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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Roti gambang merupakan salah satu produk pangan tradisional khas daerah 

Jakarta yang dipopulerkan oleh masyarakat Betawi. Roti gambang merupakan 

peninggalan Belanda yang telah dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia terdahulu. 

Roti gambang memiliki tekstur yang bantat, padat, bewarna coklat, bertabur biji 

wijen diatasnya, dan memiliki rasa yang manis dari gula merah (Pamungkas, 2015) 

Roti gambang sendiri dibuat dari tepung terigu yang merupakan bahan utama. 

Substitusi tepung ubi jalar pada roti gambang sendiri diharapkan dapat 

meningkatkan karakteristik fisik dari roti gambang terutama adalah tekstur. 

Ubi jalar memiliki kandungan kandungan amilosa 20% sampai 33% 

tergantung dari varietas ubi jalar yang ada tetapi kebanyakan varietas ubi jalar 

memiliki kandungan pati dibawah 30% (Waramboi et al., 2011). Karakteristik pati 

pada bahan makanan akan memengaruhi sifat fungsional seperti swelling, 

gelatinisasi, pasting properties, retrogradasi, dan digestibility  untuk proses 

(Waramboi et al., 2011). Kandungan amilosa berperan penting dalam 

meningkatkan kadar pati resisten tipe tiga dalam produk. 

Pati resisten merupakan fraksi pati atau produk degradasi pati yang tidak 

terabsorbsi dalam usus halus individu yang sehat karena masih diperoleh setelah 

melewati degradasi enzim secara sempurna (Prangdimurti et al., 2007). Pati resisten 
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mempunyai tiga sistem terkait degan metabolisme dan nilai fungsional dalam tubuh 

yaitu sebagai bahan fortifikasi serat, penurun kalori, dan oksidasi lemak (Birt et al., 

2013). 

Kadar pati resisten dalam bahan pangan dapat ditingkatkan dengan 

modifikasi fisik, kimia, dan enzimatik. Autoclaving-cooling merupakan salah satu 

cara untuk meningkatkan kadar pati resisten pada bahan. Prinsip dari metode 

autoclaving-cooling adalah melarutkan pati dengan air dengan jumlah yang sudah 

ditentukan lalu dipanaskan dengan autoklaf untuk membuat pati tergelatinisasi 

kemudian pati tergelatinisasi didinginkan pada suhu tertentu agar fraksi amilosa 

mengalami retrogradasi (Setiarto et al., 2015). 

Menurut penelitian dari (Laksmi, 2015), perlakuan satu siklus autoclaving-

cooling dengan lama gelatinisasi 15 menit dapat meningkatkan pati resisten secara 

signifikan dari 2,37% menjadi 2,90%. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut mengenai modifikasi autoclaving-cooling pada ubi jalar yang nantinya akan 

diaplikasikan dalam pembuatan roti gambang dan mempertahankan tekstur roti 

gambang.  

Menurut Cauavain dan Young (2001) kadar amilosa yang tinggi pada tepung 

dapat menimbulkan tekstur padat dan kasar yang dibutuhkan untuk roti gambang. 

Kandungan amilosa juga memengaruhi kualitas tepung untuk menghasilkan tekstur 

yang padat (Pramesti et al., 2015). 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Roti gambang merupakan roti tradisional yang terbuat dari tepung terigu. Roti 

gambang memiliki tekstur yang keras dan bantat. Substitusi tepung terigu dengan 

tepung ubi jalar putih hasil autoclaving–cooling multisiklus substitusi dalam 

pembuatan roti gambang belum dilaporkan. Substitusi tepung ubi jalar putih hasil 

autoclaving–cooling diharapkan dapat mempertahankan tekstur roti gambang. 

1.3 Tujuan 

 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian adalah mempertahankan tekstur roti 

gambang. 

 Tujuan Khusus 

1. Menentukan pengaruh jumlah siklus autoclaving-cooling terhadap kadar 

amilosa tepung ubi jalar putih. 

2. Menentukan pengaruh rasio antara tepung terigu dan tepung ubi jalar putih 

hasil modifikasi autoclaving-cooling terhadap karakteristik roti gambang.
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