadar air dan kadar abu. 

4. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hipotesis yang diajukan tidak 

sejalan dengan hasil yang didapatkan dimana formulasi tepung kentang 

hitam terbaik dalam pembuatan roti tawar sebesar 10% sehingga hipotesis 

dotolak. 



 

Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Formulasi tepung kentang hitam pada tingkat 10% masih dapat digunakan 

dalam pembuatan roti tawar. 

2. Dalam proses pembuatan tepung kentang hitam, sebelum melakukan 

penggilingan perlu dilakukan pengayakan terlebih dahulu untuk 

mendapatkan tepung yang baik. 

3. Untuk mendapatkan hasil roti yang baik dan mengembang, hindari 

pencampuran garam dan ragi secara bersamaan karena akan menghambat 

proses fermentasi oleh ragi. 
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Lampiran 1. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Kadar Air Roti Tawar (%) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Purata Notasi 
1 2 3 

F1 28,7898 34,1448 31,9384 94,8730 31,62 a 
F2 27,7361 31,3259 29,1796 88,2416 29,41 ab 
F3 28,7256 27,8294 27,6551 84,2102 28,07 ab 
F4 27,3741 26,5170 25,2199 79,1110 26,37 bc 
F5 26,9392 24,5704 25,2773 76,7869 25,60 bc 
F6 21,1679 23,8840 23,4733 68,5252 22,84 c 

Total 160,73 168,27 162,74 491,75     
 

 

 Tabel Analisa Keragaman 
Sumber 

Keragaman Db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 
(5%) 

Perlakuan 
Galat 

5 
12 

142.213 
31,268 

28,442 
2,602 

10,915 
  

3,11 S 
  

Total 17 173,481       
BNT 5% 2,872         

 



 

Lampiran 2. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Kadar Abu Roti Tawar (%) 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Purata Notasi 
1 2 3 

F1 1,24 1,25 1,62 4,1146 1,37 d 
F2 2,87 2,64 2,78 8,2866 2,76 c 
F3 3,47 3,49 3,36 10,3183 3,44 b 
F4 3,66 3,53 3,39 10,5875 3,53 b 
F5 3,36 3,66 3,81 10,8354 3,61 ab 
F6 4,10 3,99 3,92 12,0156 4,01 a 

Total 18,71 18,56 18,89 56,16     
 
 
 
 Tabel Analisis Keragaman 

Sumber 
Keragaman Db JK KT 

F 
Hitung 

F Tabel 
(5%) 

Perlakuan 
Galat 

5 
12 

13,433 
0,288 

2,687 
0,024 

111,791 
  

3,11 S 
  

Total 17 13,722       
BNT 5% 0,275         

 



 

Lampiran 3. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Kadar Protein Roti Tawar (%) 

 
 

Perlakuan Ulangan Total Purata Notasi 
1 2 3 

F1 5,74 5,88 6,17 17,7850 5,93 a 
F2 5,78 5,68 5,52 16,9884 5,66 a 
F3 5,03 4,94 4,71 14,6796 4,89 b 
F4 4,29 4,41 4,72 13,4222 4,47 bc 
F5 4,52 4,45 4,04 13,0090 4,34 c 
F6 3,92 4,04 4,14 12,1021 4,03 c 

Total 29,27 29,41 29,30 87,99     
 
 
 
 Tabel Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman Db JK KT 

F 
Hitung 

F Tabel 
-5% 

Perlakuan 
Galat 

5 
12 

8,664 
0,442 

1,733 
0,037 

47,018 
  

3,11 S 
  

Total 17 9,107       
BNT 5% 0,341         

 



 

Lampiran 4. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Volume Pengembangan (cm3) Roti Tawar 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Purata Notasi 
1 2 3 

F1 109,19 85,21 83,14 277,5400 92,51 a 
F2 73,89 81,68 75,50 231,0700 77,02 ab 
F3 67,74 57,54 61,42 186,7000 62,23 bc 
F4 54,40 43,88 59,59 157,8700 52,62 bc 
F5 37,94 36,48 32,35 106,7700 35,59 c 
F6 29,06 17,90 25,46 72,4200 24,14 c 

Total 372,22 322,69 337,46 1032,37     
 

 
 
 Tabel Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman Db JK KT 

F 
Hitung 

F Tabel 
(5%) 

Perlakuan 
Galat 

5 
12 

9.738,269 
715,919 

1947,654 
59,665 

32,643 
  

3,11 S 
  

Total 17 10454,249       
BNT 5% 13,743         

 



 

Lampiran 5. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Rasa Roti Tawar 

 

