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Pendahuluan 
Ubi jalar merupakan tanaman ubi-

ubian yang diambil manfaatnya dari akar 
yang mengembung. Ubi jalar ada yang 
berwarna putih dan merah atau orange dan 
ungu Soejoeti 2010) (1). Batang ubi jalar 
tidak berkayu, herbaseous(banyak 
mengandung air), dan banyak 
percabangannya. Setiap batas ruas tumbuh 
daun, akar, tunas atau cabang. Daun nya 
berbentuk bulat, menyerupai jantung (hati) 
atau seperti jari tangan. Ubi ubi jalar berasal 
dari akar adventif dan akar organ 
penyimpanan yang membengkak Rahmiyati 
2009 (2). 

Tanaman ubi jalar (Ipomea batatas) 
berasal dari Amerika bagian tengah, 
kemudian tersebar ke berbagai negara di 
dunia, yang memiliki sistem pertanian cukup 
maju, termasuk di Indonesia. Pada sekitar 
tahun 1960, ubi jalar sudah tersebar dan di 
tanam hampir di seluruh wilayah nusantara 
Rukmana 2007 (3). 

Di Indonesia, 89% produksi ubi jalar 
digunakan sebagai bahan pangan dengan 
tingkat konsumsi 7,9 kg/kapita/tahun, 
sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk 
bahan baku industri, terutama saus, dan 
pakan ternak. Setelah tahun 2000, 

pemanfaatan ubi jalar sebagai bahan 
pangan dan nonpangan mulai bervariasi. 
Seiring meningkatnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya pangan sehat 
maka tuntutan pangan konsumen terhadap 
bahan pangan juga mulai bergeser. Bahan 
pangan yang kini mulai banyak diminati 
konsumen tidak hanya memiliki komposisi 
gizi yang baik cita rasa yang menarik, tetapi 
juga mempunyai fungsi fisiologis tertentu 
bagi tubuh Warta Kota 2008 (4). 

Produk roti sudah cukup dikenal di 
indonesia, baik sebagai makanan pengganti 
nasi maupun sebagai makanan kecil atau 
selingan. Umumnya, roti dibuat dari bahan 
baku terigu yang dicampur dengan air, 
garam, gula, lemak dan ragi. Selain roti 
tawar yang rasanya tawar (plain), juga 
dikenal roti manis yang dibuat dari adonan 
yang di menggunakan banyak gula, lemak 
dan telur Subama 1996 dalam Latifah dan 
Febrianti 2000 (5). 

Penggunaan pati, khususnya dalam 
pembuatan roti manis bisa dilakukan dengan 
tujuan menyediakan substrat yang mudah 
untuk dihidralisis oleh enzim yang dihasilkan 
oleh yeastsehingga diperoleh gas CO2 
sebagai hasil fermentasi pati dalam jumlah 
yang memadai. Gas ini akan mengembung 
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pada waktu roti dipanggang, sehingga 
diperoleh roti yang diinginkan. Selain itu, pati 
yang tersebar pada permukaan roti akan 
menentukan tekstur roti, makin luas 
permukaanya, semakin lembut tekstur roti 
dan semakin baik pencernaanya Ginting 
2005 (6). Pati ubi jalar belum banyak dikenal 
dan dikembangkan di Indonesia, seperti 
halnya pati ubi kayu, jagung atau garut. 
Sementara di China dan Jepang, pati ubi 
jalar telah secara luas dimanfaatkan sebagai 
bahan baku pembuatan soun, sirup glukosa 
serta produk pangati lainnya, seperti roti dan 
kue Fugie and Oates 2004(7). 

Ubi jalar (Ipomoea batatas) 
merupakan salah satu hasil pertanian yang 
relatif murah dan mudah diperoleh Akhyar 
2009 (8). Menurut Dinas Pertanian dan 
Hultikhultura Provinsi Kalimantan Selatan 
(9), tanaman ubi jalar di Kal-Sel ini tahun 
2011 sekitar 1.925-2.213 ha. Dan untuk 
panennya mencapai 1.113 -1.235 ton/ha. 

Menurut Cahyono dan Juanda (10), 
berdasarkan warna ubi jalar dibedakan 
menjadi beberapa golongan, 1) golongan ubi 
jalar putih, 2) ubi jalar kuning, 3) ubi jalar 
orange, 4) ubi jalar jingga hingga jingga, 5) 
ubi jalar ungu hingga ungu muda. Ubi jalar 
putih, yakni jenis ubi jalar yang memiliki 
daging ubi berwarna putih. Ubi jalar kuning, 
yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging ubi 
berwarna kuning, ubi jalar orange, jenis ubi 
jalar yang memiliki daging ubi berwarna 
orange, ubi jalar jingga, jenis ubi jalar yang 
memiliki daging ubi berwarna jingga dan ubi 
jalar ungu, jenis ubi jalar yang memiliki 
daging ubi berwarna ungu. 

Permintaan terhadap produk roti manis 
meningkat secara signifikan seiring dengan 
meningkatnya pendapatan masyarakat 
karena dapat meningkatnya image dan 
status sosial Ratnawati 2003 dalam Ginting 
(6). Hal ini berdampak pada meningakatkan 
impor terigu untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri yang mencapai 4,8 juta ton per 
tahun FAOSTAT 2002 (11) karena tanaman 
terigu belum banyak dibudidayakan di 
Indonesia Ginting 2005 (6). 

