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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Tepung terigu sudah banyak diaplikasikan pada banyak produk pangan 

olahan di Indonesia, seperti cake, roti, cookies, biscuit, dan mi. Peningkatan 

konsumsi tepung terigu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan tepung 

terigu di Indonesia sehingga angka impor gandum Indonesia meningkat. Tercatat 

pada tahun 2013, konsumsi tepung terigu mencapai 6,1 ribu ton, sedangkan 

persediaan tepung terigu pada tahun yang sama sebesar 5,9 ribu ton (Purnomo et 

al., 2014). Pertanian Indonesia memproduksi gandum, namun hasil panen 

pertanian lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap 

gandum, dikarenakan kondisi iklim di Indonesia yang tidak cocok dengan kondisi 

yang dibutuhkan tanaman gandum untuk bertumbuh dengan baik (Sudaryati, 

2013). Penelitian untuk mencari bahan pangan lokal yang merupakan hasil panen 

petani lokal perlu dilakukan dengan tujuan untuk  mengurangi konsumsi tepung 

terigu di Indonesia.   

Roti gambang adalah salah satu roti tradisional dari suku Betawi yang 

mengadopsi teknik pembuatan roti dari Belanda. Roti gambang memiliki tekstur 

yang padat, berwarna coklat serta rasa yang manis dari gula merah, bertabur biji 

wijen pada permukaan atas roti, dan memiliki aroma kayu manis (CNN, 2019).   

Umbi talas kaya akan karbohidrat sehingga berpotensi menjadi alternatif 

bahan pangan pokok, serta potensi produksi yang tinggi pada tanaman talas yaitu 
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28 ton/ha juga dapat menjadi alasan umbi talas banyak ditemukan di Indonesia 

(Sudomo dan Hani, 2014). Kandungan gizi dalam talas per 100 g antara lain 34,2 

g karbohidrat; 1,2 g protein; 0,4 g lemak; 26 g kalsium; 54 mg fosfor, 1,4 mg besi; 

0,1 mg vitamin B1; 2 mg vitamin C; dan 63,1 g air (Astuti dan Setyawati, 2016). 

Kandungan amilosa pada pati talas berkisar antara 17-28% (Richana, 2012). 

Amilosa memiliki sifat dapat mengikat air dengan cepat, sehingga kandungan 

amilosa yang tinggi pada roti dapat menyebabkan tektur roti yang lebih lembut 

(Maghaydah, 2013). Menurut penelitian Lestari dan Maharani (2017), mengenai 

substitusi tepung talas pada roti tawar dengan rasio substitusi tepung terigu 

dengan tepung talas 80:20, 70:30, dan 60:40 menyebabkan perbedaan yang 

signifikan pada karakteristik fisik roti.  

Pati yang terkandung dalam talas dapat dimodifikasi untuk menghasilkan 

pati yang tahan cerna/pati resisten. Pati resisten membutuhkan waktu yang lama 

untuk dicerna dalam saluran pencernaan, akibatnya pemecahan molekul menjadi 

glukosa menjadi lebih lambat, sehingga berkontribusi pada nilai indeks glikemik 

yang lebih rendah dan memiliki sifat fungsional bagi penderita diabetes (Herawati, 

2011).  

Menurut Palguna (2013), kandungan amilosa yang tinggi pada pati dapat 

meningkatkan kadar pati resisten. Metode autoclaving-cooling dapat 

meningkatkan kadar pati resisten tipe 3, dengan adanya proses gelatinisasi dan 

disusul oleh peristiwa retrogradasi amilosa. RS pada pati biji-bijian lebih tinggi 

dibandingkan dengan pati pada kacang-kacangan, yang dipengaruhi oleh 

tingginya kandungan amilosa pada pati alami biji-bijian (Sajilata et al., 2006).  
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Metode autoclaving-cooling pada ubi kayu dengan rasio pati dan air 

sebanyak 1:3, meningkatkan kadar pati resisten pada pati ubi kayu hasil perlakuan 

hingga 31,21% (Nazhrah, 2014). Menurut penelitian , metode autoclaving-cooling 

satu, dua, dan tiga siklus pada tepung singkong menghasilkan kadar pati resisten 

secara berturut-turut bernilai 4,20; 6,30; 8,70%. Metode autoclaving-cooling 

multisiklus diharapkan dapat meningkatkan kadar pati resisten pada tepung talas 

sehingga sifat fungsional pada tepung talas juga dapat meningkat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Roti gambang merupakan produk pangan lokal dengan salah satu bahan 

bakunya adalah tepung terigu, sehingga perlu disubstitusi dengan tepung talas 

untuk mengurangi impor tepung terigu. Tekstur roti gambang yang padat dan 

keras membuat minat masyarakat pada roti gambang berkurang. Amilosa yang 

terkandung dalam tepung talas diduga dapat memengaruhi tekstur dari roti 

gambang. Penelitian mengenai substitusi tepung terigu dengan tepung talas hasil 

autoclaving-cooling multisiklus belum dilaporkan. Substitusi tepung terigu 

dengan tepung talas hasil autoclaving-cooling muktisiklus pada pembuatan roti 

gambang diharapkan dapat memanfaatkan tepung talas hasil autoclaving-cooling 

dalam pembuatan produk pangan. 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian adalah untuk meningkatkan sifat fungsional 

pada roti gambang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan metode autoclaving-cooling multisiklus yang menghasilkan 

tepung talas dengan kadar amilosa tertinggi; 

2. Menentukan rasio substitusi tepung terigu dengan tepung talas hasil 

autoclaving-cooling multisiklus terbaik untuk menghasilkan roti gambang. 

  