Panelis 
Perlakuan 

Total Purata 
F11 F12 F13 F14 F15 F16 

1 1 2 3 4 4 5 19 3,17 
2 2 2 3 4 4 5 20 3,33 
3 2 3 4 4 5 5 23 3,83 
4 2 3 3 4 5 5 22 3,67 
5 2 2 4 4 5 5 22 3,67 
6 1 3 3 4 4 5 20 3,33 
7 2 3 3 3 5 5 21 3,50 
8 1 2 3 3 5 5 19 3,17 
9 1 2 4 3 4 5 19 3,17 

10 2 2 3 3 5 5 20 3,33 
11 2 2 4 4 5 5 22 3,67 
12 1 2 3 4 4 5 19 3,17 
13 1 3 3 4 5 5 21 3,50 
14 2 3 4 4 5 5 23 3,83 
15 1 2 4 4 4 5 20 3,33 
16 1 2 3 4 5 5 20 3,33 
17 2 2 4 4 5 5 22 3,67 
18 1 2 3 3 5 5 19 3,17 
19 2 3 4 4 5 5 23 3,83 
20 2 3 4 4 4 5 22 3,67 

Total 31 48 69 75 93 100 416   
Purata 1,6 2,4 3,5 3,8 4,7 5,0     

  d c b b a a     
 

 

 Tabel Analisa Keragaman 
Sumber 

Keragaman Db JK KT F 
Hitung 

F Tabel 
(5%) 

Perlakuan 
Galat 

5 
114 

172,867 
23 

34,573 
0,201 

171,363 
  

2,30 S 
  

Total 119 195,867       
BNT 5% 0,278         

 



 

Lampiran 6. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Warna Roti Tawar 

 

Panelis 
Perlakuan 

Total Purata 
F11 F12 F13 F14 F15 F16 

1 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
2 4 2 2 3 2 1 14 2,33 
3 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
4 5 4 3 3 2 2 19 3,17 
5 5 4 3 3 3 2 20 3,33 
6 4 3 3 2 1 1 14 2,33 
7 2 2 3 3 1 1 12 2,00 
8 4 4 3 2 2 1 16 2,67 
9 5 4 3 3 2 1 18 3,00 

10 4 4 3 2 2 1 16 2,67 
11 5 4 3 3 2 2 19 3,17 
12 4 2 3 3 2 1 15 2,50 
13 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
14 5 4 3 3 2 2 19 3,17 
15 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
16 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
17 5 4 3 2 2 1 17 2,83 
18 5 3 2 2 2 2 16 2,67 
19 5 4 3 3 2 2 19 3,17 
20 5 4 3 2 3 2 19 3,17 

Total 92 72 58 54 40 27 343   
Purata 4,60 3,60 2,90 2,70 2,00 1,35     

  a b c c d e     
 

 

 Tabel Analisa Keragaman 
Sumber 

Keragaman Db JK KT 
F 

Hitung 
F Tabel 

(5%) 
Perlakuan 
Galat 

5 
114 

132,567 
35,3 

26,513 
0,309 

85,623 
  

2,30 S 
  

Total 119 167,867       
BNT 5% 0,344         

 



 

Lampiran 7. Formulasi Tepung Terigu dan Tepung Kentang Hitam Terhadap                              

                    Parameter Tekstur Roti Tawar 

 
 

Panelis Perlakuan Total Purata 
F11 F12 F13 F14 F15 F16 

1 6 5 4 4 2 1 22 3,67 
2 6 6 5 4 4 3 28 4,67 
3 6 5 4 3 2 1 21 3,50 
4 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
5 5 5 4 4 3 3 24 4,00 
6 5 4 3 3 2 2 19 3,17 
7 5 5 4 4 2 1 21 3,50 
8 5 5 4 4 2 2 22 3,67 
9 5 5 4 4 3 3 24 4,00 

10 5 5 4 4 2 2 22 3,67 
11 5 5 4 4 3 2 23 3,83 
12 6 5 3 4 4 2 24 4,00 
13 6 5 4 3 2 1 21 3,50 
14 5 4 3 3 2 1 18 3,00 
15 5 5 4 2 2 2 20 3,33 
16 6 5 4 3 3 1 22 3,67 
17 6 5 4 3 2 1 21 3,50 
18 5 4 4 3 3 1 20 3,33 
19 6 5 4 3 3 2 23 3,83 
20 5 5 4 4 3 3 24 4,00 

Total 108 97 77 69 51 35 437   
Purata 5,40 4,85 3,85 3,45 2,55 1,75     

  a a b b c d     
 
 
 
 Tabel Analisa Keragaman 

Sumber 
Keragaman Db JK KT 

F 
Hitung 

F Tabel 
(5%) 

Perlakuan 
Galat 

5 
114 

188,042 
41,55 

37,608 
0,364 

103,185 
  

2,30 S 
  

Total 119 229,591       
BNT 5% 0,374         

 
 

 

 



 

Lampiran 8. Gambar Roti Tawar  

 

 

 

 

 