Upaya-upaya untuk mensubstitusi 
terigu dengan tepung aternatif dalam 
pembuatan roti, seperti tepung ubi kayu, ubi 
jalar, jagung, sorgum, kedelai, kacang hijau 
dan goyong telah dilakukan Anterlina dan 
Ginting 2001 (12) dalam rangka mengurangi 
impor terigu dan memperluas pemanfaatan 

tepung aternatif untuk menunjang program 
diversifikasi pangan. Namun kualitas roti 
menjadi turun dengan penurunan 
kandungan gluten karena roti tidak 
mengembang dengan baik dan teksturnya 
cenderung keras Ginting 2005 (6). 

Menurut Ginting 2005 (6) substitusi 
pati ubi putih jalar dengan tepung terigu 
dalam pembuatan roti manis pernah 
dilakukan dengan 6 kali perbandingan 
(dalam %) yaitu (0 : 100, 10 : 90, 20 : 80, 30 
: 70, 40 : 60 dan 50 : 50). Hasil penelitian 
tersebut menunjukan, bahwa tingkat 
substitusi pati ubi jalar sampai 40% masih 
menghasilkan roti manis yang 
pengembangan volume, kekerasan dan 
warna tingkat/kecerahan, relatif sama 
dengan yang diolah dari 100% terigu. 

Oleh karena itu, untuk memperluas 
produknya pemanfaatannya, dilakukan 
penelitian yang bertujuan untuk mempelajari 
kualitas roti manis yang dihasilkan dari pati 
ubi jalar ungu sebagai substitusi sebagian 
terigu. Pentimbangan memilih roti manis, 
adalah penggunaannya yang lebih fleksibel 
karena dapat di kombinasikan dengan 
beragam isi dan rasa yang di kehendaki, 
seperti pisang, keju, coktat dan lain-lain 
serta tidak memerlukan tingkat 
pengembangan volume sebesar roti tawar, 
sehingga memungkinkan untuk substitusi 
terigu 25% Ginting 2005 (6). 

Gula adalah suatu karbohidrat 
sederhana yang menjadi sumber energi. 
Gula sebagai sukrosa diperoleh dari nira 
tebu, ubi jalar gula, atau aren. Meskipun 
demikian, terdapat sumber-sumber gula 
minor lainnya, seperti kelapa, sumber-
sumber pemanis lain, seperti jagung dan 
umbi, juga menghasilkan semacam 
gula/pemanis namun bukan tersusun dari 
sukrosa Ariningsih 2008 (13). 

Berdasarkan paparan di atas maka 
bahwa peneliti tertarik untuk mempelajari 
jenis dan proporsi pati ubi jalar (Ipomoea 
batatas) terhadap mutu dan daya terima roti 
manis, guna mendapatkan jenis dan 
proporsi pati ubi jalar dengan mutu yang 
baik serta diminati oleh konsumen. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah percobaan 
yaitu mempelajari mutu (karbohidrat, protein, 
lemak, dan gula). Desain rancangan 
percobaan yang digunakan adalah 
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rancangan acak lengkap (RAL) faktorial, 
yang terdiri atas 2 perlakuan (ubi jalar ungu 
dan ubi jalar putih) 4 taraf (10%, 20%, 30%, 
40%) dan 3 kali pengulangan. Jika 
perlakuan menunjukan berbeda nyata, maka 
untuk mengetahui pebedaan rerataan 
diantara perlakuan dilakukan dengan uji 
lanjut beda nyata jujur (BNJ) atau disebut 
juga uji lanjut Tuckey.Untuk uji organoleptik 
(warna, aroma, tekstur dan rasa) pada roti 
manis dengan jumlah panelis 50 orang, 
dengan menggunakan uji Friedman. 

 
Tabel 1.  

No. Jenis 
Proporsi 

10% 20% 30% 40% 
1. Ubi jalar ungu P1 P2 P3 P4 
2. Ubi jalar putih P5 P6 P7 P8 

 
Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah jenis dan proporsi pati ubi jalar, 
sedangkan variable terikatnya mutu dan 
daya terima. 

Teknik analisis data untuk mengetahui 
kadar karbohidrat, kadar protein, dan kadar 
gula pada masing-masing perlakuan 
dilakukan uji statistik analisis sidik ragam 
(two ways anova). Apabila pengujian 
terdapat perbedaan (p<α) berati Hi diterima, 
maka dilakukan uji pembanding metode 
Tuckey. Untuk uji daya terima dianalisis 
dengan menggunakan uji friedman. 
 
Hasil Penelitian 
A. Mutu Roti Manis 
1. Kadar Karbohidrat Roti Manis 

 
Gambar 1. Grafik Rata-Rata Kadar 

Karbohidrat Roti Manis 
 
Gambar 1 menunjukkan bahwa kadar 

karbohidrat terbesar terdapat pada roti 
manis dengan proporsi pati ubi jalar putih 
40%. Sedangkan yang paling rendah adalah 
pada proporsi pati ubi jalar ungu 10%. Kadar 
karbohidrat roti tampak nyata dipengaruhi 

oleh perlakuan proporsi terigu dengan pati 
ubi jalar. Semakin tinggi proporsi pati ubi 
jalar semakin turun juga kadar karbohidrat 
pada roti, karena kadar karbohidrat pada 
pati ubi jalar menunjukan 94,56% 
sedangkan pada karbohidrat pada tepung 
terigu lebih rendah yaitu 72,3/100gr. 

Hasil analisis two ways anova 
diperoleh hasil p = 0,000 p < α = 0,05 (p < 
α), maka (Hi) diterima. Ini berarti ada 
pengaruh jenis dan proporsi pati ubi jalar 
terhadap mutu (karbohidrat) rotimanis. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji 
perbandingan ganda (Tuckey), untuk melihat 
kombinasi perlakuan yang berbeda. Hasil uji 
menunjukan kandungan karbohidrat pada 
roti manis ubi jalar semakin meningkat 
dengan proporsipati ubi jalar 40%, hal 
tersebut berbeda dengan pati ubi jalar yang 
mengandungan karbohidrat lebih tinggi yaitu 
94,56%, dibandingkan dengan kandungan 
karbohidrat pada tepung terigu yaitu 72,3%. 
 
2. Kadar Protein Roti Manis 

 
Gambar 2. Grafik Rata-Rata Kadar Protein 

Roti Manis 
 
Gambar 2 menunjukkan bahwa kadar 

protein terbesar pada roti manis ada pada 
penambahan patiubi jalar putih dengan 
proporsi 10% (7,93 gr). Sedangkan yang 
paling rendah adalah Pada penambahan 
pati ubi jalar ungu proporsi 40% (3,16 gr). 

Kadar protein roti tampak nyata 
dipengaruhi oleh perlakuan proporsi terigu 
dengan pati ubi jalar. Semakin tinggi 
proporsi pati ubi jalar menyebabkan kadar 
protein roti, cenderung turun karena kadar 
protein terigu jauh lebih tinggi dibandingkan 
pati ubi jalar Ginting 2005 (6). Gambar 2 
menunjukan rata˗rata kadar protein roti 
manis ubi jalar ungu dan ubi jalar putih yang 
bervariasi penurunannya. 
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Hasil analisis two ways anova 
diperoleh hasil p = 0,000 p < α = 0,05 (p < 
α), maka (Hi) diterima. Ini berarti ada 
pengaruh jenis dan proporsi pati ubi jalar 
terhadap mutu (protein) roti manis. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji 
perbandingan ganda (Tuckey), hasil uji 
perlakuan menunjukan kombinasi dengan 
proporsi ubi jalar putih 10% yang lebih 
berbeda. 
 
3. Kadar Gula Roti Manis 

 
Gambar 3. Grafik Rata-Rata Kadar Gula 

Roti Manis 
 
Gambar 3 menunjukkan bahwa kadar 

gula terbesarada pada roti manis dengan 
perlakuan pati ubi jalar putih dengan 
proporsi 40%. Sedangkan yang paling 
rendah adalah pada proporsi pati ubi jalar 
ungu 10%. jumlah gula yangtersedia pada 
adonan roti yang diproporsi dengan pati ubi 
jalar meningkat dengan adanya hidrolisis 
pati Ginting 2005 (6), namun pada roti manis 
dengan penambahan pati ubi jalar ungu 
10%, sehingga pertumbuhan dan aktivitas 
fermentasi years dalam menghasilkan gas 
CO2 diduga juga menurun, sehingga kadar 
gulanya menjadi lebih rendah dibanding 
yang dari 100% terigu. 

Hasil analisis two ways anova 
diperoleh hasil p = 0,000 p < α = 0,05 (p < 
α), maka (Hi) diterima. Ini berarti ada 
pengaruh jenis dan proporsi pati ubi jalar 
terhadap mutu (kadar gula) roti manis. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji 
perbandingan ganda (Tuckey), hasil uji 
menunjukan penggunaan pati ubi jalar putih 
dengan proporsi 40% yang lebih berbeda. 
 
B. Daya Terima Roti Manis 
1. Daya Terima Warna Roti Manis 

 
Gambar 4. Grafik Daya Terima Warna 

 
Gambar 4 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (daya terima) panelis terhadap 
warna roti manis ubi jalar yang tertinggi 
adalah pada perlakuan pati ubi jalar putih 
10%, sedangkan yang paling rendah adalah 
pada perlakuan pati ubi jalar ungu 40% 
karena menghasilkan warna roti yang 
kurang baik ungu kecoklatan. 

Hasil uji statistik friedman menunjukan 
p = 0,000 dengan α = 0,05 (p < α). Maka (Hi) 
diterima terdapat pengaruh antara jenis dan 
proporsi pati ubi jalar terhadap daya terima 
warna roti manis. 
 
2. Daya Terima Aroma Roti Manis 

 
Gambar 5. Grafik Daya Terima Aroma Roti 

Manis 
 
Gambar 5 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (daya terima) panelis terhadap 
aroma roti manis yang tertinggi adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar ungu 10%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar ungu 40% karena 
menghasilkan roti yang kurang baik dan 
aromanya yang kurang disukai panelis yaitu 
baunya yang khas ubi jalar. 

Hasil uji statistik friedman menunjukan 
p = 0,002 dengan α = 0,05 (p < α). Maka (Hi) 
diterima berarti ada pengaruh antara jenis 
dan proporsi ubi jalar terhadap daya terima 
aroma roti manis. 
 
3. Daya Terima Tekstur Roti Manis 
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Gambar 6. Grafik Daya Terima Tekstur Roti 

Manis 
 
Gambar 6 menunjukkan bahwa tingkat 

kesukaan (daya terima) panelis terhadap 
tekstur roti manis yang tertinggi adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar putih 10%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar ungu 40% 
menghasilkan roti yang kurang baik 
teksturnya lebih kasar sebagian kurang 
disukai panelis. 

Hasil uji statistik friedman menunjukan 
p = 0,000 dengan α = 0,05 (p < α). Maka (Hi) 
diterima berarti ada pengaruh antara jenis 
dan proporsi ubi jalar terhadap daya terima 
tekstur roti manis. 
 
4. Daya Terima Rasa Roti Manis 

 
Gambar 7. Grafik Daya Terima Rasa Roti 

Manis 
 
Gambar 7 menunjukkan tingkat 

kesukaan (daya terima) panelis terhadap 
rasa roti manis yang tertinggi adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar putih 30%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pada 
perlakuan pati ubi jalar ungu 40% 
menghasilkan roti yang kurang baik dan 
rasanya yang terlalu menyengat, sebagian 
kurang disukai panelis yaitu rasa khas ubi 
jalar. 

Hasil uji statistik friedman dimana p 
sebesar 0,000 dengan signifikansi α = 0,05 
(p < α). Maka (Hi) diterima berarti ada 
pengaruh antara jenis dan proporsi ubi jalar 
terhadap daya terima rasa roti manis. 

Pembahasan 
A. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Mutu Roti Manis 
1. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadapMutu (Karbohidrat) Roti Manis 

Gambar 1 menunjukan bahwa kadar 
karbohidrat terbesar adalah roti manis 
denganproporsi pati ubi jalar putih 40%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pada 
proporsi pati ubi jalar ungu 10%. Hasil 
analisis two ways anova diperoleh hasil p = 
0,000 p < α dengan α = 0,05 (p < α), maka 
(Hi) diterima. Ini berarti ada pengaruh jenis 
dan proporsi pati ubi jalar terhadap mutu 
(karbohidrat) roti manis. 

Gambar 1 menunjukan bahwa kadar 
karbohidrat cenderung meningkat dengan 
semakin besar proporsi pati ubi jalar yang 
digunakan, kerena karbohidrat pada pati ubi 
jalar lebih tinggi yaitu 94,56%, sedangkan 
pada tepung terigu 72,3% Ginting 2005 (6). 
Selain itu. Perbedaan jumlah pati ubi jalar 
ungu menyebabkan perbedaan kandungan 
karbohidrat pada masing-masing sampel. Di 
dalam karbohidrat terdapat glukosa, sukrosa 
dan pati yang dapat meningkatkan cita rasa 
pada bahan makanan winarno 1997 (14) 
 
2. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Mutu (Protein) Roti Manis 

Gambar 2 Menunjukan bahwa kadar 
protein terbesar pada roti manis adalah 
pada proporsi pati ubi jalar putih 10%. 
Sedangkan yang paling rendah adalah pati 
ubi jalar ungu 40%. Hasil analisis two ways 
anova diperoleh hasil p = 0,000 p < α = 0,05 
(p < α), maka (Hi) diterima. Ini berarti ada 
pengaruh jenis dan proporsi pati ubi jalar 
terhadap mutu (protein) roti manis. Kadar 
protein roti tampak nyata dipengaruhi oleh 
jenis dan proporsi terigu dengan pati ubi 
jalar. Semakin tinggi proporsi pati ubi jalar 
semakin rendah kadar protein roti karena 
kadar protein tepung terigu 8,9 gr, jauh lebih 
tinggi dibandingkan pati ubi jalar yaitu 1,6 gr. 

Gambar 2 menunjukan kadar semakin 
tinggi konsentrasi tepung pati ubi jalar yang 
diberikan, kandungan protein pada roti 
manis cenderung mengalami penurunan. 
Hal ini disebabkan karena kandungan 
protein yang terdapat pada tepung terigu 
lebih tinggi dibandingkan dengan tepung pati 
ubi jalar yaitu, 11,93% : 1,76% juanda dan 
cahyono (10). 



Jurkessia, Vol. III, No. 1, November 2012  Yuliana Salman, dkk. 

6 

3. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Mutu (Kadar Gula) Roti Manis 

Gambar 3 menunjukan kadar gula 
terbesar ada pada roti manis dengan 
proporsi pati ubi jalar putih 40%. Sedangkan 
yang paling rendah adalah proporsi pati ubi 
jalar ungu 10%. Hasil analisis two ways 
anova diperoleh hasil p = 0,000 p < α = 0,05 
(p < α), maka (Hi) diterima. Ini berarti ada 
pengaruh jenis dan proporsi pati ubi jalar 
terhadap mutu (kadar gula) roti manis. 

Kadar gula reduksi roti, nyata 
dipengaruhi oleh tingkat proporsi pati ubi 
jalar terhadap terigu. Semakin tinggi 
proporsi semakin rendah kadar gula reduksi 
roti. Kandungan gula padapati ubi 
jalarsebanyak 0,2% Hal ini disebabkan 
karena kadar gula reduksi pada terigu lebih 
tinggi pati ubi jalar erliana 2005 (6). Gambar 
3 menunjukan kadar gula pada roti manis 
mengalami peningkatan dengan semakin 
banyaknya penambahan pati ubi jalar, 
karena adanya hidrolisis pati. Namun pada 
pembuatan pati ubi jalar ungu dengan 
proporsi 40%, kadar gulanya menurun 
dibandingkan perlakuan lainnya. 
Kemungkinan disebabkan oleh penggunaan 
lebih banyak gula sebagai substrat untuk 
pertumbuhan yeast dengan semakin 
kecilnya jumlah protein yang tersedia karena 
disubstitusi dengan pati erliana 2005 (6). 

Seharusnya jumlah gula yang tersedia 
pada adonan roti yangdisubstitusi dengan 
pati ubi jalar meningkat dengan adanya 
hidrolisis pati, namun pertumbuhan dan 
aktivitas fermentasi yeast dalam 
menghasilkan gas CO2 diduga juga 
meningkat, sehingga kadar gulanya menjadi 
lebih rendah dibandingkan yang dari 100% 
terigu. Hal ini dapat diamati dari relatif 
samanya nilai pengembangan volume roti 
yang disubstitusi 10-40% dengan pati ubi 
jalar yang dibuat dari 100% terigu erliana 
2005 (6). 

Gula ubi jalar secara ilmiah dapat 
membantu menjaga peredaran darah 
dankesehatan jantung hal ini terjadi karena 
antosianin yang terdapat pada ubi jalar. 
Kandungan antosianin pada umbi ubi jalar 
dapat membantu mempercepat 
penyembuhan penyakit migrain Gula ubi 
jalar memiliki kandungan karbohidrat dalam 
bentuk Disakarida, disakarida terdiri atas 
sukrosa, laktosa dan maltosa. Sukrosa 
banyak terdapat pada makanan dan dapat 

kitatemukan pada gula, yang dapat kita 
peroleh dari gula tebu atau gula ubi 
jalar.Sukrosa terbentuk dari glukosa dan 
fruktosa ening 2008 (14) (13). 
 
B. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Daya Terima Roti Manis 
1. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Daya Terima Warna Roti Manis 

Kualitas suatu makanan ditentukan 
oleh berbagai faktor, seperti bentuk, aroma, 
rasa tekstur, warna penampakan dan 
kandungan gizinya. Pertama sekali 
seseorang memilih makanan, didahului oleh 
pancaindera penglihatan. Warna dan 
penampilan makanan yang menarik dan 
menimbulkan selera, merupakan daya tarik 
tersendiri bagi seseorang untuk mencicipi 
makanan tersebut Rusmilan 2006 (17) (15). 
Menurut Fachruddin 1998 (18) (16), daya 
tarik suatu makanan sangat dipengaruhi 
oleh penampilan fisik atau warnanya. Hal ini 
merupakan salah satu faktor fisik yang 
menuntun dan menggugah selera orang 
untuk memilih makanan. Produk pangan 
yang memiliki warna menarik akan 
berpeluang besar untuk dibeli konsumen. 

Kualitas suatu makanan ditentukan 
oleh berbagai faktor, seperti bentuk, aroma, 
rasa tekstur, warna penampakan dan 
kandungan gizinya.Pertama sekali 
seseorang memilih makanan, didahului oleh 
pancaindera penglihatan. Warna dan 
penampilan makanan yang menarik dan 
menimbulkan selera, merupakan daya tarik 
tersendiri bagi seseorang untuk mencicipi 
makanan tersebut Faridah 2008 (19) (17). 
Menurut Fachruddin 1998 (18) (16), daya 
tarik suatu makanan sangat dipengaruhi 
oleh penampilan fisik atau warnanya. Hal ini 
merupakan salah satu faktor fisik yang 
menuntun dan menggugah selera orang 
untuk memilih makanan. Produk pangan 
yang memiliki warna menarik akan 
berpeluang besar untuk dibeli konsumen. 

Selain memiliki daya tarik yang dapat 
dinikmati oleh indera penglihatan, warna 
berperan penting dalam membentuk cita 
rasa makanan. Warna makanan berasal dari 
penambahan pewarna alami seperti : 
penambahan warna dalam bentuk ekstrak 
atau sari larutan dan penambahan pewarna 
bahan tanaman Menurut Winarno 1993 (20) 
(18), Warna dapat digunakan sebagai 
indikator keseragaman dan kematangan. 



Jurkessia, Vol. III, No. 1, November 2012  Yuliana Salman, dkk. 

7 

Baik tidaknya cara pencampuran atau cara 
pengolahan dapat ditandai dengan adanya 
warna yang seragam dan merata. 

Berdasarkan uji friedman diketahui 
bahwa jenis dan proporsi ubi jalar 
menunjukkan ada pengaruh yang nyata 
terhadap warna roti manis. Dari hasil uji 
statistik dimana p = 0,000 dengan α = 0,05 
(p < α). Maka (Hi) diterima berarti ada 
pengaruh antara jenis dan proporsi ubi jalar 
terhadap daya terima warna roti manis. 
Warna merupakan paremeter yang pertama 
menentukan tingkat penerimaan konsumen 
terhadap suatu produk. Penelitian secara 
subyektif dengan penglihatan masih sangat 
menentukan dalam pengujian organoleptik 
warna Wijandi 2007 (21) (19). Penentuan 
mutu bahan makanan pada umumnya 
sangat tergantung pada beberapa faktor, 
yang salah satunya adalah warna. Suatu 
bahan makanan yang bernilai bergizi tinggi, 
enak, teksturnya yang sangat baik tidak 
akan dimakan apabila memiliki warna yang 
tidak sedap dipandang. Selain sebagai 
faktor ikut menentukan mutu, warna juga 
dapat digunakan sebagai indikator 
keseragaman atau kematangan Winarno 
1989 (22). Selain itu, baik tidaknya cara 
pencampuran atau pengolahan dapat 
ditandai dengan adanya warna yang 
seragam dan merata Winarno 2004 (23) 
(20). 

Berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan kepada 50 orang panelis 
menunjukkan bahwa kriteria warna dalam 
roti manis yang baik adalah dengan proporsi 
pati ubi jalar putih 10% dengan kriteria 
warna putih kecoklatan hal ini disebabkan 
karena warna dari pati ubi jalar putih yang 
jernih dibandingkan dengan roti pati ubi jalar 
ungu. Sedangkan untuk sampel yang kurang 
diminati adalah sampel dengan proporsi pati 
ubi jalar ungu 40% dengan warna ungu 
kecoklatan, sehingga panelis kurang suka 
dengan warna pada roti manis dengan 
proporsi 40%, warna kecoklatan pada roti 
disebabkan kerena adanya proses browing 
non enzimati dari bahan yang digunakan 
pada pembuatan roti manis pati ubi jalar 
disebabkan oleh reaksi maillard Winarno 
2002 (22). 

Adanya perbedaan warna pada roti 
manis khususnya bagian dalam ini 
dikarenakan perbedaan jenis dan proporsi 
tepung ubi jalar yang digunakan. Perbedaan 

jumlah tersebut disebabkanoleh perbedaan 
kandungan protein yang berasal dari tepung 
terigu dan karbohidrat dari tepung ubi jalar 
yang menyebabkan terjadinya reaksi 
maillard. Menurut Winarno 1997(16) (14), 
reaksi maillard merupakan reaksi antara 
karbohidrat, khususnya gula pereduksi 
dengan NH2 dari protein yang menghasilkan 
senyawa hidroksimetilfurfural yang 
kemudian berlanjut menjadi furfural. Furfural 
yang terbentuk kemudian berpolimer 
membentuk senyawa melanoidin yang 
berwarna coklat. Melanoidin inilah yang 
memberikan warna coklat pada chiffon cake 
yang dihasilkan. Menurut Nunung 2005 (25), 
semakin tinggi protein yang ditambahkan 
menyebabkan melanoidin yang dihasilkan 
memberikan intensitas warna yang kurang, 
sehingga warna produk yang dihasilkan 
menjadi ungu kecoklatan. Hal ini terlihat 
perbedaan pada sampel yang menggunakan 
90% tepung terigu lebih putih dari pada 
sampel yang menggunakan tepung terigu 
80%. 
 
2. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Daya Terima Aroma Roti Manis 

Aroma yang disebarkan oleh makanan 
merupakan daya tarik yang sangat kuat dan 
mampu merangsang indera penciuman 
sebagai pengikat selera. Timbulnya aroma 
makanan disebabkan akibat reaksi karena 
pekerjaan enzim, tetapi dapat juga terbentuk 
tanpa terjadi reaksi enzim seperti pada 
proses pembakaran Sjahmien 1992 (26). 
Aroma merupakan salah satu faktor penting 
bagi konsumen dalam memilih produk 
makanan yang disukai. Menurut Winarno 
1997 (16) (17) mengatakan bahwa dalam 
banyak hal kelezatan makanan ditentukan 
oleh aroma atau bau dari makanan tersebut. 

Menurut winarno 1997 (17) (14) uji 
aroma lebih banyak melibatkan indra 
penciuman, karena kelezatan suatu 
makanan sangat ditentukan oleh aroma 
makanan tersebut dan merupakan salah 
satu indikator penting dalam menentukan 
kualitas bahan pangan. Umumnya 
konsumen akan menyukai bahan pangan 
jika mempunyai aroma khas yang tidak 
menyimpang dari aroma normal. 

Aroma merupakan salah satu faktor 
penting bagi konsumen dalam memilih 
makan yang disukai. Dalam hal kelezatan 
makan ditentukan oleh aroma atau bau dari 
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makan tersebut Wijandi 2007 (21). Menurut 
Winarno 1997 (16) (14) aroma atau bau 
dapat didefinisiksn sebagai suatu yang 
dapat diamati dengan indera penciuman. 

Berdasarkan uji friedman diketahui 
bahwa jenis dan proporsi pati ubi jalar 
menunjukkan ada pengaruh yang nyata 
terhadap aroma roti manis. Dari hasil uji 
statistik dimana p = 0,002 dengan α = 0,05 
(p < α). Maka (Hi) diterima berarti ada 
pengaruh antara jenis dan proporsi pati ubi 
jalar terhadap daya terima aroma roti manis. 
Hal ini dikarenakan penerimaan responden 
terhadap aroma rotimanis jauh berbeda dari 
aroma asalnya. Timbulnya aroma makanan 
disebabkan oleh terbentuknya suatu 
senyawa yang mudah menguap. 
Terbentuknya senyawa yang mudah 
menguap itu dapat sebagai akibat reaksi 
karena pekerjaan enzim, tetapi dapat juga 
terbentuk tanpaterjadi reaksi enzim 
Sjahmien 1992 (26). 

Gambar 5 dapat dilihat tingkat 
kesukaan (daya terima) panelis terhadap 
aroma roti manis yang tertinggi adalah pada 
proporsi pati ubi jalar ungu 10%. Sedangkan 
yang paling rendah adalah pada proporsi 
pati ubi jalar ungu 40%. Hal ini dikerenakan 
roti manis tersebut dengan proporsi 40% 
menunjukankhas ubi jalar sehinga panelis 
kurang menyukai. 

Bau yang ditimbulkan pada umumnya 
disebabkan oleh perubahan-perubahan 
kimia dan bentuk persenyawaan dengan 
bahan lain, misalnya antar asam amino 
dengan gula-gula reduksi yang membentuk 
senyawa aroma makanan. Faktor 
pengolahan yang dapat berbeda pula. 
Aroma merupakan suatu zat komponen 
tertentu mempunyai beberapa fungsi dalam 
makanan, diantaranya dapat bersifat 
memperbaiki, membuat lebih bernilai atau 
diterima sehingga peranan aroma disini 
mampu menarik konsumen terhadap 
makanan tersebut. 

Pengujian terhadap aroma dianggap 
penting karena dapat dengan cepat 
memberikan penilaian terhadap suatu 
produk diterima atau tidaknya oleh 
konsumen. 
 
3. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi Jalar 
terhadap Daya Terima Tekstur Roti Manis 

Faktor tekstur diantaranya adalah 
rabaan oleh tangan, keempukan, 

kemudahan dikunyah serta kerenyahan 
makanan Winarno 2002 (22). Penginderaan 
tentang tekstur berasal dari sentuhan yang 
ditangkap oleh seluruh permukaan kulit. 
Rangsangan sentuhan dapat berasal dari 
rangsangan mekanis, fisik dan kimiawi. 
Biasanya jika orang ingin mengetahui 
tekstur suatu bahan digunakan jari tangan. 
Ujung jari tangan mempunyai kepekaan 
yang istimewa dan sangat berguna untuk 
menilai produk atau komoditi. Macam-
macam penginderaan tekstur yang dapat 
dinilai meliputi kebasahan, kering, keras, 
halus dan berminyak Soekarto 1985 (28) 
(21). Menurut Sjahmien 1992 (26) Tekstur 
atau konsistensi makanan merupakan 
komponen yang turut menentukan cita rasa 
makanan karena sensitivitas indera citarasa 
dipengaruhi oleh konsistensi makanan. 

Hasil uji statistik friedman dimana p = 
0,000 dengan α = 0,05 (p < α). Maka (Hi) 
diterima berarti ada pengaruh antara jenis 
dan proporsi ubi jalar terhadap daya terima 
tekstur roti manis. Gambar 6 menunjukan 
bahwa tingkat kesukaan (daya terima) 
panelis terhadap tekstur roti manis yang 
tertinggi adalah pada proporsi pati ubi jalar 
putih 10%. Sedangkan yang paling rendah 
adalah pada proporsi pati ubi jalar putih 40% 
menghasilkan roti yang kurang baik 
teksturnya,karenakasar yang kurang disukai 
panelis pada proporsi 40% ini. Menurut 
penelitian erliana 2005 erliana 2005 (6) 
semakin banyak pati ubi jalar ditambahkan 
maka kadar air roti ubijalar putih menjadi 
rendah. Ini dapat dilihat dari tekstur roti 
semakin keras Winarno 2002 (27). 
 
4. Pengaruh Jenis dan Proporsi Ubi jalar 
terhadap Daya Terima Rasa Roti Manis 

Menurut Pryanto dalam Achyadi (29) 
rasa merupakan faktor yang paling penting 
dari suatu produk makanan disamping 
tektur. Penampakan, dan konsentrasi bahan 
yang akan dipengaruhi citra rasa yang 
ditimbulkan oleh bahan tersebut. Rasa suatu 
bahan dapat berasal dari sifat bahan itu 
sendiri atau karena adanya zat lain yang 
ditambahkan pada proses pengolahannya. 
Umumnya bahan pangan tidak hanya terdiri 
dari satu rasa, tetapi merupakan suatu cita 
rasa yang utuh. Rasa suatu bahan pangan 
merupakan hasil perpaduan kerja sama 
indera-indera lain, seperti pembauan, 
penglihatan, dan perabaanyang ikut 
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berparan dalam pengamatan bahan pangan. 
Rasa lebih banyak melibatkan panca indra 
lidah, pengindraan cecapan dapat dibagi 
menjadi empat cecapan utama yaitu asin, 
asam, manis dan pahit Winarno 2004 (23) 
(20). 

Rasa merupakan faktor yang sangat 
penting dari suatu produk bahan makanan 
disamping warna, dan aroma. Selain itu 
tekstur dari konsentrasi suatu bahan akan 
mempengaruhi citra rasa yang dihasilkan 
bahan tersebut. Setiap bahan makanan 
akan memiliki rasa khas sesuai sifat bahan 
itu sendiri, atau karena ada bahan lain yang 
ditambahkan pada saat poses pengolahan, 
sehingga rasa aslinya menjadi berkurang 
atau mingkin menjadi lebih baik Pryanto 
dalam Achyadi (29). 

Misalnya sukrosa menimbulkan rasa 
manis, sementara itu pati menimbulkan rasa 
yang khas pada makanan. Dengandemikian 
adanya kandungan karbohidrat yang tinggi 
pada pati ubi jalar ungu dibanding dengan 
tepung terigu akan berpengaruh terhadap 
rasa yang dihasilkan. 

Rasa merupakan faktor kedua yang 
menentukan cita rasa makanan setelah 
penampilan makanan itu sendiri. Apabila 
penampilan makanan yang disajikan 
merangsang saraf melalui indera 
penglihatan sehingga mampu 
membangkitkan selera untuk mencicipi 
makanan itu, maka pada tahap berikutnya 
cita rasa makanan itu akan ditentukan oleh 
rangsangan terhadap indera pencium dan 
indera pengecap Sjahmien (26). 

Menurut Winarno 1992 (24), Uji rasa 
lebih banyak melibatkan indra lidah yang 
dapat diketahui melalui kelarutan bahan 
makanan tersebut dalam saliva dan kontak 
dengan syaraf perasa. Peramuan rasa 
merupakan sugesti kejiwaan seseorang 
terhadap makanan serta menentukan nilai 
kepuasan orang yang memakannya. 

Berdasarkan hasil penilaian oleh 50 
orang panelis menunjukkan adanya 
perbedaan rasa yang dihasilkan pada roti 
manis hasil eksperimen. Menurut panelis 
sampel dengan proporsi pati ubi jalar  putih 
30% merupakan sampel terbaik, sedangkan 
untuk sampel proporsi pati ubi jalar ungu 
sebanyak 40% merupakan sampel yang 
kurang disukai karena rasanya yang khas 
ubi jalar dan agak pahit sehingga panelis 
kurang menyukai roti manis. Berdasarkan uji 

friedman diketahui bahwa jenis dan proporsi 
pati ubi jalar  menunjukkan ada pengaruh 
yang nyata terhadap rasa roti manis. Dari 
hasil uji statistik dimana p = 0,000 dengan α 
= 0,05 (p < α). Maka (Hi) diterima berarti ada 
pengaruh antara jenis dan proporsi pati ubi 
jalar terhadap daya terima rasa roti manis.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 
perbedaan prosentase penggunaan pati ubi 
jalar dan tepung terigu pada pembuatan roti 
manis ini berpengaruh terhadap rasa pada 
roti manis yang dihasilkan. Hal ini karena 
pada pati baik ubi jalar maupun tepung 
terigu mempunyai kandungan karbohidrat, 
lemak, dan protein yang berbeda-beda. 
Karbohidrat berperan dalam menentukan 
karakteristik bahan makanan misalnya rasa, 
warna dan tekstur. Lemak berperan dalam 
memberi flavor tertentu pada bahan pangan. 
Protein berfungsi mengendalikan tekstur, 
penampilan dan flavor pangan Rusmilan 
2006 (17) (15). 

Perbedaan jumlah pati ubi jalar dan 
tepung terigu menyebabkan perbedaan 
kandungan karbohidrat pada masing-masing 
sampel. Didalam karbohidrat terdapat 
glukosa, sukrosa dan pati yang dapat 
meningkatkan citarasa pada bahan 
makanan Winarno 1997 (16) (14). Misalnya 
sukrosa menimbulkan rasa manis, 
sementara itu pati menimbulkan rasa yang 
khas pada makanan. Dengan demikian 
adanya kandungan karbohidrat yang tinggi 
pada pati ubi jalar ungu dibanding dengan 
tepung terigu (83,81) akan berpengaruh 
terhadap rasa yang dihasilkan. Semakin 
banyak prosentase/proporsi pati ubi jalar 
ungu yang digunakan tingkat kesukaan 
panelis terhadap rasa roti manis yang 
tertinggi adalah pada perlakuan pati ubi jalar 
putih 30%. Sedangkan yang paling rendah 
adalah pada perlakuan pati ubi jalar ungu 
40% menghasilkan roti yang kurang baik 
dan rasanya yang terlalu menyengat, 
sebagian kurang disukai panelis yaitu rasa 
khas ubi jalar. 
 
Kesimpulan 
Hasil penelitian ini maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ada pengaruh jenis dan proporsi pati ubi 
jalar (Ipomoea batatas)terhadap mutu 
(karbohidrat, protein, serat kasar dan gula) 
roti manis.  
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2. Ada pengaruh jenis dan proporsi pati ubi 
jalar (Ipomoea batatas) tehadap daya terima 
(warna, aroma, tekstur dan rasa) roti manis. 
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